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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشه ر الق نوني إثب ت هويتهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيم  يتعلق بمضمون اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية
HASSAN HATIMI OURIAGHLI

 INTERPRETE TRADUCTEUR

 ASSERMENTE AGREE PRES LES

JURIDICTIONS

ARABE - FRANCAIS -ANGLAIS

 STE TENDY’S

CORPORATION

شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم 

مقره  الرئي�شي : زنقة م  الن رقم 

7 طنجة

السجل التج ر ي رقم : 867 1 

زي دة الراسم ل
يستف د من محضر الجمع الع م 

 TENDY’S CORPORATION لشركة

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

  6 بت ريخ  املنعقد  وحيد،  شريك 

بزنقة ف 1  بطنجة،   2121 سبتمبر 

الط بق األر�شي رقم 96، عم رة سوالر 

 91.1 1  ،2 رقم  الحصة  بفينوتو، 

سبتمبر    7 واملسجل بت ريخ  طنجة، 

رقم  ب الستخالص  األمر   ،2121

314 2121/4، أن الجمع الع م قرر 

م  يلي :

املص دقة على املس همة بواسطة 

الذمة امل لية للشخص امل دي »ي سين 

بوندا» بمبلغ قدره 411.111.  درهم.

الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

بمبلغ  درهم،    11.111 الب لغ ح لي  

الى  يصل  لكي  درهم،    .411.111

511.111.  درهم.

عبر  الزي دة  هذه  تحقيق  تحديد 
  11 بقيمة  حصة    4.111 إصدار 
درهم لكل واحدة منه ، سيتم اكتت به  
ودفعه  كلي  عند االكتت ب عن طريق 
للذمة  الكلية  القيمة  مع  التعويض 

املهنية املس هم به .
تعديل الفصلين  وكنتيجة لذلك، 

6 و7 من الق نون األس �شي.
لدى  الق نوني  االيداع  تم  وقد 
التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
4 فبراير  212، تحت  بطنجة بت ريخ 

رقم 237665.
مستخرج قصد البي ن

املسير

1 P

HASSAN HATIMI OURIAGHLI
 INTERPRETE TRADUCTEUR

 ASSERMENTE AGREE PRES LES
JURIDICTIONS

ARABE - FRANCAIS -ANGLAIS

 STE TENDY’S
CORPORATION

شركة محدودة املسؤولية 
رأسم له  : 511.111.  درهم 

مقره  الرئي�شي : زنقة م  الن رقم 
7 طنجة

السجل التج ر ي رقم : 867 1 
زي دة الراسم ل

يستف د من محضر الجمع الع م 
 TENDY’S CORPORATION لشركة
املنعقد  املسؤولية،  محدودة  شركة 
بطنجة،   2121 نوفمبر    7 بت ريخ 
زنقة م  الن رقم 7 طنجة، واملسجل 
االمر   ،2121 نوفمبر   26 بت ريخ 
 ،2121/6 858 رقم  ب الستخالص 

أن الجمع الع م قرر م  يلي :

الزي دة في راسم ل الشركة الب لغ 
بمبلغ  درهم،    .511.111 ح لي  
الى  رفعه  درهم،قصد    .511.111

3.111.111 درهم.
اصدار  عبر  الزي دة  هذه  تحقيق 
درهم    11 بقيمة  حصة    5.111
اكتت به   سيتم  منه ،  واحدة  لكل 
قبل شركة  كلي  من  وتحريره   نقدا 
 HOLDING MONTEBLANCO

شركة محدودة املسؤولية.
تعديل الفصلين  وكنتيجة لذلك، 

  و3 و6 و 7من الق نون االس �شي.
لدى  الق نوني  االيداع  تم  وقد 
التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
4 فبراير  212، تحت  بطنجة بت ريخ 

رقم 29  .
مستخرج قصد البي ن

املسير

2 P

STE BUSTAN AL SALAAM
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
نقل املقر اال تم عي

التغيير الق نوني الت بع لذلك
الوحيدة  املش ركة  قررت 
 ،2121 نوفمبر   31 بت ريخ  استثن ئي  
 BUSTAN AL املسم ة  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   SALAAM
راسم له   وحيدة،  بشريكة  محدودة 
5.111.111 درهم، مقره  اال تم عي 
زاوية  س نتر،  توين  ب لدارالبيض ء، 
نقل  واملسيرة،  الزرقطوني  شوارع 
هذا املقر الى الدارالبيض ء توين ت ور 
زاوية  البرج الغربي،  توين س نتر،   ،2
وتغيير،  واملسيرة  الزرقطوني  شوارع 

الق نون  من   5 الفصل  لذلك،  تبع  

االس �شي.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير    1 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 765156.

3 P

 STE LE DOMAINE DES

JARDINS

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

نقل املقر اال تم عي 
التغيير الق نوني الت بع لذلك

الوحيدة  املش ركة  قررت 

 ،2121 نوفمبر   31 بت ريخ  استثن ئي  

 LE DOMAINE املسم ة  للشركة 

DES JARDINS شركة ذات مسؤولية 

راسم له   وحيدة،  بشريكة  محدودة 

111.111.  درهم، مقره  اال تم عي 

زاوية  س نتر،  توين  ب لدارالبيض ء، 

نقل  واملسيرة،  الزرقطوني  شوارع 

هذا املقر الى الدارالبيض ء توين ت ور 

زاوية  البرج الغربي،  توين س نتر،   ،2

وتغيير،  واملسيرة  الزرقطوني  شوارع 

الق نون  من   5 الفصل  لذلك،  تبع  

االس �شي.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير    1 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم  76516.

4 P
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شركة صوكوبالن
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسم له  : 111.111.  درهم

مقره  اال تم عي : 8 ش رع موالي 
سليم ن، االق مة امللكية، الط بق 

الث ني، رقم 5 الرب ط
السجل التج ري رقم : 24345

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثن ئي املنعقد بت ريخ 22 ديسمبر 

2121 قرر الشرك ء م  يلي :
االشه د عن وف ة املرحوم محمد 
في  حصصه  نقل  وب لت لي  التدالوي 
الشركة وعدده  8111 حصة لورثته 

وهم :
أرملته السيدة أمل ع شور بنسبة 

111  حصة.
التدالوي  مريم  السيدة  ابنته 

بنسبة 411  حصة.
الق در  عبد  عمر  السيد  ابنه 

التدالوي بنسبة 2811 حصة.
التدالوي  اسم عيل  السيد  ابنه 

بنسبة 2811 حصة.
وب لت لي تعديل الفصول 6 و7 من 

الق نون االس �شي.
استمرارية نش ط الشركة :

التدالوي  مريم  السيدة  تعيين 
للتعريف  الوطنية  للبط قة  الح ملة 
ملدة  وذلك  كمسيرة   A342117 رقم 

غير محددة.
لدى  الق نوني  االيداع  تم  لقد 
  1 املحكمة التج رية ب لرب ط بت ريخ 

ين ير  212، تحت رقم 5 13  .
5 P

 STE KSAKI TRADE &
COMMUNICATION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
ت سيس شركة

ب لرب ط  بمقت�شى محضر مؤرخ  
بت ريخ ف تح ديسمبر 2121، تم وضع 
القوانين االس سية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الت لية :

الهدف : االستش رات االدارية.

وك لة االشه ر واالتص الت.

االلكترونية  املواقع  انش ء 

التصميم والطب عة.

االستيراد والتصدير.
املقر : عم رة 31 شقة رقم 8 زنقة 

موالي احمد لوكيلي حس ن الرب ط.

الراسم ل : حدد راسم ل بم  قدره 

11.111  درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

يوسف  السيد  طرف  من  محدودة 

قصر.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
رقم السجل  فبراير  212،   4 بت ريخ 

التج ري  4925 .

6 P

 STE M4MEDIA
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
ب لرب ط  بمقت�شى محضر مؤرخ  

وضع  تم  ين ير  212،    2 بت ريخ 

القوانين االس سية لشركة محدودة 

املسؤولية، ذات املميزات الت لية :

الهدف : 

 االشه ر.

املواقع  وانش ء  الرقمي  التسويق 

االلكترونية.

والسمعي  السينم ئي  االنت ج 

البصري.

املقر : عم رة 31 شقة رقم 8 ش رع 

موالي احمد الوكيلي حس ن الرب ط.

الراسم ل : حدد راسم ل بم  قدره 

11.111  درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 

محدودة من طرف السيد االدري�شي 

أنس.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
بت ريخ 7  فبراير  212، رقم السجل 

التج ري49585 .

7 P

STE CAFE DALAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ت سيس شركة

ب لرب ط  بمقت�شى محضر مؤرخ  
تم وضع   ،2121 ديسمبر    5 بت ريخ 
القوانين االس سية لشركة محدودة 

املسؤولية، ذات املميزات الت لية :
الهدف :  مقهى.

املقر : حي الرش د زنقة 1  رقم 28 
الرب ط.

الراسم ل : حدد راسم ل بم  قدره 
11.111  درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
الجدير  السيد  طرف  من  محدودة 

لحسن.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
رقم السجل  فبراير  212،   4 بت ريخ 

التج ري 4926 .
8 P

 STE ITF CONSEIL SARL 
SIGLE «ITFC»

 SARL 
شركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
ب لرب ط  بمقت�شى محضر مؤرخ  
وضع  تم  ين ير  212،   7 بت ريخ 
القوانين االس سية لشركة محدودة 

املسؤولية، ذات املميزات الت لية :
االدارية  االستش رات     : الهدف 

ومصمم في املعلومي ت.
املقر : عم رة 31 شقة رقم 8 ش رع 

موالي احمد لوكيلي حس ن الرب ط.
الراسم ل : حدد راسم ل بم  قدره 

11.111  درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار   : التسيير 
بلمقدم  السيد  طرف  من  محدودة 

حمزة عم د.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
رقم السجل  فبراير  212،   8 بت ريخ 

التج ري 49323 .
9 P

STE AL FALAKA - AKKAR

SARL

ت سيس شركة
  9 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  تحرير  تم  ين ير  212، 

االس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

تحت املميزات الت لية :

»الفلقة عق ر»  شركة   : التسمية 

شركة محدودة املسؤولية.

بصفة  الشركة  تهدف   : الهدف 

مب شرة أو غير مب شرة، داخل املغرب 

أو خ ر ه الى :

 ميع العملي ت الخ صة ب لتنمية 

العق رية والتجزئة، الخ ضعة لق نون 

التنمية العق رية والصن عية الج ري 

به  العمل ب ملغرب.

بن ء  ميع  كراء  بيع،  شراء، 

السكنية،  سواء  العق رية  االمالك 

املهنية أو التج رية.

االشغ ل  تحقيق  ميع  دراسةن 

العمومية أو الخ صة املتعلقة ب لبن ء 

أو الهندسة املدنية.

بيع،كراء  شراء،  استثم ر،  ادارة، 

املمتلك ت  لكل  كتوب  أو  شفوي 

كله  او بعضه   املنقولة أو العق رية، 

وكذلك بن ء هذه املمتلك ت.

التنمية العق رية املنصوص عليه  

في الق نون الج ري به العمل ب ملغرب.

بصفة  يرتبط  م   كل  وعموم  

ب لعملي ت  مب شرة  غير  أو  مب شرة 

املذكورة أعاله، قصد تسهيل غرض 

ازده ره   في  واملس همة  الشركة 

وتوسيعه .

ابن  زنقة   47  : اال تم عي  املقر 

ع ئشة، مراكش  يليز.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيله  في السجل التج ري.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر  في  3  وتنتهي  ين ير 

سنة.
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مبلغ  في  راسم ل  حدد   : راسم ل 

  111 الى  مقسم  درهم    11.111

للحصة  درهم    11 بقيمة  حصة 

الواحدة مقسمة ك لت لي :

 211  .... لبنى  الشرب تلي  السيدة 

حصة.

 211  ..... املعلوم  عمر  السيد 

حصة.

 411  ...... السيد محمد بولعيش 

حصة.

 211  ....... املعلوم  خ لد  السيد 

حصة.

التسيير : عين السيد عمر املعلوم 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

تمثل الشركة في  ميع مع مالته  

ب لتوقيع املوحد للسيد عمر املعلوم.

لتكوين االحتي طي   %  5  : االرب ح 

الق نوني الب قي يقسم على الشرك ء، 

حس6  كل  ذلك،  غير  أو  مسيرين 

الحصص اململوكة له في الشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

الضبط ب ملحكمة التج رية بمراكش 

رقم  تحت  فبراير  212،   9 بت ريخ 

. 214 3
للخالصة والنشر

املسير

10 P

 STE KA2I
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
تبع  للعقد العرفي بت ريخ 5 فبراير 

 212، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املميزات الت لية :

.STE KA2I SARL : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

انش ءات  أو  أشغ ل   : املوضوع 

متنوعة، الترويج العق ري )شراء وبيع 

العق رات(.

)التلف ز  االنت ج السمعي البصري 

وعرض الوي6(.

البن ء واالدارة وت  ير العق رات.

الحية  العروض  انت   ت 

والتظ هرات.

حجز وتنظيم العروض السي حية 

والحفالت املوسيقية.

التذاكر  وادارة  التج رة 

واالستش رات.

املقر الرئي�شي : تجزئة الوف ق رقم 

568 العيون.

الراسم ل : حدد في مبلغ 1.111  

درهم مقسمة الى 11  حصة من فئة 

11  درهم موزعة ك لت لي :

عتيقة بوخريص .... 51 حصة.

كريم الدبوز ...... 51 حصة.

عتيقة  طرف  من  تسير   : االدارة 

بوخريص وكريم الدبوز.

بكت بة  تم   : الق نوني  االيداع 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

تحت رقم  فبراير  212،    8 بت ريخ 

ب لسجل  تسجيله   وتم   2 /53 

رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التج ري 

.3529 

11 P

 STE  NEW LEADERS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

RC N° : 12819

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

فبراير   3 بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 

 212 بمقر الشركة تقرر م  يلي :

الشركة  حصص  تفويت  ميع 

  111 سكينة  قرموش  السيدة  الى 

حصة.

تعيين السيدة قرموش   : التسيير 

الوطنية  للبط قة  الح ملة  سكنية، 

الوحيدة  مسيرة   ،DA89  4 رقم 

للشركة.

الق نون  من  الفصول  تعديل 

االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212،  ب لرشيدية في يوم    

تحت رقم 66 / 212.

 12 P

 STE HEALTH AMBULANCE

 SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

انش ء شركة

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  ين ير  212،   25

املسؤولية  ذات  لشركة  االس �شي 

في  تتلخص  وحيد  بشريك  املحدودة 

م  يلي :

 STE HEALTH  : التسمية 

 AMBULANCE SERVICE SARL

.AU

سي رة   : اال تم عي  الهدف 

االسع ف.
املقر اال تم عي : رقم 466 بلوك 7 

عين الع طي   الراشيدية.
  11.111  : الشركة  راسم ل 

درهم.

السيد هاللة عبد هللا   : التسيير 
.FL7358  رقم البط قة الوطنية رقم

  4515 رقم  التج ري  سجل 

ب ملحكمة االبتدائية ب لرشيدية.

 13 P

 STE RABIB TRAV
 SARL

السجل التج ري رقم   29 

شركة ذات مسؤولية محدودة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

فبراير   9 بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 

 212 بمقر الشركة تقرر م  يلي :
الى  الشركة  راسم ل  رفع 

411.111.  درهم.

من  و7  و6   5 الفصول  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

ب لرشيدية.

 14 P

RICHELIEU REAL ESTATE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة لشريك واحد

برأسم ل  قدره : 11.111  درهم

مقره  اإل تم عي : 55، ش رع محمد 

الخ مس، عم رة  ك ر شقة 33  ليز 

مراكش املغرب

 9 في  بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ 

أكتوبر 2121 مسجل بمراكش بت ريخ 

تم تأسيس شركة   2121 اكتوبر    2

لشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد خص ئصه  ك لت لي :

 RICHELIEU REAL  : التسمية 

.ESTATE SARL AU

املوضوع :

منعش عق ري.

تصدير واستيراد وتج رة.

من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النه ئي.

الرأسم ل اإل تم عي والشرك ء :

مقسم  درهم    11.111 في  حدد 

إلى 111  حصة إ تم عية ب 11  

الشكل  على  موزعة  للحصة  درهم 

الت لي :

املج هد  ابن  الفت ح  عبد  السيد 

الح مل ل 111  حصة إ تم عية.

التسيير : السيد عبد الفت ح ابن 

الق نوني  واملسير  امل لك  هو  املج هد 

الوحيد للشركة ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر من 

كل سنة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة التج رية بمراكش 

رقم  تحت   2121 أكتوبر    6 بت ريخ 

 638   وفي السجل التج ري تحت 
رقم 17273 .

15 P



4949 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

 RICHELIEU INVESTMENTS

GROUP
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة لشريك واحد

برأسم ل  قدره : 11.111  درهم

مقره  اإل تم عي : 55، ش رع محمد 

الخ مس، عم رة  ك ر شقة 33  ليز 

مراكش املغرب

 9 في  بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ 

أكتوبر 2121 مسجل بمراكش بت ريخ 

تم تأسيس شركة   2121 أكتوبر    2

لشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد خص ئصه  ك لت لي :

 RICHELIEU  : التسمية 

 INVESTMENTS GROUP SARL

.AU

املوضوع :

منعش عق ري.

تصدير واستيراد وتج رة.

من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النه ئي.

الرأسم ل اإل تم عي والشرك ء :

مقسم  درهم    11.111 في  حدد 

إلى 111  حصة إ تم عية ب 11  

الشكل  على  موزعة  للحصة  درهم 

الت لي :

املج هد  ابن  الفت ح  عبد  السيد 

الح مل ل 111  حصة إ تم عية.

التسيير : السيد عبد الفت ح ابن 

الق نوني  واملسير  امل لك  هو  املج هد 

الوحيد للشركة ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   : اإل تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر من 

كل سنة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة التج رية بمراكش 

رقم  تحت   2121 أكتوبر    6 بت ريخ 

6389   وفي السجل التج ري تحت 

رقم 17275 .

16 P

شركة ارورو اوفراج

ش.ذ.م.م

573 ش رع سيدي محمد بن عبد هللا 

حي الري ض خريبكة

  2 في  املؤرخ  املحضر  بمقت�شى 

م ر1 2121 للجمع الع م اإلستثن ئي 

ش.ذ.م.م  اوفراج   ارورو  لشركة 

رأسم له  11.111.11  درهم صودق 

على م  يلي :

حل لشركة ارورو اوفراج ابتداء 

من ت ريخ 6  م ر1 2121.

حسن  علقمة  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بمكت6  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة اإلبتدائية بخريبكة 

رقم  تحت   2121 م ر1    6 بت ريخ 

48  رقم السجل التج ري 97  .

17 P

شركة ارورو اوفراج

ش.ذ.م.م

573 ش رع سيدي محمد بن عبد هللا 

حي الري ض خريبكة

في  املؤرخ  املحضر  بمقت�شى 

الع م  للجمع   2121 ديسمبر   3 

اوفراج   ارورو  لشركة  اإلستثن ئي 

  11.111.11 رأسم له   ش.ذ.م.م 

درهم صودق على م  يلي :

تصفية شركة ارورو اوفراج.

بمكت6  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة اإلبتدائية بخريبكة 

بت ريخ 7  فبراير  212 تحت رقم 76 

رقم السجل التج ري 97  .

18 P

LA SOCIETE OMNIDIOR
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 120.000.00

DIRHAMS

 LE SIEGE SOCIAL: A

 CASABLANCA 295 BD

 BIR ANZARANE MAARIF

EXTENSION

RC : 118953

بديوان  توثيقية  عقود  بمو 6 

موثق  بنسودة،  احس ن  االست ذ  

ب لدارالبيض ء، تم م  يلي :

إ تم عية  حصص    1 ل  بيع 

التي تملكه  السيدة ليلى برادة السني 

برادة  امين  السيد  لف ئدة  ب لشركة 

السني.

1  حصص ا تم عية من  بيع ل 

حق الرقبة التي يملكه  السيد عمر 

برادة السني ب لشركة لف ئدة شركة 

.OMNIPAR

 OMNIDIOR بشركة  هذا  وكل   

ش.م.م.
للنشر واإليداع 

ديوان األست ذ احس ن بنسودة

19 P

PRESSING AL JAOUDA
SARL AU

املقر : النور   عم رة 45 ، املحل 

تمسن  الرب ط

الرقم الضريبي : 3  8788 

السجل التج ري : 8415  

التعريف املوحد للمق ولة : 

11 568512111164

تصفية الشركة
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

 2121 ديسمبر   23 بت ريخ  املنعقد 

 PRESSING AL JAOUDA للشركة 

  1.111 الرأسم ل  ذات   SARL AU

درهم تقرر ب إل م ع م  يلي :

املص دقة على حس ب ت التصفية 

للشركة.

النه ئي  الحل  على  املص دقة 

للشركة.

لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

الق نوني  األ ل  في  ب لرب ط  التج رية 

رقم  تحت  فبراير  212    7 يوم 

.D    6 
PRESSING AL JAOUDA شركة

SARL AU

20 P

LCZ
SARL

املقر : 7  ش رع األبط ل شقة رقم9 

أكدال الرب ط

الرقم الضريبي : 5312346 

السجل التج ري : 87 4  

التعريف املوحد للمق ولة : 

111499518111167

تصفية الشركة
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

 2121 ديسمبر   23 بت ريخ  املنعقد 

ذات الرأسم ل   LCZ SARL للشركة 

1.111  درهم.

 تقرر ب إل م ع م  يلي :

املص دقة على حس ب ت التصفية 

للشركة.

النه ئي  الحل  على  املص دقة 

للشركة.

لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

الق نوني  األ ل  في  ب لرب ط  التج رية 

رقم  تحت  فبراير  212    7 يوم 

D    62
SOCIETE LCZ شركة

SARL AU

21 P

ARCH INTERIORS
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  ب لرب ط  ين ير  212  بت ريخ  2 

وضع الق نون األس �شي لشركة تحمل 

الخص ئص الت لية :
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.ARCH INTERIORS : التسمية
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإل تم عي :

أشغ ل البن ء والترميم.
البن ء  وأشغ ل  مختلفة  أشغ ل 

بأنواعه
رأسم ل الشركة : 11111  درهم 
مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  
الشرك ء  بين  موزعة  للحصة  درهم 

على الشكل الت لي :
السيد كرم املو�شي 511 حصة.

السيد نورالدين ايت املودن 511 
حصة.

 31 العم رة   : اإل تم عي  املقر 
لوكيلي  احمد  زنقة   8 رقم  الشقة 

حس ن الرب ط.
التسيير : عهد تسيير الشركة ملدة 
املو�شي  كرم  للسيدان  محدودة  غير 

ونورالدين ايت املودن.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 يوم  ب لرب ط  التج رية 
رقم       25 رقم  تحت   212 
التقييد ب لسجل التج ري 49577 .

22 P

IAFS
 INGENIERIE AUDIT

FORMATION SECURITE
SARL AU

املقر : 59 ش رع الزرقطوني إق مة 
الورود الط بق 9 الشقة 26 

الدارالبيض ء
الرقم الضريبي : 426 8 5 
السجل التج ري : 317243
التعريف املوحد للمق ولة : 
11 5 371911113 
حل مسبق  للشركة

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
 2121 ديسمبر   7 بت ريخ  املنعقد 
 IAFS INGENIERIE AUDIT للشركة 

 FORMATION SECURITE SARL
درهم   51.111 الرأسم ل  ذات   AU

تقرر ب إل م ع م  يلي :

للشركة  مسبق   حل 
 IAFS INGENIERIE AUDIT

 FORMATION SECURITE SARL
 MLLE AUDREY تعين املصفي ،AU

رقم   SIMONE HESSCHENTIER

 واز السفر 14595FV 18 وتحديد 

مك ن التصفية 59 ش رع الزرقطوني 

 26 الشقة   9 الط بق  الورود  إق مة 

الدارالبيض ء.

لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

األ ل  في  ب لدارالبيض ء  التج رية 

تحت  فبراير  212    8 الق نوني يوم 
رقم 766342

 IAFS INGENIERIE AUDIT شركة

FORMATION SECURITE SARL AU

23 P

 PRIVATE FAMILY OFFICE
SARL AU

املقر : عم رة د 2، شقة 2، تراس ت 

دار السالم سوي�شي الرب ط

السجل التج ري الرب ط : 7 496 

الضريبة املهنية : 25915588

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد  فبراير  212،   4 بت ريخ  ب لرب ط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شريك وحيد.

 PRIVATE FAMILY  : التسمية 

.OFFICE  SARL AU

الهدف اإل تم عي : 

تقديم اإلستش رات.

الخدم ت واإلستثم ر في األسهم.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة.

أشم عو  اله دي  محمد  السيد 

111  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

ت ريخ  من  أي  النه ئي  التأسيس 

تحت  التج ري  السجل  في  تسجيل 

عدد 7 496 .

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل في 

السجل التج ري 

 ،2 شقة   ،2 د  عم رة   : املقر 

تراس ت دار السالم سوي�شي الرب ط.

اله دي  محمد  السيد   : املسير 

أشم عو.
التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

.D    63 ب لرب ط

24 P

FRESHMART
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي موقع ب لرب ط 

ومسجل  ين ير  212    8 بت ريخ 

ذات  الشركة  تأسيس  تم  ب لرب ط 

املسؤولية املحدودة للشريك الواحد 

ب ملميزات الت لية :

 : اإل تم عية  التسمية 

.FRESHMART

الهدف اإل تم عي :

مركز تج ري.

الغذائية  املواد  وتوزيع  تج رة 

ب لتقسيط والجملة.

استغالل  وتصدير  استيراد 

املنتج ت  أنواع  وتسويق  ميع 

الداخلية  السوق  في  الغذائية 

والخ ر ية.

ش رع   2 رقم   : اإل تم عي  املقر 

الكرم، إق مة أنور، مبنى أ، قط ع 3، 

حي الري ض الرب ط.

يتحدد   : اإل تم عي  الرأسم ل 

الرأسم ل اإل تم عي للشركة في مبلغ 

411.111.11 درهم مقسم إلى 4111 

كقيمة  درهم    11 فئة  من  حصة 

إسمية للواحدة تحت اسم الشريك 

الوحيد.

سنة    99 الشركة  تدوم   : املدة 

إنطالق  من ت ريخ تسجيله  ب لسجل 

التج ري.

يتم تسيير الشركة ملدة   : التسيير 

غير محددة من طرف السيد محمد 

دو الجنسية املغربية  أمين العي دي، 

بأك دير    989 م ي    2 مزداد بت ريخ 

للبط قة  ح مل  ب لرب ط  ويقطن 

.AA517 2 الوطنية رقم

التسجيل   : الق نوني  اإليداع 

ب لسجل التج ري.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   9 بت ريخ  للرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 6 19  .
التج ري  ب لسجل  التسجيل  تم 

بت ريخ  للرب ط  التج رية  ب ملحكمة 

من  تحت رقم   9  فبراير  212   9

السجل الترتيبي.
من أ ل التخليص والنشر

التسيير

25 P

SWING.COM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اإل تم عي : س نية الط حوني 

زنقة 2 رقم 46 سال

حل الشركة
تبع  مل    ء في محضر الجمع الع م 

اإل تم عي  ب ملقر  املنعقد  اإلستثن ئي 

بت ريخ  2 ديسمبر2121 تقرر م  يلي :

من  2  ابتداء  الشركة  حل 

ديسمبر 2121.

اسم عيلي  ابراهيم  السيد  منح 

ت ريخ  من  تحفظ  ودون  ت م   ابراء 

بداية نش ط الشركة حتى يومن  هذا.

ب لعنوان  التصفية  مك ن  تعيين 

الت لي :

 46 رقم   2 س نية الط حوني زنقة 

سال.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير  212  اإلبتدائية بسال في    

تحت رقم  3595.
وهذا بمث بة مقتطف وبي ن

26 P



4951 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

BOUHMAD MAN
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رأسم له  يبلغ : 1.111  درهم
املقر اإل تم عي : طريق ح ش 4 متجر 

9 حي الفرح الرب ط
تغييرات

 5 بت ريخ  مداوالت  بمقت�شى 
ين ير  212 إن الجمعية الع مة غير 

الع دية قد قررت :
من  الشركة  تسمية  تغيير 
إلى   BOUHMAD MAN

.ARDAWINO
رفع رأسم ل الشركة : من 1.111  

درهم إلى 11.111  درهم.
طريق  من  الشركة  مقر  تغيير 
ح ش 4 متجر 9 حي الفرح الرب ط إلى 
مكرر ش رع عقبة   77 العنوان الت لي 

الشقة رقم 1  اكدال الرب ط.
تمديد نش ط الشركة بإض فة :

والتقييم  واالستش رة  الدراسة 
واالوديت في مج ل املعلومي ت.

تكوين مستمر.
اإلصالح والصي نة االلكترونية.

حذف نش ط االستيراد والتصدير.
من  زرير  الحسين  السيد  عزل 
منصبه كمسير غير شريك واخض ع 
السيد زرير  لتسيير وتوقيع  الشركة 

يوسف .
وقد تم وضع ق نون أس �شي  ديد 

مرفق بم  سبق من التعديالت.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
  5 املحكمة التج رية ب لرب ط بت ريخ 

فبراير  212 تحت رقم 143   .
 وهذا بمث بة مقتطف وبي ن

27 P

MANOUDECOR
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد
 28 بت ريخ  الشرك ء  قرار  بمو 6 
شركة  تأسيس  تقرر  ين ير  212 
واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 
وتبع  لذلك فإنه  تتكون من السيدة 

ب لخص ئص  وتتميز  كريدة  لطيفة 

الت لية :

 : الشركة  تسمية 

.MANOUDECOR SARL AU

نش ط الشركة :

الديكورات  وتصدير  استيراد 

واألث ث.

انش ء تصميم ت داخلية.

مقر الشركة : 71 زنقة ملوية رقم 

3 أكدال الرب ط.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثه  الفعلي.

  11.111 في  حدد   : امل ل  رأ1 

حصة    111 على  مقسم  درهم  

بقيمة 11  درهم للواحدة.

التسيير والتوقيع : السيدة لطيفة 

كريدة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير    6 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم  4955 .
وهذا بمث بة مقتطف وبي ن

28 P

NYALA TRAVAUX
SARL

ني ال طرافو

ش.م.م

الرأسم ل اإل تم عي : 

11.111.11 درهم

املقر اإل تم عي : 7 زنقة بيكين رقم 5 

املحيط الرب ط

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

قرر   2121 فبراير   28 بت ريخ  املؤرخ 

الشريك الوحيد لشركة ني ال طرافو 

 NYALA TRAVAUX ش.م.م.ش.و 

SARL AU م  يلي :

اإل تم عي  الغرض  توسعة 

للشركة بإض فة األنشطة الت لية :

الدراسة التقنية وتحقيق التنمية 

واملس ح ت  والطرق  الحضرية 

واإلن رة  الصحي  والصرف  الخضراء 

الع مة وبن ء وتصميم النوافير.

الدراس ت الفنية في مج ل  إ راء 

والنقل  السريعة  والطرق  الطرق 

والصرف  الشرب  ومي ه  والطرق 

والشبك ت  والهيدروليك   الصحي 

املختلفة وأ هزة الالفت ت والسالمة 

والسدود  الهندسية  والهي كل 

والزراعية  البحرية  واألعم ل 

والخرس نة املسلحة.

 : اإل تم عية  الحصص  تفويت 

تفويت 667 حصة بقيمة 11  درهم 

م ل  رأ1  من    11.11 واحدة  لكل 

وذلك  الخوبزي  السيد محمد  مل لك 

كله ل :

السيد مرابطي محمد الذي قبل 

334 حصة في رأ1 م ل الشركة ني ال 

طرافو ش.م.م.

الط هري  الواحد  عبد  السيد 

حصة في رأ1 م ل   333 الذي قبل 

الشركة نيال طرافو ش.م.م.

استق لة مسير الشركة :

السيد  الس بق  املسير  استق لة 

السيد  وتعيين  الخوبزي  محمد 

ح مل  مسير  ديد،  محمد  مرابطي 

 A251256 رقم  الوطنية  للبط قة 

24 رقم  واملقيم في حي ابي رقرار زنقة 

7 الرب ط.

للشركة   الق نوني  الشكل  تغيير 

لشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

 NYALA ش.م.م.ش.و  طرافو  ني ال 

TRAVAUX SARL، وهي شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك واحد إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة .

تحويل املقر اإل تم عي : إلى 7 زنقة 

بيكين الرقم 5 املحيط الرب ط.

:   و2 و3 و5 و6  املواد  تعديل 

و42 من النظ م األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لرب ط بت ريخ 7  فبراير  212 تحت 

رقم 59    .

29 P

 STE TRANS KABRANE
LOGISTIC

SARL
رأسم له  : 11.111  درهم

رقم    مرآب   : اال تم عي  املقر 

الجديد  الحي   23 الرقم   9 الزنقة 

سيدي ق سم

بت ريخ  خ ص  لعقد  طبق  

تم تأسيس شركة  1  فبراير  212، 

ش م م ذات الصف ت الت لية :

اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

 STE لو ستيك  ك بران  نقل  شركة 

 TRANS KABRANE LOGISTIC

.SARL

الشركة تهتم ب :

نقل البض ئع الوطنية والدولية.

رقم    مرآب   : اال تم عي  املقر 

الجديد  الحي   23 الرقم   9 الزنقة 

سيدي ق سم.

الرأسم ل : لقد حدد في 11.111  

حصة    111 على  مقسم  درهم 

ا تم عية ثمن كل واحدة 11  درهم.

للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

كبران أيوب.

من الربح الص في تخصم   : الربح 

5% لالحتي ط ت الق نونية.

تم  لقد   : الق نوني  اإليداع 

ق سم  بسيدي  االبتدائية  ب ملحكمة 

رقم  تحت  فبراير  212،    8 يوم 

.89/212 
رقم السجل التج ري 28773.

من أ ل النسخ والبي ن

30 P

STE KENZIN INVEST
SARL

إعط ء حصص
املنعقد  الع م  الجمع  بمقت�شى 

ب لدار البيض ء بت ريخ 3 أبريل 8 21، 

لشركة KENZIN INVEST SARL ش 

م م، شركة ذات مسؤولية محدودة، 

ب ملحمدية  اال تم عي  مقره   الك ئن 
ش رع الحسن الث ني عم رة مديسون 

شقة 6 ص ب 3 .
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اإلله  عبد  اوكريد  السيد  اعطى 

ت دي  السيدة  لزو ته  حصة   999

أوكريد  البنته  حصة  و111   إليه م 

أوكريد  البنته  حصة  و111   كنزة 

زين6.

أدخل التعديل على الفصل 6 و7 

من القوانين النظ مية للشركة.

بمكت6  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

 ،21 8 م ي   31 بت ريخ  ب ملحمدية 

تحت رقم 894.
بي ن مختصر

31 P

DESIGN CORNER
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد
  2 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم   ،2121 نوفمبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

ذات  واحد  بشريك  محدودة 

الخص ئص الت لية :

.DESIGN CORNER : االسم

الهدف اال تم عي : أعم ل متنوعة 

صن عة  التج رة،  والديكور،  للبن ء 

وضع  صن عة  النسيج،  وتصميم 

وتج رة أث ث املنزل، النوافذ، األبواب، 

و مع املصنوع ت الخشبية املتعلقة 

مب شرة  له عالقة  م   وكل  ب لديكور 

ذكره  سبق  م   بكل  مب شرة  غير  أو 

املن سبة  الظروف  توفير  أ ل  من 

لتنمية وتطوير الشركة، مع التصدير 

واالستيراد.

اللة  ش رع   6  : اال تم عي  املقر 

املع ني،  مصطفى  زاوية  الي قوت 

الط بق الث ني، رقم 62 الدار البيض ء.

  11.111  : الشركة  م ل  رأ1 

درهم مقسمة إلى 111  حصة بثمن 

11  درهم للحصة.

  111 كوثر  بوزك وي  السيدة 

حصة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

السيد  تعيين  تم  لقد   : التسيير 

بوزك وي كوثر كمسيرة واحدة للشركة 

ملدة غير محدودة.

اإليداع الق نوني : تم لدى املحكمة 

 29 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

ديسمبر 2121، تحت رقم 33633.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

التج ري تحت رقم 484449.

32 P

ائتم نية صوفيط 

KABOULI
SARL AU

تأسيس شركة ذ م م ش و
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  ين ير  212،   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

له   واحد  بشريك  املحدودة 

الخصوصي ت الت لية :

.KABOULI : االسم

الهدف : مق ولة النج رة الخشبية 

وخدم ت  والحديدية  واألليمنيوم 

مختلفة.

تصدير  استيراد،  بيع،  شراء، 

واألليمنيوم  الخش6  في  والتج رة 

والحديد.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

أو  املنقولة  أم  امل لية  أو  التج رية 

مب شرة  ترتبت بصفة  التي  العق رية 

أو غير مب شرة بهدف الشركة أو التي 

انشطة  تطوير  في  تس هم  من شأنه  

الشركة.

املدة : 99 سنة.

املقر اال تم عي : ش رع موالي علي 

بن العربي، حي قرية الشمس، آسفي.
رأ1 امل ل : 11.111  درهم مقسم 

على 111  حصة من فئة 11  درهم 

نقدا  اكتتبت  كله   الواحدة  للحصة 

وسددت بأكمله .

عين السيد عبد اإلاله   : التسيير 

الخنبوبي كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محددة.

كت بة  لذى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية بآسفي 

تم  حيث  فبراير  212،   8 بت ريخ 

تحت  التج ري  ب لسجل  التسجيل 
رقم 283  .

مقتطف قصد النشر

33 P

STE ODS EVENTS
SARL AU

تم بت ريخ 28 يوليو 2121 ا تم ع 

ع م استثن ئي حدد بمو به النق ط 

اآلتية :

يوليو   28 تصفية الشركة بت ريخ 

.2121

 MESQUITA السيد  ذمة  ابراء 

MAGALHAES OLIVIER ذو  نسية 

رقم  السفر  لجواز  الح مل  برتغ لية 

P535952 كمحلل للشركة.

بت ريخ  الشركة  على  التشطي6 

28 يوليو 2121.

28 ين ير  تم اإليداع الق نوني يوم 

التج رية  املحكمة  لدى   212 

بمراكش تحت رقم 9984  .

34 P

STE THE SERVER
SARL

 ،2121 أكتوبر    5 بت ريخ  تم 

ا تم ع ع م استثن ئي حدد بمو به 

النق ط اآلتية :

تصفية الشركة بت ريخ 5  أكتوبر 

.2121

 OTHMAN السيد  ذمة  ابراء 

ذو  نسية   NAIT-TAADOUIT

التعريف  لبط قة  الح مل  مغربية 

كمحلل   EE3  327 رقم  الوطنية 

للشركة.

بت ريخ  الشركة  على  التشطي6 

5  أكتوبر 2121.

28 ين ير  تم اإليداع الق نوني يوم 

التج رية  املحكمة  لدى   ،212 

بمراكش تحت رقم  998  .

35 P

شركة سفامي امو فوتراس
ش م م ش و

تجزئة السعادة حي املطار الناظور

تأسيس شركة
بت ريخ  موقع  عقد  بمحضر 

شركة  تأسست  فبراير  212   9

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات األوص ف الت لية :

االسم الك مل : شركة سف مي امو 

فوترا1 ش م م ش و.

مج ل  في  التسويق   : املهنة 

حرة  أشغ ل   + واألرا�شي  العق رات 

والبن ء.

املقر الرئي�شي.

املدة : 99 سنة من ت ريخ تأسيسه .
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

  11 سهم بقيمة    111 مقسم على 

درهم للسهم.

ابراهيم العشعو�شي   : املس همين 

111  سهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

ابراهيم العشعو�شي.

تم لدى سكرتير مكت6   : اإليداع 
الضبط والتسجيل بمحكمة الن ظور 

تحت رقم  فبراير  212،    8 بت ريخ 

.357
االمض ء

36 P

ROKOBOIS
SARL AU

ت سيس شركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

ين ير  212،   26 بت ريخ  االستثن ئي 

تقرر تأسيس شركة ذات الخص ئص 

الت لية :

 ROKOBOIS  : الشركة  تسمية 

.SARL AU

تج رة الخش6 ب لجملة.
العنوان : 4  زنقة نيجيري  الشقة 

  حي املحيط الرب ط.
رأ1 امل ل : يقدر ب 51.111 درهم 

مقسمة إلى 511 حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحدة.
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السيد الزن يدي ح تم 511 حصة.

: تسير الشركة من  تسيير الشركة 

طرف السيد الزن يدي ح تم.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  للمحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل التج ري  4965 ، 

مر ع  تحت  فبراير  212،    8 يوم 

.   213

37 P

شركة روالكسيو 

كونستخيكسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 511.111 درهم

املقر اال تم عي : عم رة 31 شقة 8 

ش رع موالي احمد لوكيلي حس ن، 

الرب ط

تأسيس
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  وضع  تم  ين ير  212،    4

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة والتي تتميز بم  يلي :

روالكسيو  شركة   : التسمية 

املسؤولية  ذات  كونستخيكسيو 

املحدودة.

الهدف : أعم ل مختلفة والبن ء.

املدة : حددت في 99 سنة، انطالق  

السجل  في  التسجيل  ت ريخ  من 

التج ري.

شقة   31 عم رة   : املقر اال تم عي 

8 ش رع موالي احمد لوكيلي حس ن، 

الرب ط.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسمة  درهم   511.111 مبلغ 

  11 بثمن  ا تم عية  حصة   5111

دراهم في حوزة :

السيد توفيق زاير 3111 حصة.

 2111 بطوطة  محسن  السيد 

حصة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد توفيق زاير ملدة غير محدودة.

الربح  من   %5 يقتطع   : الربح 
الص في في كل سنة من أ ل تكوين 

االحتي ط الق نوني.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    1 في  ب لرب ط  التج رية 
ب لسجل التج ري تحت رقم   ،212 

. 49419
38 P

 STE DIAMOND SMIL
DENTAL LAB

SARL AU
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم  ين ير  212،   4
ش  دونط ل الب»  »دايموند سم يل 
هدفه   م م ذات الشريك الوحيد،  
ومقره   أسن ن»  »ص نع  اال تم عي 
اسم عيل  موالي  »حي  اال تم عي 
 99 ملدة  سال،   458 رقم   12 قط ع 
سنة ابتداء من التأسيس النه ئي من 
ت ريخ وضع السجل التج ري، رأسم ل 
مقسمة  درهم    11.111 الشركة 
درهم    11 111  حصة من فئة  إلى 
سمية،  معيش  للسيدة  للحصة 
والسنة امل لية من ف تح ين ير إلى  3 
ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى.
التسيير : معيش سمية.

رقم السجل التج ري : 32925.
39 P

STE CHEF OZCAN
SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تأسيس شركة  ين ير  212،   25
هدفه   م  م  ش  اوزك ن»  »ش ف 
تقديم خدم ت املطعم،  اال تم عي، 
الحسن  ش رع  اال تم عي  ومقره  
 5 إق مة  الث ني وش رع موالي رشيد 
سنة   99 ملدة  الجديدة،  سال   3 ص 
ابتداء من التأسيس النه ئي من ت ريخ 
رأسم ل  التج ري،  السجل  وضع 
مقسمة  درهم    11.111 الشركة 
درهم    11 حصة من فئة   511 إلى 

اوزك ن»  »ايلط 1  للسيد  للحصة 
درهم    11 فئة  من  حصة  و511 

للحصة للسيدة زهرة البلوطي.
ين ير  ف تح  من  امل لية  والسنة 
ديسمبر من كل سنة م  عدا  إلى  3 

السنة األولى، 
: زهرة البلوطي وايلط 1  التسيير 

اوزك ن.
رقم السجل التج ري : 32927.

40 P

RAFI TRAV
SARL AU

العنوان : إق مة رقم 6 إق مة ملوية 
واد الذه6 تم رة

تم  أس �شي  ق نون  بمقت�شى 
تم  ين ير  212،   7 بت ريخ  تسجيله 

تأسيس الشركة.
.RAFI TRAV SARL AU : االسم

املوضوع : كراء اآلالت.
أشغ ل البن ء وأعم ل متنوعة.

تعبيد الطرق، التطهير.
رأ1 امل ل : 11.111  درهم.

محمد  الرافي  السيد   : التسيير 
أمين.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
فبراير  بت ريخ     بتم رية  االبتدائية 

.212 
.RC :  3 987

41 P

تامسنا الوفا
رأسم ل : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : تم رة، املسيرة  ، 
األم نة 3 ، ش رع ادريس  ، شقة  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
األست ذ عص م اطريية، موثق ب لرب ط 
املسجل  ين ير  212،   6 بت ريخ 
فبراير  212،   3 بت ريخ  ب لرب ط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملواصف ت الت لية :
ت مسن  الوف  شركة ذات   : االسم 

مسؤولية محدودة.

االنع ش   : اال تم عي  الهدف 

العق ري.

املقر اال تم عي : تم رة، املسيرة  ، 

األم نة 3 ، ش رع ادريس  ، الشقة  .

املدة : تم تأسيس الشركة ملدة 99 

ع م  تبدأ من ت ريخ تسجيل الشركة 

ب لسجل التج ري.

رأسم ل الشركة : يتكون من مبلغ 

  111 إلى  مقسم  درهم    11.111

واحدة  كل  قيمة  ا تم عية  حصة 

11  درهم مقسمة على الشكل اآلتي :

 551 السيدة نعيمة ش وي رقعي 

حصة.

السيدة امكلثوم ملسفر الحسيني 

299 حصة.

رقعي51   ش وي  سلمى  السيدة 

حصة.

السيد عبد الفت ح ش وي رقعي   

حصة.

املجموع 111  حصة ا تم عية.

تتوزع   : اال تم عية  الحصص 

على  للشركة  اال تم عية  الحصص 

الشكل اآلتي :

رقعي  ش وي  نعيمة  السيدة 

55.111 درهم.

السيدة امكلثوم ملسفر الحسيني 

29.111 درهم.

رقعي  ش وي  سلمى  السيدة 

5.111  درهم.

رقعي  ش وي  الفت ح  عبد  السيد 

11  درهم.

املجموع : 11.111  درهم.

أنيط  الشركة  تسيير   : التسيير 

ب لسيد عبد الفت ح ش وي رقعي.

تلتزم الشركة بإمض ء السيد عبد 

الفت ح ش وي رقعي.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية بتم رة تحت رقم 5126.

42 P
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 LOCAL TERROIR

PRODUCTS

شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : 5  ش رع األبط ل، 

شقة رقم 4، أكدال، الرب ط

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

5 ين ير  212، ب لرب ط قد تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخص ئص الت لية :

 LOCAL TERROIR  : التسمية 

.PRODUCTS

تصدير   : اال تم عي  الهدف 

املنتج ت الحرفية التقليدية.

ش رع   ، 5  : اال تم عي  املقر 

أكدال،   ،4 رقم  شقة  األبط ل، 

الرب ط.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

  11.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم.

اكرم،  الحراقي  السيد   : الشرك ء 

ش رع محمد الس د1   8 الق طن ب 

تجزئة السوي�شي الرب ط.

رشيد،  تدالوي  عمري  السيد 

يعقوب  ش رع     4 ب  الق طن 

املع ريف   8 شقة   4 ط بق  املنصور 

الدار البيض ء.

محمد  الحراقي  السيد   : التسيير 

محمد  ش رع   8 ب  الق طن  أكرم 

السوي�شي  الجزيرة،  تجزئة  الس د1 

الرب ط.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لرب ط في 8  فبراير  212 ومسجل 

تحت رقم  4967 .
عن الشركة

43 P

STE PMJY GROUPE
SARL

ت سيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
9 فبراير  212، تم إنش ء شركة ذات 
ب لخص ئص  املحدودة  املسؤولية 

الت لية :
.PMJY GROUPE : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النش ط 
ب ملغرب وب لخ رج ب :

املط عم، الو ب ت السريعة.....
املقر اال تم عي : الرقم 418 عم رة 
سمية ش رع الوالء الشقة 2 الداخلة.

سنة ابتداءا من ت ريخ   99  : املدة 
التأسيس.

رأ1 امل ل : حدد في مبلغ 11.111  
درهم مقسم إلى 111  حصة من فئة 

11  درهم للواحدة.
السيد  م ل   : امل ل  رأ1  توزيع 

ازح ف 251 حصة.
السيد يونس حمدون 251 حصة.

الزريفي  العمراني  محمد  السيد 
251 حصة.

السيد محمد البدوحي 251 حصة.
تم تعيين السيد يونس   : التسيير 
البدوحي  محمد  والسيد  حمدون 

كمسيرين للشركة.
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
  8 بت ريخ  الذه6  بواد  االبتدائية 
 212 /289 تحت رقم  فبراير  212، 
وب لسجل التج ري تحت رقم 7453 .
44 P

 STE GLOBAL ENGINEERING
 CONSULTING AND

ADMINISTRATION - GEKA
SARL AU

RC : 35327
تأسيس شركة

تم ب لعيون بت ريخ 9  فبراير  212 
إنش ء شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد ب لخص ئص الت لية :

 STE GLOBAL  : التسمية 
 ENGINEERING CONSULTING
 AND ADMINISTRATION - GEKA

.SARL AU
الدراس ت  إ راء   : النش ط 
وتنسيق  وتو يه  الهندسية،  دولة 

املش ريع.
تطوان  زنقة   : اال تم عي  املقر 
الط بق  السع دة  حي   2 رقم  عم رة 

الث لث العيون.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
درهم    11.111  : امل ل  رأ1 
موزعة  حصة    111 على  مقسمة 

ك لت لي :
  111 ت ري6  الحسين  السيد 

حصة.
التسيير : تم تعيين السيد الحسين 
ت ري6 كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
بت ريخ  ب لعيون  االبتدائية  ب ملحكمة 
وب لسجل التج ري  فبراير  212    9

تحت رقم 2121/551.
45 P

SOCIETE S.F.D.N
SARL AU

إعالن تعديالت ب لشركة
 411.111 رفع رأسم ل الشركة بـ 
الشركة  رأسم ل  ليصبح  درهم 

511.111 درهم مقسمة ك لت لي :
5111 حصة  متفكر سيف الدين 
من فئة 11  درهم للحصة الواحدة.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية ب لرب ط تحت رقم 18     

بت ريخ 6  فبراير  212.
46 P

SOCIETE SOTCOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسم له  4.111.111  درهم

املقر اال تم عي : 53 الحي الصن عي 
العي يدة سال

بمقت�شى عقد عرفي بسال بت ريخ 
ف تح يوليو 4 21 تقرر م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

شقة أبي رقراق رقم  2   من عم رة 

الحي   53 إلى  سال  الرمل   2 رقم 

الصن عي العي يدة سال.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

السجل  قسم  بسال  االبتدائية 

التج ري تحت رقم 6 361 بت ريخ 8  

فبراير  212.

47 P

إالنزا موروكو

I-LANZA MAROCCO SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 91.111 درهم

املقر اال تم عي :    زنقة الوحدة 

 إق مة اإلم م علي شقة رقم 2

الدار البيض ء

 السجل التج ري : الدار البيض ء

رقم  813 4

مت بعة النش ط التج ري
بمقت�شى محضر قرارات الشريك 

الوحيد لشركة إالنزا موروكو شركة 

 I-LANZA املسؤولية  محدودة 

 29 بت ريخ   MAROCCO SARL

سبتمبر 2121 تقرر م  يلي :

تذكير ب نخف ض الوضعية امل لية 

الرأسم ل  ربع  من  ألدنى  الص فية 

الحس ب  نه ية  عق6  اال تم عي 

السنوية لسنة 9 21.

قرار عدم تصفية الشركة ومت بعة 

النش ط التج ري مع تسوية الوضعية 

امل لية في اآل  ل الق نونية.

تفويت السلط.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

9 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764718.
للخالصة البي ن

املسير

48 P
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كوخيلسة جرو ماروك
 COGELSA GRO MAROC SARL

AU
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي :    زنقة الوحدة 
 إق مة اإلم م علي شقة رقم 2

الدار البيض ء
 السجل التج ري : الدار البيض ء

رقم 361297
مت بعة النش ط التج ري

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
لشركة كوخيلسة  رو م روك شركة 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
 COGELSA GRO MAROC وحيد 
 2121 سبتمبر   29 بت ريخ   SARL AU

تقرر م  يلي :
تذكير ب نخف ض الوضعية امل لية 
الرأسم ل  ربع  من  ألدنى  الص فية 
الحس ب  نه ية  عق6  اال تم عي 

السنوية لسنة 9 21.
قرار عدم تصفية الشركة ومت بعة 
النش ط التج ري مع تسوية الوضعية 

امل لية في اآل  ل الق نونية.
تفويت السلط.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار  االبتدائية  املحكمة  ضبط 
9 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764716.
للخالصة البي ن

املسير

49 P

أر�شي تيكتيرال فينيش فيلم 
موروكو

 ARCHI TECTURAL FINISH
FILMS MOROCCO SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأسم له  : 1.111  درهم
 املقر اال تم عي : زاوية ش رع عبد املومن

 وزنقة سومية عم رة شهرزاد 3
 الط بق الخ مس رقم 22

الدار البيض ء

 السجل التج ري : الدار البيض ء

رقم 5 1 45
مت بعة النش ط التج ري

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

فينيش  تيكتيرال  أر�شي  لشركة 

 ARCHI TECTURAL موروكو  فيلم 

 FINISH FILMS MOROCCO

SARL AU شركة محدودة املسؤولية 

بت ريخ الص در  وحيد  شريك   ذات 

29 سبتمبر 2121 تقرر م  يلي :

تذكير ب نخف ض الوضعية امل لية 

الرأسم ل  ربع  من  ألدنى  الص فية 

الحس ب  نه ية  عق6  اال تم عي 

السنوية لسنة 9 21.

قرار عدم تصفية الشركة ومت بعة 

النش ط التج ري.

تفويت السلط.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

9 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764717.
للخالصة البي ن

املسير

50 P

لي بون اتوييو
LES BONS TUYAUX

SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي محرر ب لدار 

تم  ين ير  212    9 بت ريخ  البيض ء 

لشركة  األس سية  القوانين  وضع 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ب ملواصف ت الت لية :

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
بون  لي   : اال تم عية  التسمية 

.LES BONS TUYAUX اتوييو

تقديم   : اال تم عي  الهدف 

املتعلقة  التركي6 والصي نة  خدم ت 

وتوفير  املركزية  والتدفئة  ب لسب كة 

امل ء الس خن املنزلي.

املقر اال تم عي :    زنقة الوحدة 

الدار   2 الط بق  علي  اإلم م  إق مة 

البيض ء.

  1.111 في  محدد   : الرأسم ل 

11  حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

درهم للحصة الواحدة مكتتبة    11

الشريك  طرف  من  كلي   ومحررة 

الوحيد.

سنة تبتدئ من ت ريخ   99  : املدة 

التسجيل في السجل التج ري إال إذا 

تم حله  أو تمديده .

السيدة  ونيفييف   : الشرك ء 

 GENEVIEVE اسبينوزا  دولوريس 

DOLORES ESPINOSA  نسيته  

ديسمبر    8 بت ريخ  فرنسية املزدادة 

الح ملة لبط قة اإلق مة رقم    95 

BE1975OD الس كنة بـ 2 زنقة أوالد 

ت يمة الط بق الس د1 شقة 62 الدار 

البيض ء.

التسيير : عهد للسيدة  ونيفييف 

 GENEVIEVE اسبينوزا  دولوريس 

كمسيرة   DOLORES ESPINOSA

للشركة ملدة غير محددة.

يتم   : األرب ح  وتوزيع  تخصيص 

بواسطة قرار الشريك الوحيد توزيع 

الخس ئر  خصم  بعد  الص في  الربح 

احتي ط  استخالص  وبعد  الس بقة 

%5 من األرب ح.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

كل  من  ديسمبر  آخر  إلى  ين ير  ف تح 

سنة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212    1 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 764857 وتسجيل الشركة 

ب لسجل التج ري لدى نفس املحكمة 

تحت رقم 95 489.
للخالصة والبي ن

املسيرة

51 P

إناكيمار
INAKIMAR

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي محرر ب لدار 

أكتوبر  212  ف تح  بت ريخ  البيض ء 

تم وضع القوانين األس سية لشركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ب ملواصف ت الت لية :

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

إن كيم ر   : اال تم عية  التسمية 

.INAKIMAR

املس همة   : اال تم عي  الهدف 

تلك  سيم   وال  أخرى  شرك ت  في 

املخصصة لتجهيز املنتج ت السمكية 

أو أي منتوج غذائي آخر.
املقر اال تم عي :    زنقة الوحدة 

الدار   2 إق مة اإلم م علي شقة رقم 

البيض ء.

  .111.111 : محدد في  الرأسم ل 

1.111  حصة من  درهم مقسم إلى 

الواحدة  للحصة  درهم    11 فئة 

طرف  من  كلي   ومحررة  مكتتبة 

الشريك الوحيد.

سنة تبتدئ من ت ريخ   99  : املدة 

التسجيل في السجل التج ري إال إذا 

تم حله  أو تمديده .

أبيريتيفو1  شركة   : الشرك ء 

 APERITIVOS INAKI ل   1 إن كي 

شركة محدودة املسؤولية ذات   S.L

شريك وحيد ذات الق نون اإلسب ني 
رأسم ل 11.11 .3 أورو.

دي  أفينيدا  اال تم عي  مقره  

مدريد  ف لديمورو   23 ك نتيرا1 
إسب ني  مسجلة في السجل التج ري 

توم   : بمدريد تحت التع ريف الت لية 

212 صفحة  8 فوليو  4525  فصل 
241427 ممثلة من طرف اإلداري  م 

بين   خفير  إ ن سيو  السيد  الوحيد 

 M. IGNACIO JAVIER« ك رسي  
سفره  رقم  واز   «PENA GARCIA

.PAB219975
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عين كمسيرين للشركة   : التسيير 

ملدة غير محدودة :

السيد إ ن سيو خفير بين  ك رسي  

 M. IGNACIO JAVIER PENA»

.«GARCIA

بين   بيدرو  وزي  السيد 

 M. PEDRO JOSE PENA« ك رسي  

.«GARCIA

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى آخر ديسمبر.

يتم   : األرب ح  وتوزيع  تخصيص 

بواسطة قرار الشريك الوحيد توزيع 

الخس ئر  خصم  بعد  الص في  الربح 

احتي ط  استخالص  وبعد  الس بقة 

%5 من األرب ح.

اإليداع الق نوني : تم بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 

تحت رقم 762727 وتسجيل الشركة 

ب لسجل التج ري لدى نفس املحكمة 

رقم  تحت  ين ير  212   26 بت ريخ 

.4869 9
للخالصة والبي ن

املسيرة

52 P

CAFE CAVALONS
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�شى 

تأسيس  تم   2121 يوليو   7 بت ريخ 

شركة تحمل الخص ئص الت لية :

.CAFE CAVALONS : التسمية

.SARL AU : الشكل الق نوني

الهدف اال تم عي :

ب ئع القهوة.

ب ئع مواد التنظيف.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة.

االوالد  دوار   : اال تم عي  املقر 

مسون الرخوخة 4754  الصخيرات.

نبيل  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

رضوان كمسير للشركة.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية بتم رة تحت رقم 

31229  بت ريخ  2 يوليو 2121.

53 P

ASSIDIQ CONSEILS
SARL AU

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�شى 

تأسيس  تم   2121 أكتوبر   2 بت ريخ 

شركة تحمل الخص ئص الت لية :

.ASSIDIQ CONSEILS : التسمية

.SARL AU : الشكل الق نوني

الهدف اال تم عي :

مكت6 الدراس ت.

األشغ ل املختلفة والبن ء.

منعش عق ري.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة.

الوف ق  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

9 3  م ج رقم   تم رة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الرزاق الص دوق كمسير للشركة.
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية بتم رة تحت رقم 

827 3  بت ريخ 27 ين ير  212.

54 P

 UPLINE MULTI

INVESTMENTS
شركة ذات املس هم الوحيد

برأسم له  311.111 درهم

املقر الرئي�شي : 37 تق طع زنقة علي 

عبد الرزاق وش رع عبد اللطيف بن 

قدور الدار البيض ء

السجل التج ري رقم 1369 2

على الجمع الع م االستثن ئي  بن ء 

اتخ ذ  تم   2121 أكتوبر   7 بت ريخ 

القرارات اآلتية :

 نقل مقر الشركة إلى العنوان اآلتي :
بوابة  فض ء  منصور  ب ب  زنقة   3

الط بق األول الدار  أنف  إق مة »1» 

البيض ء.

تحيين النظ م األس �شي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 5869.

55 P

STE FIRTS AMJAD STORE
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد
رأسم له  11.111  درهم

تحويل املقر اال تم عي
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

 2121 سبتمبر   9 بت ريخ  املنعقد 

 FIRTS AMJAD STORE لشركة 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

اال تم عي  يو د مقره   والتي  واحد 

في 46 ش رع الزرقطوني الط بق الث ني 

الشقة رقم 6 الدار البيض ء تم اتخ ذ 

القرارات اآلتية :

 345 إلى  اال تم عي  املقر  تحويل 

قرية  الدوام  درب  الداخلة  ش رع 

الجم عة الدار البيض ء.
الق نون  من   4 الفصل  تعديل 

األس �شي للشركة.

: يو د املقر اال تم عي   4 الفصل 

الداخلة درب  ش رع   345 بـ  للشركة 

الدوام قرية الجم عة الدار البيض ء.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

 25 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 762483.

56 P

STE CHOCORICA
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسم له  5.111.111 درهم

 AV NEW YORK : مقره  اال تم عي

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

BERNOUSSI CASABLANCA

تفويت حصص
تحيين الق نون األس �شي للشركة

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   21 9 فبراير    3 املؤرخ في 

القرارات اآلتية :

املص دقة على تفويت حصص بين 

 BEN( يوسف  يحمود  بن  السيدين 

YAHMOUD YOUSSEF( الب ئع من 

خيري   - : خيري حسن   هة والس دة 

مصطفى - بنعدي زكري  - بنداود عبد 

الرحم ن املشترون من  هة أخرى.

تحيين الق نون األس �شي للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

بت ريخ     البيض ء  ب لدار  التج رية 

أغسطس 2121 تحت رقم   7426.

57 P

SADACA
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك واحد
بمقت�شى عقد عرفي حرر ب لدار 

 2121 يونيو    7 بت ريخ  البيض ء 

لشركة  األس �شي  الق نون  وضع  تم 

واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الت لية :

.STE SADACA : االسم

الهدف :

واملعجن ت  املخبوزات  إنت ج 

والتموين.

والشوكوالتة  الكريمة  تسويق 

ومثلج ت.

وغرفة  املشروب ت  خدم ت 

الش ي.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

من أي نوع ك نت بشكل مب شر أو غير 

مب شر تتعلق ب ألشي ء املذكورة أعاله 

أو من املرجح أن تعزز تحقيقه .

الطريق الث نوي   : املقر اال تم عي 

موالي  حي   584 البركة  تجزئة    16

رشيد الدار البيض ء.

املدة : 99 سنة.

  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

حصة من    111 إلى  درهم مقسمة 

درهم موزعة على الشكل    11 فئة 

اآلتي :

  11 الكريم  عبد  كنينة  السيد 

حصة.
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التسيير : السيد كنينة عبد الكريم 
مسير للشركة لفترة غير محددة.

املركز  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
البيض ء  ب لدار  لالستثم ر  الجهوي 

بت ريخ 4  يوليو 2121.
58 P

AVICULTURE AL OUAHAH
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي حرر ب لدار 
 2121 أبريل   23 بت ريخ  البيض ء 
لشركة  األس �شي  الق نون  وضع  تم 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
 AVICULTURE AL  : االسم 

.OUAHAH
الهدف :

تربية الدوا ن وإنت ج البيض.
التربية الصن عية للكت كيت طيلة 

مرحلة النمو.
بيع الد  ج والبيض.

إنت ج وبيع الد  ج.
العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 
من أي نوع ك نت بشكل مب شر أو غير 
مب شر تتعلق ب ألشي ء املذكورة أعاله 

أو من املرجح أن تعزز تحقيقه .
ش رع   46  : اال تم عي  املقر 
 3 الرقم  األول  الط بق  الزرقطوني 

الدار البيض ء.
املدة : 99 سنة.

  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 
حصة من    111 إلى  درهم مقسمة 
درهم موزعة على الشكل    11 فئة 

اآلتي :
 511 احمد  الرايس  بن  السيد 

حصة.
 511 عي�شى  الس د�شي  السيد 

حصة.
التسيير : السيد بن الرايس احمد 
مسيرون  عي�شى  الس د�شي  والسيد 

للشركة لفترة غير محددة.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار  التج رية 

م ي 2121 تحت رقم 734968.
59 P

 STE RIYAD WORLD

WATTER
شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 1.111  درهم

استق لة مسير
تعيين مسير  ديد

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املنعقد بت ريخ  3 ين ير 2121 لشركة 

شركة   RIYAD WORLD WATTER

محدودة املسؤولية رأسم له  1.111  

درهم والتي يو د مقره  اال تم عي ب 

  1OP BASMA   RDC AID SBAA

APPT N°4 GH2 CASABLANCA تم 

اتخ ذ القرارات اآلتية :

استق لة املسيرة كريش سن ء   -   

من مه مه  في الشركة.

2 - تعيين السيد بوخالل حوسين 

مسيرا وحيدا ملدة غير محددة.

3 - تعديل الفصل 4  من الق نون 

األس �شي للشركة.

الفصل 4  : اإلدارة : يسير الشركة 

ويديره  مسير وحيد السيد بوخالل 

حوسين.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

 9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  االبتدائية 

م ر1 2121 تحت رقم 733624.

60 P

STE DINA NEGOCE
تفويت الحصص

استق لة املسير القديم
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املنعقد بت ريخ 6 فبراير 2121 للشركة 

محدودة  شركة   DINA NEGOCE

11.111  درهم  املسؤولية، رأسم له  

 46 ومقره  اال تم عي الدار البيض ء 

األول،  الط بق  الزرقطوني،  ش رع 

الرقم 3، تم اتخ ذ القرارات اآلتية :

بين  الحصص  تفويت  قبول   -   

السيدة إيم ن الت جي والسيدة نج ة 

اكلوي.

 6 الفصل  تعديل  تم  قد  وبذلك 
و7 من الق نون األس �شي للشركة على 

الشكل الت لي :
  11.111 نج ة اكلوي   6 الفصل 

درهم.
تم  الشركة  رأسم ل   7 الفصل 
تحديد رأسم ل الشركة في 11.111  
111  حصة من  درهم مقسمة على 

فئة 11  درهم مفرقة ك لت لي :
نج ة اكلوي 111  حصة.

2 - استق لة املسيرة السيدة إيم ن 
الت جي.

مسيرة  وتديره   الشركة  تسير 
وحيدة السيدة نج ة اكلوي.

من  الشركة  شكل  تغيير  تم 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

محدودة املسؤولية بشريك واحد.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
بت ريخ ف تح  التج رية ب لدار البيض ء 

م ر1  212 تحت رقم  73397.
61 P

FAYCAL FRESH FISH
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

واحد
رأسم له  : 11.111  درهم

تصفية الشركة
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
لشركة   21 8 م ي   5 املنعقد بت ريخ 
ش.م.م   FAYCAL FRESH FISH
  11.111 رأسم له   واحد  بشريك 
درهم  والتي يو د مقره  اال تم عي 
  4 الرقم   72 الزنقة  املنجرة  درب 
القرارات  اتخ ذ  تم  البيض ء  الدار 

اآلتية :
تصفية الشركة قبل نه ية مدته  

الق نونية.
الحدادي  محمد  السيد  تعيين 

مكلف بتصفية الشركة.
تعيين مقر التصفية درب املنجرة 

الزنقة 72 الرقم 4 ، الدار البيض ء.
تم اإليداع الق نوني لدى  املحكمة 
بت ريخ  البيض ء  ب لدار   التج رية 
29 م ي 8 21 تحت رقم 667476.

62 P

طوب 3
ش.م.م

تفويت حصص شركة محدودة 
املسؤولية

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
الق نون  تعديل  تم   21 8 ين ير    4
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

بمميزات الت لية :
اسم الشركة : طوب 3 ش.م.م.

وذلك بعد تفويت 50% من رأسم ل 
الشركة إلى السيد خ لد ص لحي.

 OR22844/2121 املرا ع : تسجيل
تم   ،- RE2020002585012067

التسجيل بت ريخ 2 أكتوبر 2121.
مقره   يو د   : املعنية  الشركة 

بتجزئة P / 896  املسيرة أك دير.
رأسم له  : 1.111  درهم.

السيدة  تسييره  من طرف  ويتم 
ملدة  ص لحي  وخ لد  أوس مة  لطيفة 

غير محدودة.
تحت  التج ري  ب لسجل  مسجلة 
رقم 38213 ب ملحكمة التج رية بأك دير.
63 P

SOLIBAT
SARL

شركة صوليب ت س رل
زنقة قرطبة، رقم 9 ، سال

RC 5269 : 1.ت
IF3365959 : ت.ض

IP 28724719 :  بط نط
ICE 00001705800087 : ت.م.م

انعقد   ،2121 ين ير   21 بت ريخ 
 مع ع م استثن ئي للشركة املذكورة 
واتخذ  أعاله بحضور  ميع الشرك ء 

القرار الت لي :
)س نديك  الخدم ت  إض فة 
كراء  بيع،  شراء،  املشتركة،  امللكية 
ب ألمالك  املتعلقة  الخدم ت  وكل 

العق رية(.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 361 5 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بت ريخ 8  فبراير  212.
64 P
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 PHARMACIE MOUNA

SENHAJI
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وحيد.

 PHARMACIE  : التسمية 

.MOUNA SENHAJI

 PHARMACIE  : العالمة التج رية 

.MENARA

الشريك الوحيد واملدبر : السيدة 

من  نسية مغربية،  منى الصنه جي، 

الس كنة ب لدار البيض ء، )ك ليفورني ( 

4  تجزئة شريفة 2.

 2.525.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم.

مقر الشركة : الدار البيض ء، درب 

امليتر رقم 9، زنقة  ، بوشنتوف.

99 سنة ابتداء من قيده    : املدة 

ب لسجل التج ري.

الغرض : يكمن غرض الشركة في 

استغالل صيدلية.

القي م  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط  بكت بة  الق نوني  ب إليداع 

لدى املحكمة التج رية للدار البيض ء 

رقم  تحت  فبراير  212    2 بت ريخ 

.765326

السجل التج ري : تم قيد الشركة 

ب لسجل التج ري للدار البيض ء بت ريخ 

 489675 فبراير  212 تحت رقم    2

من السجل التحليلي.
الشريك الوحيد واملدبر

65 P

DIAS HOLDING
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
تكمن  التي  الشركة  تكوين  تم 

فبراير    1 بت ريخ  يلي  فيم   مميزاته  

. 212 

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وحيد.

.DIAS HOLDING : التسمية

الشريك الوحيد واملدبر : السيدة 

من  نسية  السالوي،  السعدية 

البيض ء،  ب لدار  الس كنة  مغربية، 

)أنف  العلي ( 8 ممر »  ر امل ء».
رأسم ل الشركة : 1.111  درهم.

 39 الدار البيض ء،   : مقر الشركة 

ش رع عبد اللطيف بن قدور.

99 سنة ابتداء من قيده    : املدة 

ب لسجل التج ري.

الغرض : يكمن غرض الشركة في :

تولي املش رك ت واملص لح في  ميع 

الصن عية،  املق والت  أو  الشرك ت 

امل لية أو غيره ،  العق رية،  التج رية، 

عن طريق االكتت ب أو شراء السندات 

الجمعي ت  الشرك ت،  في  حقوق  أو 

طريق  عن  أيض   أو  التح لف ت،  أو 

التوصية ومنح التسبيق ت والقروض، 

وبجميع الوس ئل األخرى الق نونية ؛

الشراء، التوظيف واإلنج ز لجميع 

القي م املنقولة ؛

القيم  محفظ ت  تدبير  ميع 

املغربية أو األ نبية ؛

أو  التوظيف ت  دراسة  ميع 

االستثم رات.

القي م  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب إليداع الق نوني بكت بة الضبط لدى 

املحكمة التج رية للدار البيض ء بت ريخ 

1  فبراير  212 تحت رقم  76513.
تم قيد الشركة ب لسجل التج ري 

للدار البيض ء تحت رقم 3 4893 من 

السجل التحليلي.
الشريك الوحيد واملدبر

66 P

EXTENSIO
تكوين شركة مس همة

تكمن  التي  الشركة  تكوين  تم 

فبراير    7 بت ريخ  يلي  فيم   مميزاته  

: 212 

الشكل : شركة مس همة.

.EXTENSIO : التسمية

الغرض : يكمن غرض الشركة في 

اإلنع ش العق ري.

99 سنة ابتداء من قيده    : املدة 

ب لسجل التج ري.

البيض ء،  الدار   : الشركة  مقر 

الط بق  زنقة عالل بن عبد هللا،   7 

الرابع.

رأسم ل الشركة : 311.111 درهم 

  11 ذات  سهم   3111 إلى  املقسم 

درهم كقيمة إسمية لكل سهم واحد، 

واملدفوعة  نضي   بك مله   املكتتبة 

القيمة كلي .

املتصرفون :

العلمي،  هللا  عبد  موالي  السيد 

)املع ريف(  البيض ء  ب لدار  الس كن 

37 زنقة ابن حزم ؛

AOD PARTICIPATION شركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

  11.111 رأسم له   وحيد  بشريك 

البيض ء  ب لدار  مقره   الك ئن  درهم 

 7، زنقة عالل بن عبد هللا، الط بق 

الرابع ؛

كويلهو،  لوبوك  فرانك  السيد 

)دار بوعزة(  الس كن ب لدار البيض ء 

إق مة سليمة، فيال 2 .

مراق6 الحس ب ت : فيداركو كران 

زنقة   47 البيض ء  الدار  تورنتون، 

عالل بن عبد هللا.

االحتي طي ت واألرب ح : يتكون الربح 

الق بل للتوزيع من الربح الص في للسنة 

لالحتي طي  املخصص  بعد  امل لية، 

الق نوني وتخصيص النت ئج الص فية 

الربح،  هذا  ومن  املرحلة،  الس بقة 

تقتطع  أن  الع مة  للجمعية  يمكن 

 ميع املب لغ التي ترى من املن س6 أن 

أموال  لجميع  كمخصص  تستعمله  

من  ديد،  ترحيله   أو  االحتي طي ت 

يمنح الرصيد إن و د للمس همين على 

شكل ربيح ت.

يخضع   : ق بلية األسهم للتفويت 

تفويت األسهم لألغي ر لقبول مجلس 

اإلدارة.

القي م  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب إليداع الق نوني بكت بة الضبط لدى 

املحكمة التج رية للدار البيض ء بت ريخ 

7  فبراير  212 تحت رقم 766127.
تم قيد الشركة ب لسجل التج ري 

للدار البيض ء تحت رقم 491293 من 

السجل التحليلي.
مجلس اإلدارة

67 P

SINE DIE
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة
تكمن  التي  الشركة  تكوين  تم 

مميزاته  فيم  يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

.SINE DIE : التسمية

 DIAS شركة   : الشرك ء 

مسؤولية  ذات  شركة   HOLDING

رسم له   وحيد  بشريك  محدودة 

الك ئن مقره  ب لدار  1.111  درهم، 

اللطيف  عبد  ش رع   ،39 البيض ء 

رقم  التج ري  السجل  قدور،  بن 

مدبرته   طرف  من  ممثلة   4893 3

السيدة السعدية السالوي ؛

من  السالوي،  السعدية  السيدة 

ب لدار  الس كنة  مغربية،   نسية 

البيض ء )أنف  العلي ( 8 ممر   ر امل ء.
رأسم ل الشركة : 1.111  درهم.

 39 الدار البيض ء،   : مقر الشركة 

ش رع عبد اللطيف بن قدور.

99 سنة ابتداء من قيده    : املدة 

ب لسجل التج ري.

الغرض : يكمن غرض الشركة في :

تولي املش رك ت واملص لح في  ميع 

الصن عية،  املق والت  أو  الشرك ت 

أو  امل لية  أو  العق رية،  أو  التج رية، 

عن طريق االكتت ب أو شراء  غيره ، 

الشرك ت،  في  حقوق  أو  السندات 

أيض   أو  التح لف ت،  أو  الجمعي ت 

عن طريق التوصية ومنح التسبيق ت 

والقروض، وبجميع الوس ئل الق نونية 

األخرى ؛
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الشراء، التوظيف واإلنج ز لجميع 

القيم املنقولة ؛

القيم  محفظ ت  تدبير  ميع 

املغربية أو األ نبية ؛

أو  التوظيف ت  دراسة  ميع 

االستثم رات.

القي م  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب إليداع الق نوني بكت بة الضبط لدى 

املحكمة التج رية للدار البيض ء بت ريخ 

8  فبراير  212 تحت رقم 766329.

تم قيد الشركة ب لسجل التج ري 

للدار البيض ء تحت رقم 491673 من 

السجل التحليلي.
املدبرة

68 P

INSTANT DE PLAISIR
تأسيس ش.ذ.م.م

بمقت�شى عقد عرفي حرر بتم رة 

5 ين ير  212، تم تحرير القوانين  في 

األس سية لش.ذ.م.م مميزاته  ك لت لي :

 INSTANT DE  : التسمية 

PLAISIR ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهداف الت لية :

الشعر  لتصفيف  ص لون 

للسيدات ؛

ص لون تجميل )عال  ت تجميل، 

عال  ت  ب ديكير،  م نيكير،  تسمير، 

للو ه والجسم ؛

ص لون SPA وحم م ؛

ومستلزم ت  منتج ت  بيع  ميع 

التجميل.

املقر : تم رة، حي ابن رشد، تجزئة 

السم رة، عم رة 16 .

درهم    11.111  : امل ل  رأ1 

حصة من فئة    .111 مقسمة على 

11  دراهم للواحدة مسددة وموزعة 

بين الشرك ء ك لت لي :

 511 السيد محمد ي سين بوزبع 

حصة ا تم عية ؛

 511 العط وي  سلمى  السيدة 

حصة ؛

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محمد  السيد  طرف  من  محدودة 

ي سين بوزبع والسيدة سلمى العط وي.

: تبتدئ في ف تح  السنة الحس بية 

ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة ب لسجل التج ري.

الذخيرة  خصم  بعد   : األرب ح 

لقرار  تبع   الب قي  يوزع  الق نونية 

إنص ف  حس6 حصص كل  الشرك ء 

واحد منهم.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

فبراير    7 بت ريخ  بتم رة  االبتدائية 

 212 تحت رقم 5112.

تقييد  تم   : التج ري  السجل 
الشركة لدى مصلحة السجل التج ري 

ب ملحكمة االبتدائية بتم رة تحت رقم 

32185  بت ريخ 7  فبراير  212.
من أ ل االستخالص والبي ن

69 P

STE MAGHIMMOB
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل   ت ريخ 

9 ديسمبر 2121 ب لرب ط والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :

الترويج   : اال تم عي  الهدف 

نوع  النقل  والعق ري  اللو ستيكي 

الشحن، اإلنع ش العق ري والسي حي 

وتشييد  البن ء  أرا�شي قصد  وحي زة 

أو  السكن  أ ل  من  للبيع  عم رات 

التج رة وإنع ش العق ر بجميع أنواعه ؛

املعطي ت  بجميع  القي م  وعموم  

التي قد تس هم في التنمية الشركة، 

التجهيزات  وتب دل  الشراء،  بيع، 

املب شرة أو الغير املب شرة.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل الت لي :

السيد حميد العبي 111  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

املقر اال تم عي : 46 ش رع العقبة 

شقة رقم 2، أكدال، الرب ط.

التسيير : من طرف حميد العبي.

التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

ب ملحكمة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

. 491 3

70 P

STE IR.FREGAY SARL

CABINET FIDUCIAIRE

412AV MED V N°9 KENITRA

TEL/ FAX 1537 36  7  8

STE AMINE VISION

SARL AU

تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

فبراير  212  ف تح  يوم  ب لقنيطرة 

لشركة  األس �شي  الق نون  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة ب لخص ئص 

الت لية :

 STE AMINE  : التسمية   -   

.VISION SARL AU

 RUE SEBOU : 2 - املقر اال تم عي

.(N°4 KENITRA (M

3 - املدة : 99 سنة.

مهنة   : الشركة  موضوع   -  4

نظ راتي.

  11.111  : رأسم ل الشركة   -  5

درهم.

السيد  إلى  أسند   : التسيير   -  6

محمد علي ت ورة.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة بت ريخ 

ف تح فبراير  212 تحت رقم 3 2 8 

سجل تج ري رقم 3 586.

71 P

KSA INVEST

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  I

تمت  فبراير  212   5 يوم  بطنجة 

لشركة  التأسي�شي  الق نون  صي غة 

محدودة املسؤولية لشريك وحيد له  

الخص ئص الت لية :

.KSA INVEST : التسمية

للبض ئع  الطرقي  النقل   : الهدف 

املحلية والدولية.

ابراهيم  س حة   : املقر اال تم عي 

الروداني، إق مة بتهوفن II، الط بق 3 

رقم 82، طنجة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في مبلغ 11.111  درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

.Mr.KARIM KRIYEM

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية  3 ديسمبر.

الق نوني  اإليداع  تم   -  II

التج ري   ب لسجل  الشركة  وتسجيل 

بت ريخ  بطنجة  التج رية   للمحكمة 

5  فبراير  212 تحت رقم  316  .

72 P

 STE INTER PROJET 

DE CONSTRUCTION

املسجل  العرفي  العقد  على  بن ء 

الجمع  تم   2121 ديسمبر   28 في 

 INTER PROJET االستثن ئي لشركة 

شركة   DE CONSTRUCTION

مقره   املحدودة  املسؤولية  ذات 

اال تم عي مح ج الري ض، عم رة 19-17 

رأسم له   الرب ط،   53-51 محالت 

1.111 51.1 درهم مسجلة ب لسجل 

التج ري تحت رقم 9327   وتقرر في 

هذا الجمع :
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بمبلغ  الشركة  رأسم ل  تخفيض 

درهم   8.611.111 قدره  أق�شى 

درهم   51.1 1.111 من  لخفضه  

درهم بإع دة شراء   4 .4 1.111 إلى 

86.111 سهم بهدف إلغ ئه .

للنظ م  و7   6 البندين  تحديث 

األس �شي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 183 .

73 P

ACIELUM TRAVAUX
ش.م.م

رأسم ل : 11.111  درهم

املقر اال تم عي :  5  تجزئة 

لبي ييض، ظهر ملحلة، و دة

الع م  الجمع  محضر  بمو 6 

االستثن ئي املنعقد بت ريخ 4 ين ير  212، 

قرر م  يلي :

حصة   511 بيع  مشروع   -   

هب ل،  محمد   : ملك  في  ا تم عية 

ر.ب.و ف562623.

ر.ب.و  أيوب،  محرزي  لف ئدة 

ف.ج7764:

2 - تغيير الشكل الق نوني للشركة 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ب لشريك الوحيد.

أيوب  محرزي  السيد  تعيين   -  3

الشريك الوحيد كمسير للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

 التج رية بو دة بت ريخ 22 ين ير  212 

تحت رقم 273.

74 P

OMCE ATLANTIC
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

بت ريخ   OMDE ATLANTIC لشركة 

املقر  تغيير  تم  ين ير  212    8

 اال تم عي للشركة إلى العنوان الت لي : 

 2 رقم  عم رة  الث ني،  الحسن  ش رع 

شقة رقم 2 ، الصخيرات.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم  21   .
ملخص من أ ل النشر

75 P

مكت6 املح سبة
CABINET MSCOS

عم رة 4  شقة 25 زنقة أزكزا، أكدال، الرب ط
اله تف : 29 16 6   166

EMS SERVICES MAROC
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 
نظ م  تكوين  تم   2121 ديسمبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  أس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خص ئصه  ك لت لي :
 EMS SERVICES  : التسمية 

.MAROC SARL AU
الهدف : تم ر1 الشركة األهداف 

الت لية :
بيع املعدات الطبية وشبه طبية ؛

االستيراد وتوزيع.
 املقر اال تم عي : عم رة 4  شقة 25 

زنقة أزكزا، أكدال، الرب ط.
السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 

 3 ديسمبر.
ت ريخ تقييد  99 سنة من   : املدة 

الشركة ب لسجل التج ري.
رأ1 امل ل اال تم عي : 11.111  
هش م  السيد  ملكية  في  درهم 
العريف، والح مل لبط قة التعريف 

.A616942 الوطنية رقم
التسيير : تم تعيين السيد هش م 
التعريف  لبط قة  الح مل  العريف، 
كمسير   A616942 رقم  الوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.
خصم  بعد   : الق نوني  االحتي ط 
االحتي ط  تأسيس  أ ل  من   %5
حس6  يوزع  الف ئض  الق نوني 

قرارات الشرك ء.
اإليداع الق نوني : تم بكت بة الضبط 
بت ريخ  ب لرب ط  التج رية   ب ملحكمة 
22 فبراير  212 تحت رقم   497 .

عن النسخة والنص

76 P

STE TRANS SIMOZIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : دوار الخم لشة، 

سيدي الك مل، بلقصيري

تصفية الشركة
وقفل الشركة

بعد اال تم ع الغير الع دي املبرم 

9 21 بمقر الشركة  8  ديسمبر  يوم 

تم التوافق على م  يلي :

 TRANS شركة  وتصفية  قفل 

SIMOZIZ ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريكين.

تبرئة املصفي السيد الشيكر عبد 

 TRANS SIMOZIZ لشركة  العزيز 

بعد قي مه بمه مه.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

رقم  تحت  ق سم  بسيدي  االبتدائية 

.21 9/846

77 P

STE HEZOTRA TRANS
 SARL AU

 تحت عقد مؤرخ في    فبراير  212 

ذات  لشركة  القوانين  حررت 

الخص ئص الت لية :

.HEZOTRA TRANS : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

النقل املحلي   : الهدف اال تم عي 

والدولي لجميع أنواع البض ئع.

القد1،  حي   : اال تم عي   املقر 

رقم  21، سيدي ق سم.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

كله  على الشكل الت لي :

111  حصة من فئة  ب دة محمد 

11  درهم لكل حصة.

التسيير : للسيد ب دة محمد.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

تم التقييد ب لسجل التج ري لدى 

ق سم  بسيدي  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم 28767.

78 P

STE MARINA GARDE

SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 2 ين ير  212 قد تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :

التسمية : مرين  كرد.

الصفة الق نونية : ش.م.م.

الهدف اال تم عي : حراسة.

رأ1 امل ل : 311.111 درهم مقسمة 

إلى 311 حصة من فئة 111  درهم.

الشرك ء :

أحمد حم ن 51 حصة ؛

سليم ن حم ن 251 حصة.

املدة : 99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

الفرح،  ش رع   : اال تم عي  املقر 

املكت6 املن ر، رقم 8، تطوان.

الح مل  سليم ن حم ن،   : التسيير 

 L62 157 لبط قة التعريف الوطنية رقم

والس كن بش رع أبو بكر الصديق، زنقة 

االنتص ر، رقم 5، تطوان.

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

شركة  بواسطة  بتطوان  االبتدائية 

كونط  املضيق السجل التج ري رقم 

 2866 بت ريخ 6  فبراير  212.
مقتطف للنشر واالشه ر

79 P
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 STE MED EL AROUSSY

LOGISTIQUE

SARL AU

التأسيس

العرفي  العقد  شروط  حس6 

تم تأسيس  ين ير  212،   26 بت ريخ 

محدودة  لشركة  األس �شي  النظ م 

وذلك  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

حس6 املميزات الت لية :

 STE MED EL  : التسمية   -   

.AROUSSY LOGISTIQUE SARL AU

شركة   : الق نوني  الشكل   -  2

محدودة املسؤولية لشريك الوحيد.

تجزئة   : اال تم عي  املقر   -  3

املج عرة، قط ع 3 رقم 654 شقة 3  

 رف امللحة.

4 - الغرض والغ ية :

نقل البض ئع لحس ب الغير.

5 - املدة : 99 سنة ابتداء من ت ريخ 

تسجيل الشركة في السجل التج ري.

6 - رأ1 امل ل الخ ص : 11.111  

حصة    111 على  مقسمة  درهم 

لكل  درهم    11 فئة  من  ا تم عية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الح مل  السيد العرو�شي محمد، 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

GJ 3 22 111  حصة.

7 - السنة اال تم عية : ابتداء من 

ف تح ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

8 - املديرية :

الح مل  السيد العرو�شي محمد، 

 GJ 3 22 لبط قة التعريف الوطنية رقم

ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية بلقصيري بت ريخ 7  فبراير 

 212 رقم السجل التج ري 513.

80 P

 STE DEPANNAGE EL
WAHDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم
املقر اال تم عي : ش رع محمد 

الخ مس،  رف امللحة
تصفية الشركة
وقفل الشركة 

بعد اال تم ع الغير الع دي املبرم 
9 21 بمقر الشركة  3  ديسمبر  يوم 

تم التوافق على م  يلي :
شركة  وتصفية  قفل 
ذات   DEPANNAGE EL WAHDA

املسؤولية املحدودة ذات شريكين.
الغم ري  السيد  املصفي   تبرئة 

 DEPANNAGE لشركة  الع لي  عبد 
EL WAHDA بعد قي مه بمه مه.

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 
االبتدائية بسيدي ق سم تحت رقم 

.21 9/841
81 P

ديوان األست ذ املصطفى حلي6 )موثق(
الحي الحسني، زنقة اإلم م الغزالي، الط بق 

األول، عم رة 43، شقة  ، برك ن

عقد تسيير حر ألصل تج ري

ARSAN مقهى
بمقت�شى عقد رسمي للتسيير   -  I
األست ذ  تلق ه  تج ري  ألصل  الحر 
املصطفى حلي6 موثق ببرك ن بت ريخ 
من  كل  أكرى  فبراير  212،    6
السيد محمد زخنيني، ح مل لبط قة 
 F 6393 رقم  الوطنية  التعريف 
ح مل  سغروشني،  مونير  والسيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 
ميمون  السيد  لف ئدة   FA645 5
التعريف  لبط قة  ح مل  ش عري، 
الوطنية رقم FA55563 أصل تج ري 
الستغالل مقهى يعرف لدى العموم 
ب سم ARSAN بجميع عن صره امل دية 
البض ئع  وكذا  له،  املكونة  واملعنوية 
والتي  به  واملتصلة  فيه  املتوا دة 
تفيد في استغالله، الك ئن ببرك ن، حي 
وزنقة  األهرام  ش رع  زاوية  املسيرة، 
أ ل  من  والذي   ،54 رقم  مكن 1، 
محمد  السيدان  سجل  استغالله 

ب لسجل  سغروشني  ومونير  زخنيني 

كت بة  لدى  املمسوك  التج ري 

ببرك ن  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

ورقم   37324 على التوالي تحت رقم 

37326 وذلك ملدة 42 شهرا غير ق بلة 

السري ن  في  ستبدأ  والتي  للتجديد، 

في  لتنتهي  أبريل  212  ف تح   من 

و يبة  مق بل   2124 سبتمبر   31

درهم   5111 بمبلغ  شهرية  كرائية 

تؤدى في األول من كل شهر.

سيتم اإليداع الق نوني لعقد   -  II

التسيير الحر املش ر إليه أعاله بكت بة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ببرك ن.
من أ ل الخالصة والبي ن

األست ذ املصطفى حلي6

82 P

KAMEL’S PARTY BUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : الط بق األر�شي، 

رقم 74  ، بئر الرامي الجنوبية، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :

 KAMEL’S PARTY  : التسمية 

.BUS SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اال تم عي : الط بق األر�شي، 

الجنوبية،  الرامي  بئر   ،  74 رقم 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

نقل املستخدمين ؛

النقل السي حي ؛

نقل البض ئع.

رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم    11 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بك مله ، 

الشرك ء ك لت لي :

السيد لحسن زروالي 511 حصة ؛

السيد كم ل زروالي 511 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد كم ل   : التسيير 

زروالي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

رقم  5892 بت ريخ    فبراير  212.

83 P

MIMEXCOM SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : 23، ش رع أنوال، 

عم رة فلوري    مكت6 4، ميموزا، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :

 MIMEXCOM  : التسمية 

.SERVICE SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اال تم عي : 23، ش رع أنوال، 

عم رة فلوري    مكت6 4، ميموزا، 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

وسيط في املواد الغذائية ؛

االستيراد والتصدير.
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رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم    11 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بك مله ، 

الشرك ء ك لت لي :

السيد زكري ء مرزاق 111  حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد زكري ء   : التسيير 

الح مل  مغربية،  الجنسية  مرزاق، 

.AD93569 للبط قة الوطنية رقم

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

رقم 59163 بت ريخ 7  فبراير  212.

84 P

CRISTALU MAROC
شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 11.111 .  درهم

مقره  اال تم عي : بلوك أو الحوزية 

رقم 217، القنيطرة

نقل مقر الشركة
على إثر الجمع الع م الغير   : أوال 

ين ير   5 بت ريخ  املنعقد  الع دي 

الع مة  الجمعية  قررت   212 

 CRISTALU MAROC لشرك ء شركة 

رأسم له   املسؤولية  شركة محدودة 

11.111 .  درهم، مقره  اال تم عي 

 ،217 رقم  الحوزية،  أو  بلوك 

القنيطرة، م  يلي :

الحي   : إلى  نقل مقر الشركة   -   

املق ولون  منطقة  البلدي،  الصن عي 

الشب ب، رقم P3، القنيطرة.

تعديل كل من البند 4 من الق نون 

األس �شي.

الق نوني  اإليداع  تم   : ث ني  

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  بكت بة 

فبراير  212    5 بت ريخ  ب لقنيطرة 

تحت رقم 452 8.

85 P

SILVIS TRANSPORT

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 5  ، ش رع 

معمورة و55 ش رع محمد العمراوي، 

محل رقم 26، القنيطرة

تأسيس الشركة
بمقت�شى عقد عرفي سجل   : أوال 

ب لقنيطرة بت ريخ 8 ين ير  212، حرر 

محدودة  لشركة  األس �شي  الق نون 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

تحمل املواصف ت الت لية :

.SILVIS TRANSPORT : التسمية -  

2 - الهدف : هدف الشركة :

مق ول نقل األفراد.

ش رع     5  : املقر اال تم عي   -  3

معمورة و55 ش رع محمد العمراوي، 

محل رقم 26، القنيطرة.

4 - املدة : 99 سنة.

حدد   : امل ل اال تم عي  رأ1   -  5

درهم    11.111 مبلغ  في  امل ل  رأ1 

  11 111  حصة بقيمة  موزع على 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشرك ء على الشكل الت لي :

السيد عروي هش م 111  حصة ؛

املجموع 111  حصة.

6 - اإلدارة : تدار الشركة من قبل 

املسير الوحيد :

السيج عروي هش م.

7 - السنة امل لية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر.

8 - الحصص : تقتطع 5% إلنش ء 

ويخصص  الق نوني  االحتي طي  امل ل 

الف ئض حس6 قرار الشرك ء.

تم تسجيل الشركة ب لسجل   -  II

فبراير    5 التج ري ب لقنيطرة بت ريخ 

 212 تحت رقم 58957.

86 P

WELLNESS SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسم له  : 11.111  درهم
مقره  اال تم عي : 4  زنقة املنصور 

الذهبي، مرأب  ، القنيطرة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ين ير  212   27 بت ريخ  ب لقنيطرة 
وضع الق نون األس �شي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة لتكون خ صي ته  

ك لت لي :
التسمية : ولنيس شوب ش.م.م.

الهدف اال تم عي : شبه صيدلية.
املقر اال تم عي : 4  زنقة املنصور 

الذهبي مرأب  ، القنيطرة.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل النه ئي ب لسجل التج ري.
عبد  ح دجي  السيد   : الشرك ء 

امل لك ويو1 مريم.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر.
يو1  السيدة  عينت   : التسيير 

مريم كمسيرة للشركة.
لقد تم تسجيل الشركة ب لسجل 
التج ري لدى كت بة ضبط املحكمة 
االبتدائية ب لقنيطرة بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم  5915.
87 P

BIONOV MEDICALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 11.111  درهم
املقر اال تم عي : شقة 2 في الط بق 
األر�شي، بعم رة 5  إق مة »ريكو 
فلوريس بيتش»، طريق بوزنيقة، 

بوزنيقة
تأسيس شركة

وضع  تم  عرفي،  عقد  بمقت�شى 
ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 
املسؤولية املحدودة ذات املواصف ت 

الت لية :
 BIONOV  : التسمية 

.MEDICALES SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اال تم عي : شقة 2 في الط بق 

»ريكو  إق مة    5 بعم رة  األر�شي، 

بوزنيقة،  طريق  بيتش»،  فلوريس 

بوزنيقة.

موضوع الشركة :

الجراحية  الطبية  املعدات  بيع 

واملختبرية ب لتقسيط ؛

التج رة في املعدات الطبية ؛

املعدات  في  والتصدير  االستيراد 

الطبية.
رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

الشركة في مبلغ 11.111  درهم مقسم 

بقيمة  ا تم عية  حصة    111 إلى 

محررة بك مله ،  درهم للواحدة،    11

مكتتبة، وموزعة على الشرك ء ك لت لي :

السيد يونس البوشتي 511 حصة ؛

السيدة مريم الداودي 511 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد يونس   : التسيير 

البوشتي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ببن سليم ن تحت 
رقم 6647 بت ريخ 5  فبراير  212.

88 P

NG CONTACT CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : 23، ش رع أنوال، 

عم رة فلوري    مكت6 4 ميموزا، 

القنيطرة

السجل التج ري رقم 54215 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 NG CONTACT الغير الع دي لشركة

املسؤولية  ذات  شركة   CENTER
تقرر  وحيد  بشريك  املحدودة 

ب إل م ع م  يلي :

املبكر  الحل  على  املص دقة 

للشركة.
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علي،  اوالد  أنوار  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بعنوان الشركة أعاله.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 

السجل التج ري 54215.

89 P

ZAAF IMMO
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد

رأسم له  : 1.111  درهم

املقر اال تم عي : الشركة مستوطنة 

ب 48 ش رع ط رق بن زي د، مكت6 

رقم 3، القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 

النظ م  وضع  تم  فبراير  212   9

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات  ذات  وحيد  شريك  ذات 

الت لية :

شركة  تسمى  الشركة   : التسمية 

شركة   ZAAF IMMO SARL AU

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد.

املوضوع : غرض الشركة :

مق ول في بن ء العق رات ؛

الترويج العق ري بك فة أشك له ؛

شراء وبيع األرا�شي للتسويق سواء 

بح لته  أو بعد تطويره  ؛

تحقيق التقسيم وتشييد املب ني ؛

أعم ل مختلفة ؛

مؤ ر منشأة تج رية ؛

استيراد وتصدير ؛

أي مع ملة تج رية  وبصورة أعم، 

منقولة  أو  م لية  أو  صن عية   أو 

مب شر  بشكل  تتعلق  قد  عق رية  أو 

املذكورة  أو غير مب شر بأحد األشي ء 

أعاله أو التي قد تعزز تطوير الشركة.

الشركة   : اال تم عي  املقر 

مستوطنة ب 48 ش رع ط رق بن زي د، 

مكت6 رقم 3، القنيطرة.

في  الشركة محدودة   : مدة حي ة 

99 سنة ابتداء من تقييده  ب لسجل 

املبكر  الحل  ح لة  في  إال  التج ري 

للشركة.

رأ1 امل ل : حدد رأسم ل الشركة 

درهم مقسمة على    1.111 في مبلغ 

  11 11  حصة ا تم عية من فئة 

الوحيد  الشريك  ملكية  في  درهم 

السيدة زاعف رشيدة.

التسيير : تم تعيين السيدة زاعف 

رشيدة من مواليد ف تح م ي  96 ، 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

رقم E 96116 كمسيرة للشركة ملدة 

غير منتهية.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

في  ب لقنيطرة  االبتدائية  للمحكمة 

ت ريخ 5  فبراير  212 تحت رقم 58999.

90 P

 STE AKSSABE

CORPORATION
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

 مقره  اال تم عي : ب لقنيطرة، 

 4 و6 ش رع ادريس أكبر، محل 

رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى   -   

وضع  تم   2121 نوفمبر   3 بت ريخ 

محدودة  لشركة  األس �شي  النظ م 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات الت لية :

الشركة تسمى شركة   : التسمية 

 STE AKSSABE CORPORATION

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد.

غرض الشركة في   : املوضوع   -  2

كل من املغرب والخ رج :

متجر البق لة ؛

التج رة ؛

املؤ ر للعق ر ؛

أعم ل مختلفة ؛
استيراد وتصدير.

 4 ب لقنيطرة،   : اال تم عي  املقر 
 ،2 و6 ش رع ادريس أكبر، محل رقم 

القنيطرة.
في  الشركة محدودة   : مدة حي ة 
99 سنة ابتداء من تقييده  ب لسجل 

التج ري.
رأ1 امل ل : حدد رأسم ل الشركة 
مقسمة  درهم    11.111 مبلغ  في 
111  حصة ا تم عية من فئة  على 
11  درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيد عبد هللا أكس ب.
التسيير : تم تعيين السيد أكس ب 
عبد هللا، مغربي الجنسية، ولد بت ريخ 
بف 1 ويحمل بط قة    973 4  م ي 
 G243183 رقم  الوطنية  التعريف 
األكبر  ادريس  ش رع   6 في  ويقيم 
كمسير للشركة ملدة غير  ب لقنيطرة، 

منتهية.
تم التقييد ب لسجل التج ري   -  3
للمحكمة االبتدائية ب لقنيطرة في ت ريخ 

8 فبراير  212 تحت رقم 58795.
91 P

ASATECHNO CONSULTING
 شركة ذات املسؤولية املحدودة  

بشريك وحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

مقر الشركة : ملتقى زنقة معمورة 
ومو�شى بن نصير، مكت6 رقم  ، 

القنيطرة
بن ء على محضر القرار االستثن ئي 
ديسمبر   23 بت ريخ  للشريك الوحيد 

2121، تقرر م  يلي :
نقل مقر الشركة إلى : ملتقى زنقة 
مكت6  نصير،  بن  ومو�شى  معمورة 

رقم  ، القنيطرة.
التعديل املق بل للنظ م األس �شي.

صالحي ت اإل راءات.
تم اإليداع الق نوني ب لسجل   -  2
االبتدائية  للمحكمة  التج ري 
تحت  فبراير  212    8 القنيطرة في 

رقم 259 8.
92 P

DBINIJ AGRICOLE

SARL A AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

املقر اال تم عي :  3، زاوية ش رع 

أنوال ومحمد القري، عم رة من ر، 

مكت6 5، القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

26 نوفمبر 2121 مصحح اإلمض ءات 

بمص لح تصحيح االمض ءات ملدينة 

القنيطرة تم إعداد الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد ب ملواصف ت الت لية :

 DBINIJ  : الشركة  تسمية 

.AGRICOLE

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد.

زاوية ش رع   ،3  : املقر اال تم عي 

من ر،  عم رة  القري،  ومحمد  أنوال 

مكت6 5، القنيطرة.

من  الغرض   : اال تم عي  الهدف 

الشركة في املغرب أو خ ر ه بشكل 

لنفسه   سواء   مب شر أو غير مب شر، 

أو لغيره  أو مس همة في :

املنتج ت النب تية ؛

مق ول في تدبير االستغالل الزراعي ؛

العملي ت  ع م،  ميع  وبشكل 

الصن عية،  امل لية،  التج رية، 

والخدم تية،  الحرفية  العق رية، 

واملرتبط  الشركة  لحس ب   ميعه  

بشكل مب شر أو غير مب شر ب لهدف 

اال تم عي لتطوير الشركة.

في  الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

99 سنة منذ ت ريخ التأسيس.

رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة على 111  حصة من فئة 11  

درهم السيد دبينيج محمد 11.111  

درهم 111  حصة ا تم عية.
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الشركة يسيره  السيد   : التسيير 

دبينيج محمد وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 

بمدينة  التج ري  السجل  بمصلحة 

فبراير  212    7 بت ريخ  القنيطرة 

تحت رقم 543 .
لإليداع والبي ن

93 P

STE AMNIR AUTO

SARL

الرأسم ل اال تم عي : 1.111  درهم

املقر اال تم عي : تجزئة املغرب 

العربي مجمع 1 محل رقم 66 

القنيطرة

 2 بمقت�شى العقد العرفي بت ريخ 

للشركة  املس هم  قرر  فبراير  212 

رأسم له    AMNIR AUTO SARL

اال تم عي عشرة ألف 1.111  درهم 

م  يلي :

الزي دة في الرأسم ل اال تم عي :

اال تم عي  الرأسم ل  في  الزي دة 

إلى  درهم    1.111 من  للشركة 

11.111  درهم بزي دة مبلغ 91.111 

حصة   911 خلق  وب لت لي  درهم 

ا تم عية من فئة 11  درهم للحصة 

الواحدة.

الرأسم ل  أصبح  وب لت لي 

  11.111 هو  للشركة  اال تم عي 

درهم مقسم إلى 111  حصة مقسمة 

على الشكل اآلتي :

ط لبي حميد : 511 حصة.

امل مون محجوبة : 511 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ريخ    فبراير 

السجل   ، 435 رقم  تحت   212 

التج ري رقم  4953 القنيطرة.
بمث بة بي ن ومقتطف

94 P

STE BENKI
SARL AU

الرأسم ل اال تم عي : 11.111  

درهم

املقر اال تم عي : ش رع موالي عبد 

العزيز إق مة كولد 6 مكت6 رقم 2

القنيطرة

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

تأسيس
الع م  الجمع  عقد  بمو 6 

ين ير   5 بت ريخ  املؤرخ  التأسي�شي 

 212 تأسست شركة ذات مسؤولية 

في  وحيد  شريك  ذات  محدودة 

الخص ئص الت لية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

.BENKI SARL AU

له  كموضوع  الشركة   : املوضوع 

العملي ت  الخ رج  في  كم   املغرب  في 

الت لية :

استيراد وتسويق مكيف ت الهواء، 

معدات  ثال  ت،  التدفئة،  أ هزة 

معدات  الهواء  ومع لجة  التبريد 

املطبخ واأل هزة الكهرب ئية.

االستيراد والتصدير.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

درهم    11.111 محدد في م ئة ألف 

ألف حصة من    111 مقسمة على 

فئة  م ئة 11  درهم للحصة الواحدة 

على الشكل الت لي :

بنكيران ط رق : 111  حصة.

املقر  يو د   : اال تم عي  املقر 

موالي  ش رع   : ب لقنيطرة  اال تم عي 

عبد العزيز إق مة كولد 6 مكت6 رقم 

.2

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.

ويسيره   الشركة  يدير   : اإلدارة 

غير  ملدة  ط رق  بنكيران  املسؤول 

محدودة.

لالحتي ط  امل ئة  في   %5  : األرب ح 

الق نوني والب قي يوزع أو يض ف تبع  

لقرار الشرك ء.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

ب لقنيطرة  االبتدائية  ب ملحكمة 

رقم  تحت  فبراير  212  بت ريخ    

 58955 السجل التج ري رقم    427

القنيطرة.
بمث بة بي ن ومقتطف

95 P

STE 2 T TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : مكت6 رقم 3 عم رة 

4، كنزة 7، زاوية زنقة مصطفى 

الرافعي ومحمد غرنيط - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :

 STE 2 T TOURS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 3 رقم  مكت6   : اال تم عي  املقر 

عم رة 4، كنزة 7، زاوية زنقة مصطفى 

الرافعي ومحمد غرنيط - القنيطرة.

موضوع الشركة : املق ولة في نقل 

املستخدمين.

رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم    11 بقيمة 

بك مله  مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

  111  : تو ري  السيد  م ل 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد  م ل   : التسيير 

تو ري.

السنة امل لية : من ف تح ين ير /إلى 

 3 ديسمبر.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

رقم 9 591 بت ريخ 6  فبراير  212.

96 P

FIADCONET SARL

 TRAVAUX DE COMPTABILITE

CONSTITUTION DE SOCIETE

CONSEILS JURIDIQUES

STE CASH PLUS RKIBI
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2121 نوفمبر   31 بت ريخ  ب لقنيطرة 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخص ئص  تحمل  والتي  املحدودة 

الت لية :

 CASH PLUS شركة   : التسمية 

RKIBI ش.ذ.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

رقم  4  عم رة   : اال تم عي  املقر 

 216 رقم  وطريق   5 محمد  زاوية 
مول  القنيطرة  الق �شي  عرس ت 

القنيطرة.

الهدف اال تم عي : تحويل أموال.

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

له   التي  وامل لية  والعق رية  التج رية 

من  والتي  الشركة  بنش ط  عالقة 

شأنه  املس همة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
أسند إلى السيد بشرى   : التسيير 

الرقيبي.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل سنة م   ين ير إلى  3 

ت ريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.

رأ1 امل ل : حدد في مبلغ 11.111  

درهم مقسمة إلى 111  حصة بقيمة 

اكتت به   سدد  للواحدة  درهم    11

وتوزيعه  ك لت لي :

  111  : الرقيبي  بشرى  السيد 

حصة.
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: قيدت الشركة  اإليداع الق نوني 

ب لسجل التج ري ب ملحكمة االبتدائية 

بت ريخ   58929 ب لقنيطرة تحت رقم 

   فبراير  212.
من أ ل املستخرج واإلش رة

فيدكونيط

97 P

STE KAMINOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

 B املقر اال تم عي : 85  إق مة ف تن

شقة  ، بئر الرامي - القنيطرة

القفل النه ئي للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

فبراير  212   5 الغير الع دي بت ريخ 

ذات  شركة   ،KAMINOX لشركة 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

تقرر م  يلي :

النه ئي  القفل  على  املص دقة 

.KAMINOX SARL AU لشركة

الشركة  مصفي  ذمة  إبراء 

وتصريف واليته.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ريخ 5  فبراير 

 212 تحت رقم 479 8.

98 P

STE YOMEBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : رقم 268 حي 

أزهرون - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :

 STE YOMEBAL SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

حي   268 رقم   : اال تم عي  املقر 
أزهرون - القنيطرة.

نج رة   : الشركة  موضوع 
األليمنيوم معدني  أو بالستيكي.

رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 
درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 
ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم    11 بقيمة 
بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :
  111  : الداوي  يونس  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد يونس   : التسيير 
الداوي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
 3 ديسمبر.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 
ديسمبر    4 بت ريخ   57739 رقم 

.2121
99 P

STE WAD CHANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : زنقة ه رون 
الرشيد، إق مة فردو1 رقم 3 

ميموزا - القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :
 STE WAD CHANT  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
ه رون  زنقة   : اال تم عي  املقر 
الرشيد، إق مة فردو1 رقم 3 ميموزا 

- القنيطرة.

موضوع الشركة : 

مستورد ب ئع بنصف الجملة.

مستورد األشرطة املوسيقية.
رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم    11 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

  111  : املرابطي  وليد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

وليد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

املرابطي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 
رقم 29 58 بت ريخ 2  ين ير  212.

100 P

STE AMAZONIA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : 1 ، زنقة رشيد 
رض  وعمرو بن الع ص، مكت6 رقم   

إق مة البيرل بلونش -  القنيطرة

السجل التج ري رقم 54467 

القنيطرة

تفويت حصص ا تم عية
وتعيين مسير  ديد

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 AMAZONIA لشركة  الع دي  الغير 

املسؤولية  ذات  شركة   CAR SARL

املحدودة تقرر م  يلي  :

املص دقة على تفويت 511 حصة 

11  درهم للحصة  ا تم عية بقيمة 

املسعودي  إيم ن  السيدة  ملك  في 

لف ئدة السيد عص م ابراهيم.

إيم ن  السيدة  استق لة  قبول 

الشركة  تسيير  مه م  من  املسعودي 

وتعيين السيد عص م ابراهيم مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 

444 8 بت ريخ    فبراير  212.

101 P

STE CARDINAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : 237 ، تجزئة 

األندلس -  القنيطرة

السجل التج ري رقم  5741 

القنيطرة

تفويت حصص ا تم عية
وتعيين مسير  ديد

الجمع  محضر  بمقت�شى 

 STE لشركة  الع دي  الغير  الع م 

 CARDINAL TRANS SARL AU

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد، تقرر م  يلي  :

املص دقة على تفويت 411 حصة 

11  درهم للحصة  ا تم عية بقيمة 

امريح ت  مريم  السيدة  ملك  في 

لف ئدة السيد رشيد امريح ت لتصبح 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

امريح ت  مريم  السيدة  تعيين 

مسيرين  امريح ت  رشيد  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 

443 8 بت ريخ    فبراير  212.

102 P

STE AL WIJHA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  ين ير  212   4 بت ريخ  ب لقنيطرة 

إنش ء شركة ذات مسؤولية محدودة 

الخ صي ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :
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STE AL WIJHA TRANS : االسم
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
املوضوع اال تم عي :

مق ول نقل األشخ ص.
مق ول أشغ ل مختلفة أو بن ء.

املدة : 99 سنة.
املقر : 23 رقم 4 ش رع أنوال عم رة 

الزهور    مكت6 ميموزة القنيطرة.
درهم    11.111  : الرأسم ل 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة.
الحصص :

الروانية عبد هللا : 111  حصة.
التسيير : الروانية عبد هللا كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التج ري رقم 58835.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
 3 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 
 8 في  القنيطرة  االبتدائية  ب ملحكمة 

فبراير  212 تحت رقم 58835.
103 P

STE SUNNY PLACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : رقم 2236، متجر 
2، تجزئة الحدادة، املنظر الجميل، 

طريق مهدية - القنيطرة
السجل التج ري رقم 58699 - 

القنيطرة
استدراك خطأ

ب لجريدة  وقع  خطأ   استدراك 
الرسمية رقم 5652 بت ريخ 24 فبراير 

.212 
عوض :

 SANNYPLACE SARL : التسمية
.AU

يقرأ :
 SUNNYPLACE SARL : التسمية

.AU
الب قي بدون تغيير.

104 P

 STE SMILE WATER

TECHNOLOGY

SWT

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : بقعة  419  

الحدادة، الط بق األول - القنيطرة

املغرب

السجل التج ري رقم  5862 - 

القنيطرة

استدراك خطأ
ب لجريدة  وقع  خطأ   استدراك 

الرسمية عدد 5652 بت ريخ 24 فبراير 

.212 

عوض :

التسيير :

أسند إلى السيد رضوان لعميري، 

للبط قة  الح مل  مغربية،  الجنسية 

.CD 365345 الوطنية رقم

يقرأ :

التسيير :

غرغور،  هند  السيدة  إلى  أسند 

للبط قة  الح ملة  مغربية،  الجنسية 

.CD 365345 الوطنية رقم

الب قي بدون تغيير.

105Pمكرر

 STE PARA BEAUTE &

FORME
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي ب لقنيطرة : تجزئة 

البسمة رقم 85  - القنيطرة

بمقت�شى عقد عرفي محرر    -   

وضع  تم  ين ير  212    9 بت ريخ 

محدودة  لشركة  األس �شي  النظ م 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات الت لية :

الشركة تسمى شركة   : التسمية 

 PARA BEAUTE & FORME SARL

شركة محدودة املسؤولية ذات   AU

شريك وحيد.

املوضوع :

غرض الشركة :

املنتج ت شبه  وبيع  ميع  شراء 

الصيدالنية ومستحضرات التجميل 

والحمية.

واملنتج ت  املعدات  وبيع  شراء 

شبه الطبية.

النظ فة  منتج ت  تسويق 

للنظ فة  املخصصة  واألكسسوارات 

الشخصية أو الجم ل أو العن ية.

العملي ت  ع مة،  ميع  وبصفة 

التج رية، امل لية، الصن عية، منقولة 

أو  مب شرة  واملرتبطة  منقولة  وغير 

بشكل غير مب شر ب ألغراض املش رة  

أعاله أو بإمك نه  تسهيل توسع وتطوير 

الشركة.

مقره  اال تم عي : تجزئة البسمة 

رقم 85  -  القنيطرة.

الشركة   : الشركة  حي ة  مدة 

من  ابتداء  سنة   99 في  محدودة 

تقييده  ب لسجل التج ري.

رأ1 امل ل : حدد رأ1 م ل الشركة 

في مبلغ م ئة ألف درهم مقسمة على 

ألف 111  حصة ا تم عية من فئة  

م ئة درهم في ملكية الشريك الوحيد 

السيدة سكينة فهر.

فهر  سكينة  السيدة   : التسيير 

رقم  الوطنية  للبط قة  الح ملة 

F736845 تم تنصيبه  مسيرة للشركة 

لفترة غير محددة.

2 -  تم التقييد ب لسجل التج ري 

للمحكمة االبتدائية ب لقنيطرة في 7  

ين ير  212 تحت رقم 59159.

105 P

STE RIFALUM
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

حي املط ر تجزئة السع دة - الن ظور

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

ين ير   21 غير الع دي املنعقد بت ريخ 

 212 قرر املس همون م  يلي :

حصة   511 املوافقة على تفويت 

منه   واحدة  لكل  درهم    11 بمبلغ 

املغربي  من السيد اللوم ني الط هر، 

الح مل لبط قة التعريف  الجنسية، 

لف ئدة السيد   MC 62944 الوطنية 

قدريوي  م ل.

استق لة السيد اللوم ني الط هر 

من مه مه كمسير للشركة.

تغيير الشكل الق نوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  212  بت ريخ     ب لن ظور 

تحت رقم 6 3.

106 P

محمد بوزبع

تم رة

STE BERNIMO
ش.ذ.م.م

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  ين ير  212    9 في  ب لصخيرات 

تحرير القوانين األس سية لش.ذ.م.م. 

مميزاته  ك لت لي :

 STE BERNIMO  : التسمية 

ش.ذ.م.م.

الهدف : للشركة األهداف الت لية :

اإلنع ش العق ري.

عملي ت تجزئة األرا�شي.

شراء وبيع العق رات.

- تم رة،  : عم لة الصخيرات  املقر 

الصب ح، الرخوخة - سيدي بوعبيد، 

دوار أوالد مسون.
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درهم    .111.111  : امل ل  رأ1 
1.111  حصة من فئة  مقسمة على 
ربعه   مسدد  للواحدة  درهم    11

موزعة بين الشرك ء ك لت لي :
 : البرنو�شي  ضي ء  محمد  السيد 

9111 حصة.
السيدة سلمى ري ش : 25  حصة.
  75  : البرنو�شي  ي سمين  األنسة 

حصة.
  75  : البرنو�شي  ف تن  اآلنسة 

حصة.
  75  : البرنو�شي  غيثة  اآلنسة 

حصة.
 : البرنو�شي  يحيى  محمد  السيد 

351 حصة.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محمد  السيد  طرف  من  محدودة 

ضي ء البرنو�شي.
: تبتدئ في ف تح  السنة الحس بية 

ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة ب لسجل التج ري.
الذخيرة  خصم  بعد   : األرب ح 
لقرار  تبع   الب قي  ويوزع  الق نونية 
إنص ف  حس6 حصص كل  الشرك ء 

واحد منهم.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
فبراير    5 بت ريخ  بتم رة  االبتدائية 

 212 تحت رقم 4966.
تقييد  تم   : التج ري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بتم رة  االبتدائية  ب ملحكمة  التج ري 
تحت رقم 32123  بت ريخ 5  فبراير 

.212 
من أ ل االستخالص والبي ن

107 P

محمد بوزبع
تم رة

STE LABIAVIC
ش.ذ.م.م

ذات الشريكة الوحيدة
تأسيس

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم  ين ير  212   26 في  ب لصخيرات 
تحرير القوانين األس سية لش.ذ.م.م. 

ذات الشريكة الوحيد مميزاته  ك لت لي :
STE LABIAVIC  : التسمية 

ش.ذ.م.م ذات الشريكة الوحيدة.
الهدف : للشركة األهداف الت لية :

تربية الدوا ن.
املخصص  البيض  إنت ج 

لالستهالك.
دوار   - الصخيرات   : املقر 

الشي حنة.
درهم    .111.111  : امل ل  رأ1 
حصة من فئة    .111 مقسمة على 
من  مسددة  للواحدة  درهم    11

طرف اآلنسة نجالء لبعيوي.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
نجالء  اآلنسة  طرف  من  محدودة 

لبعيوي.
: تبتدئ في ف تح  السنة الحس بية 

ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة ب لسجل التج ري.
الذخيرة  خصم  بعد   : األرب ح 
لقرار  تبع   الب قي  ويوزع  الق نونية 

الشريكة الوحيدة.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
فبراير    6 بت ريخ  بتم رة  االبتدائية 

 212 تحت رقم 4987.
تقييد  تم   : التج ري  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بتم رة  االبتدائية  ب ملحكمة  التج ري 
تحت رقم 32163  بت ريخ 6  فبراير 

.212 
من أ ل االستخالص والبي ن

108 P

محمد بوزبع
تم رة

 STE LES DOMAINES AL
NOUR
ش.ذ.م.م

ذات الشريكة الوحيدة
تأسيس

حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم  ين ير  212    8 في  ب لصخيرات 
تحرير القوانين األس سية لش.ذ.م.م. 
مميزاته  الوحيدة  الشريكة   ذات 

 ك لت لي :

 STE LES DOMAINES : التسمية

ش.ذ.م.م ذات الشريكة   AL NOUR

الوحيدة

الهدف : للشركة األهداف الت لية :

االستغالل  الزراعية،  األنشطة 

واإلنت ج الزراعي.

أي  استغالل  وب ألس 1  الزراعة 

أرض زراعية.

وتسويق  تعبئة  مع لجة،  إنت ج، 

أي منتج زراعي.

إدارة، كراء، بيع، شراء وتأ ير أي 

عق ر زراعي.

مش ركة الشركة بأي وسيلة في أي 

شركة أو شركة تم إنش ؤه  أو سيتم 

مرتبطة  تكون  قد  والتي  إنش ؤه  

لغرض الشركة، وال سيم  عن طريق 

أو  مس همة  ديدة  شركة  إنش ء 

اندم ج أو تح لف أو مشروع مشترك.

املقر : الصخيرات - تجزئة املر�شى،  

عم رة 6، الط بق الث ني، شقة   .
درهم    11.111  : امل ل  رأ1 

حصة من فئة    .111 مقسمة على 

من  مسددة  للواحدة  درهم    11

طرف السيدة نور الهدى لبعيوي.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف السيدة نور الهدى 

لبعيوي.

: تبتدئ في ف تح  السنة الحس بية 

ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة ب لسجل التج ري.

الذخيرة  خصم  بعد   : األرب ح 

لقرار  تبع   الب قي  ويوزع  الق نونية 

الشريكة الوحيدة.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

فبراير    5 بت ريخ  بتم رة  االبتدائية 

 212 تحت رقم 4963.

تقييد  تم   : التج ري  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

بتم رة  االبتدائية  ب ملحكمة  التج ري 

تحت رقم 9 321  بت ريخ 5  فبراير 

.212 
من أ ل االستخالص والبي ن

109 P

STE PARA EL KASTALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأ1 م ل الشركة : 11.111  درهم

حي االنبع ث ش رع سيدي عبد هللا 

رقم 671 سال

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 PARA EL شركة  االستثن ئي لشرك ء 

ين ير    2 بت ريخ  املنعقد   KASTALI

 212 تم االتف ق على م  يلي :

بيع  ميع حصص السيدة مريم 

الص في  ف طمة  والسيدة  القسط لي 

للسيد بنعموش عبد الرحيم.

تغيير الصيغة الق نونية :

املسؤولية  ذات  شركة  من 

إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة من شريك واحد.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

عبد  بنعموش  السيد  وحيد  مسير 

الرحيم.

إع دة صي غة الق نون األس �شي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  212    5 االبتدائية بسال في 

تحت رقم 35993.
بمث بة مقتطف وبي ن

110 P

STE TOP ABBASSI
تأسيس شركة

-  بمو 6 عقد عرفي مؤرخ في    

شركة  تأسيس  تم  ين ير  212   25

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد له  املواصف ت الت لية :

.STE TOP ABBASSI : التسمية

الهدف اال تم عي : نقل البض ئع.

ش رع أنوال   23  : املقر اال تم عي 

 4 رقم  مكت6  الوردة     عم رة 

ميموزة قنيطرة.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في مئة ألف درهم 11.111 .

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرا  محمد  العب �شي 

 ميع الصالحي ت.
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بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

ب لقنيطرة تحت السجل التج ري رقم 

.58973
للنسخ والبي ن

الوكيل

111 P

STE ENRG
الع م  الجمع  محضر  بمو 6 

ديسمبر    7 في  املنعقد  االستثن ئي 

الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2121

ENRG م  يلي :

الزي دة في رأ1 م ل الشركة من 

811.111.  درهم  أ ل املرور به من 

طريق  عن  درهم   2.511.111 إلى 

األرب ح  من  درهم   711.111 إدم ج 

املرحلة.

إع دة تحيين الق نون األس �شي.

سجل  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ بسال  التج رية   املحكمة 

8 فبراير  212 تحت رقم 8 359.

112 P

SOCIETE MIRADOR

 CONSULTING, TRAINING &

RESEARCH
بمقت�شى عقد عرفي مسجل   -   

قرر الشريك  ين ير  212   29 بت ريخ 

الوحيد م  يلي :

كل  غي ب  بعد  الشركة  تصفية 

األنشطة ابتداء من ت ريخ  3 ديسمبر 

.2121

التومي  سعيد  محمد  تعيين 

كمصفي للشركة.

للشركة  اال تم عي  املقر  تحديد 

كمحل  املسبق  الحل  موضوع 

للتصفية.

تم اإليداع الق نوني للشركة   -  2

ب ملحكمة التج رية ب لرب ط بت ريخ 5  

فبراير 2121 تحت رقم  17   .

113 P

3R. KIKI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  فبراير  212   9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خص ئصه  ك لت لي :

.«3R. KIKI« التسمية : شركة

الهدف :

 اإلنع ش العق ري.

مق ولة األشغ ل املختلفة.

نقل البض ئع لحس ب الغير.

املقر اال تم عي : حي العدير تجزئة 

املنظر الجميل رقم 89  وزان.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه .
درهم مجزأ   91.111  : رأ1 امل ل 

درهم    11 حصة من فئة   911 إلى 

الشكل  على  وموزعة  كله   محررة 

الت لي :

السيد ع دل قيقي : 911 حصة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ع دل قيقي ملدة غير محدودة 

مع  ميع الصالحي ت لتسيير الشركة.

األرب ح  تحديد  بعد   : األرب ح 

لتكوين   %5 تقتطع  الص فية 

االحتي طي الق نوني.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

.2954

114 P

VESPA’S
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  ين ير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة التي خص ئصه  ك لت لي :

.«VESPA’S« التسمية : شركة

تقطير وتسويق النب ت ت   : الهدف 

العطرية والطبية.

مق ولة األشغ ل الغ بوية.

مستغل منبت.

املستشفى  حي   : اال تم عي  املقر 

تجزئة عمرانة رقم 71 وزان.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه .

11.111  درهم مجزأ  رأ1 امل ل : 

درهم    11 111  حصة من فئة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كله   محررة 

الت لي :

السيد فكري بشير : 411 حصة.

 411  : ادرير  املجدوب  السيد 

حصة.

السيد ابراهيم بشير : 211 حصة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد فكري بشير ملدة غير محدودة 

مع  ميع الصالحي ت لتسيير الشركة.

األرب ح  تحديد  بعد   : األرب ح 

لتكوين   %5 تقتطع  الص فية 

االحتي طي الق نوني.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212   22 بت ريخ 

2955 السجل التج ري رقم7 7 .

115 P

FIDUCIAIRE HASSANE BOUDI

استدراك خطإ
ب لجريدة  وقع  خطإ   استدراك 

الرسمية عدد 5651 بت ريخ 1  فبراير 

شركة   ADSPARK للشركة   212 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

عوض : السيد العرو�شي  م ل.

الش هد  محمد  السيد   : يقرأ 

ش هدي.

الب قي بدون تغيير.

116 P

FIDUCIAIRE HASSANE BOUDI

استدراك خطإ

ب لجريدة  وقع  خطإ   استدراك 

الرسمية عدد  565 بت ريخ 7  فبراير 

شركة   ADSPARK للشركة   212 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

: وك لة الصح فة  : الهدف  عوض 

واإلعالن اإللكتروني.

لإلعالن  وك لة   : الهدف   : يقرأ 

اإللكتروني.

املواقع  وتصميم  دراسة 

اإللكترونية أو غيره .

الب قي بدون تغيير.

117 P

ف ص  ستيون

مكت6 املح سبة والدراس ت والخدم ت

MCH LUXURY HOUSE

SARL AU

1.ت رقم 58843

تأسيس
  - بمقت�شى عقد عرفي ب لقنيطرة 

تأسيس  تم  ين ير  212   6 بت ريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وذات الشريك الوحيد وذات املميزات 

الت لية :

 MCH LUXURY  : التسمية 

.HOUSE SARL AU

الغرض : اإلنع ش العق ري.

أشغ ل البن ء.

وتجهيز  املش ريع  وإنج ز  دراسة 

األرا�شي.

خضراء  مس ح ت  ع مة  أشغ ل 

والطرق ت.

  55 زاوية زنقة   : املقر اال تم عي 

 ،2 و  تجزئة الج بري     ، 56 و زنقة 

القنيطرة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
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ق م  الوحيد  الشريك   : املح صة 
بتقديم عق ر موضوع الرسم العق ري 
محدد  هو  كم     19.5  / 3 رقم 

إط ر  في  الحصص  مراق6  تقرير  في 
املس همة بعق ر أو حق عيني عق ري 

ضمن أصل شركة امل دة  6  مكررة, 

حصص  شكل  على  كله   واملكتتبة 

الوحيد  الشريك  إسم  في  عينية 

  .411.111  : السيد شكي6 الحلوي 

درهم )حصص عينية( )411  حصة 

درهم    .111 فئة  من  ا تم عية 

للحصة الواحدة(.
رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

الشركة في 411.111.  درهم مقسمة 

411.  حصة ا تم عية من فئة  إلى 

111.  درهم للحصة الواحدة.

: تخصص 5% من األرب ح  األرب ح 

لالحتي ط الق نوني والب قي يوزع على 

الشرك ء.

شكي6  السيد  عين   : التسيير 

الحلوي مسيرا وحيدا وموقع  وحيدا 

للشركة.

السنة  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ديسمبر  امل لية في ف تح ين ير إلى  3 

من نفس السنة.

الضبط   بكت بة  اإليداع  تم   -  2

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة بت ريخ 

8 فبراير  212 تحت رقم 367 8.
للخالصة والبي ن

ذ. بنمليح سمير

118 P

أنترفيد م روك

273 ش رع محمد الخ مس الدار البيض ء

 GENERAL DE MATERIEL ET

REALISATION TECHNIQUE

GERMAT
شركة مس همة

برأسم ل : 51.111 .4 درهم

املقر الرئيس : 62، ش رع عقبة ابن 

ن فع - الدار البيض ء

السجل التج ري رقم 53383

بت ريخ  الع دي  الع م  الجمع  قرر 

31 يونيو 2121، تسجيل :

بينوا  هو  متصرف  استق لة   -   

لوفرانك. 

:   ن  تعيين متصرف  ديد   -  2

هوبير م ير، فرن�شي الجنسية، املقيم 

4 ب، ش رع حسن  في الدار البيض ء، 

السكت ني.

الع م  الجمع  انعق د  حتى  وذلك 

الع دي الذي سيوافق على حس ب ت 

ديسمبر  السنة امل لية املنتهية في  3 

.212 

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 

رقم  تحت   2121 أكتوبر   9 بت ريخ 

.749 43
عن مو ز وبي ن

119 P

أنترفيد م روك

273 ش رع محمد الخ مس الدار البيض ء

 GE GIRD SOLUTIONS

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسم ل : 5.111.111 درهم

املقر الرئيس : الدار البيض ء 

91 21، عم رة »لو ش دو»، تجزئة 

التوفيق، سيدي معروف

السجل التج ري رقم 28145 

 9 بت ريخ  الوحيد  الشريك  قرر 

سبتمبر 2121 :

من  الشركة  رأسم ل  من  الرفع 

 54.851.111 إلى  درهم   5.111.111

حصة   997 إنش ء  خالل  من  درهم 

 ديدة بقيمة 51.111 درهم للحصة.

7 من النظ م  و   6 تعديل امل دتين 

األس �شي.

تحيين النظ م األس �شي.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 

رقم  تحت   2121 أكتوبر    9 بت ريخ 

.75128 
عن مو ز وبي ن

120 P

أنترفيد م روك

273 ش رع محمد الخ مس الدار البيض ء

 GE GIRD SOLUTIONS

MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسم ل : 5.111.111 درهم

املقر الرئيس : الدار البيض ء 

91 21، عم رة »لو ش دو»، تجزئة 

التوفيق، سيدي معروف

السجل التج ري رقم 28145 

 31 ع ين الشريك الوحيد بت ريخ 

نوفمبر 2121 انته ء تفويض املديرين 

املش ركين غير املس همين وقرر :

املدير  تعيين  تجديد  عدم   -   

عبد الحميد   : الشريك غير املس هم 

محمد عبد الحميد حسن البسو�شي.

تجديد تعيين املدير الشريك   -  2

غير املس هم : مروان الشراط.

غير  مش ركة  مديرة  تعيين   -  3

ليلى  السيدة   : مس همة  ديدة 

املقيمة في  مغربية الجنسية،  بيروز، 

إق مة صن سكوير،  البيض ء،  الدار 

دار بوعزة.

املش ركين  املديرين  تعيين  ينتهي 

املس هم  فيه  يوافق  الذي  اليوم  في 

الوحيد على حس ب ت السنة امل لية 

املنتهية في  3 ديسمبر 2122.

املش ركين  للمديرين  سيكون 

بشكل  الق نونية  الصالحي ت   ميع 

منفصل.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 

رقم  تحت   2121 أكتوبر    9 بت ريخ 

.751283
عن مو ز وبي ن

121 P

أنترفيد م روك

273 ش رع محمد الخ مس الدار البيض ء

ARCO BETON
شركة مس همة

رأسم ل : 1.111.111  درهم
املقر الرئيس : الدار البيض ء 8 ، 

زنقة روكروا
السجل التج ري رقم 54835

الع دي  الع م  الجمع  قرر   -   
 2121 يونيو   31 بت ريخ  املنعقد 
تجديد تفويض املتصرفين الح ليين 
والسيد  بيير غ ستون  السيد   : وهم 
بيير ش نتير والسيدة نيكول غ ستون.

وذلك ملدة ست سنوات أي حتى 
على  الع دي  الع م  الجمع  موافقة 

الحس ب ت في  3 ديسمبر 2125.
تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 
تحت رقم   2121 سبتمبر    4 بت ريخ 

.745899
 31 2 - قرر مجلس اإلدارة بت ريخ 
يونيو 2121 تجديد تعيين السيد بيير 
املدير  الرئيس  منص6  في  غ ستون 
الع م مع  ميع الصالحي ت الق نونية 

طوال فترة واليته كمتصرف.
تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 
تحت رقم   2121 سبتمبر    4 بت ريخ 

.745911
عن مو ز وبي ن

122 P

أنترفيد م روك

273 ش رع محمد الخ مس الدار البيض ء

 EAUX DE MARSELLE -
MAROC

شركة مس همة
رأسم ل : 7.714.111 درهم

املقر الرئيس : الرب ط، فيال سلمى، 
زنقة ابن مظهر، ش رع محمد 
الس د1 )طريق زعير س بق (
السجل التج ري رقم 73 49

الع دي  الع م  الجمع  قرر   - أوال 
 2121 يونيو   31 بت ريخ  املنعقد 

تسجيل :



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   4970

  - تعيين متصرف  ديد : فيلي6 

غريسيير، فرن�شي الجنسية، مقيم في 

فرنس ، ملدة ست سنوات.

املتصرفين  تعيين  تجديد   -  2
فوشون  لويك   : وهم  الح ليين 

وميشيل إيف ن لب ندي ن وآالن  يرار 

ميسونيير.

وذلك ملدة ست سنوات أي حتى 

الذي  الع دي  الع م  الجمع  ا تم ع 

سيوافق على حس ب ت السنة امل لية 

املنتهية في  3 ديسمبر 2125.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 

رقم  تحت   2121 أكتوبر   6 بت ريخ 

. 17375

قرر مجلس اإلدارة بت ريخ   - ث ني  

31 يونيو 2121 تسجيل :

 تعيين السيد لويك فوشو كرئيس 

مه مه كرئيس  مجلس اإلدارة وإنه ء 

مدير ع م.

إيف  ميشيل  السيد  تعيين 

مع  ميع  ع م  كمدير  ن لب ندي ن 

مه مه  وإنه ء  الق نونية  الصالحي ت 

كمدير ع م مفوض.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 

رقم  تحت   2121 أكتوبر   6 بت ريخ 

. 17374
عن مو ز وبي ن

123 P

ETCER
SARL

رأسم له  51.111 درهم

237  تجزئة بالد بنع شر العي يدة 

سال

حل نه ئي
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -   

 ETCER« 8  ديسمبر 2121، الشركة

درهم   51.111 رأسم له    «SARL

تجزئة بالد  ومقره  اال تم عي 237  

تم عقد  مع  بنع شر العي يدة سال. 

ع م وتقرر م  يلي :

املصفي  تقرير  على  املوافقة   -   

لعملية  النه ئي  الحس ب  وعلى 

التصفية.

2 - إتم م عملية التصفية وإعف ء 

املصفي من مه مه.

2 - وقد تم اإليداع الق نوني لدى 

  8 يوم  بسال  االبتدائية  املحكمة 

فبراير  212 تحت رقم 7 361.

124 P

STE EMERAUDE GENIE TEC
SARL

RC : 130381

شركة ذات مسؤولية محدودة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   2 بت ريخ  املؤرخ  االستثن ئي 

2121 قرر شرك ء الشركة م  يلي :

  - تغيير املقر اال تم عي الح لي 4 
6 أكدال  زنقة  بل ت زك  الشقة رقم 

الرب ط إلى العنوان الت لي : محل رقم 

اعتيق  عين  بروموسيد  تجزئة   74

تم رة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ديسمبر   25 التج رية ب لرب ط بت ريخ 

الق نوني  اإليداع  رقم  تحت   2121

. 19715

125 P

STE FANOU CASH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسم ل اال تم عي للشركة : 

11.111  درهم

بمو 6 عقد عرفي بت ريخ 4 فبراير 

الق نوني  وضع  تم  ب لرب ط،   212 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة م  يلي :

 STE FANOU CASH« : التسمية

.«SARL

من  سنة   99 الشركة  قي م  مدة 

ت ريخ التأسيس النه ئي.

لشركة الط بق   : املقر اال تم عي 

 - ت مسن     67 رقم  محل  السفلي 

تم رة.

في  للشركة  اال تم عي  الرأسم ل 

  111 إلى  مقسم  درهم    11.111

كل حصة  بمقدار  ا تم عية  حصة 

11  درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة ف طمة العمراني الزريفي.

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

- تحويل األموال تقديم     : فيم  يلي 

الخدم ت.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بتم رة  االبتدائية 

الق نوني  اإليداع  رقم  تحت   212 

.3152

126 P

شركة قنوات، أشغال وخرسنة 

املغرب
1.ت.ب.م.

مقره  اال تم عي :  4، زنقة آيت 

ب ه  السوي�شي - الرب ط

ذات رأسم ل 1.111  درهم

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثن ئي بت ريخ 3 أغسطس 2121، 

تقرر م  يلي :

السيد  م ل  استق لة  قبول 

الحنص لي من مه مه كمسير.

السيد  مسير  ديد  تعيين 

سنة  ملدة  سعيد  محمد  الط هري 

أغسطس   3 إلى  صالحيته   تنتهي 

.212 

التعديالت متالزمة للم دة 5  من 

الق نون األس �شي.

تبني الق نون األس �شي املحين تبع  

للتعديالت النظ مية.

االعالن ت  أ ل  من  السلط  منح 

الق نونية.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

نوفمبر   25 بت ريخ   5716 رقم  تحت 

.2121
لالستخالص والبي ن

127 P

شركة باسنو ايموبليي هولدينك

مقره  اال تم عي :  4، زنقة آيت 

ب ه  السوي�شي - الرب ط

ذات رأسم ل 1.111  درهم

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثن ئي بت ريخ 3 أغسطس 2121، 

تقرر م  يلي :

السيد  م ل  استق لة  قبول 

الحنص لي من مه مه كمسير.

السيد  مسير  ديد  تعيين 

سنة  ملدة  سعيد  محمد  الط هري 

أغسطس   3 إلى  صالحيته   تنتهي 

.212 

التعديالت متالزمة للم دة 5  من 

الق نون األس �شي.

تبني الق نون األس �شي املحين تبع  

للتعديالت النظ مية.

االعالن ت  أ ل  من  السلط  منح 

الق نونية.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

نوفمبر   25 بت ريخ  تحت رقم   571 

.2121
لالستخالص والبي ن

128 P

شركة ف.ب.ت.ب كريير

مقره  اال تم عي :  4، زنقة آيت 

ب ه  السوي�شي - الرب ط

ذات رأسم ل 1.111  درهم

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثن ئي بت ريخ 3 أغسطس 2121، 

تقرر م  يلي :

السيد  م ل  استق لة  قبول 

الحنص لي من مه مه كمسير.

السيد  مسير  ديد  تعيين 

سنة  ملدة  سعيد  محمد  الط هري 

أغسطس   3 إلى  صالحيته   تنتهي 

.212 

التعديالت متالزمة للم دة 5  من 

الق نون األس �شي.
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تبني الق نون األس �شي املحين تبع  

للتعديالت النظ مية.

االعالن ت  أ ل  من  السلط  منح 

الق نونية.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

نوفمبر   25 بت ريخ   5715 رقم  تحت 

.2121
لالستخالص والبي ن

129 P

L’EPI A CENT GRAINS
سنبلة بم ئة حبة

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسم له  اال تم عي حدد في 

11.111  درهم

مقره  اال تم عي حدد برقم 12  

تجزئة هبة توالل الصندوق البريدي 

7441 مكن 1

تأسيس
بت ريخ  2  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ين ير  212 تم وضع قوانين أس سية 

املسؤولية  ذات  شركة  لتأسيس 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخص ئص الت لية :

 L’EPI التسمية : سنبلة بم ئة حبة

.A CENT GRAINS

والتجهيزات  املواد  ت  ر   : الهدف 

الخ صة ب ملخ بز.

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

  111 إلى  مقسمة  درهم    11.111

11  درهم  حصة ا تم عية من فئة 

نقدا  محررة  كله   الواحدة  للحصة 

لف ئدة السيد عاللي عبد الع لي.

  12 برقم  حدد  اال تم عي  املقر 

تجزئة هبة توالل الصندوق البريدي 

7441 مكن 1.

السيد  الشركة  يدير   : التسيير 

محدودة  غير  ملدة  الع لي  عبد  عاللي 

بم  يتضمن إمض ءه الوحيد.

في  الشركة  مدة  تحدد   : املدة 

تسجيله   ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99

ب لسجل التج ري.

السيد   : اال تم عية  الحصص 

حصة    111  : الع لي  عبد  عاللي 

ا تم عية.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  بمكن 1  لالستثم ر  الجهوي 

التج ري  والسجل  فبراير  212    9

تحت  بمكن 1  التج رية  ب ملحكمة 

رقم  5232.
للخالصة والنشر

130 P

شمس الحس ب ت ائتم نية املح سبة

 LICONE WORLDIWID

TRANSPORT

SARL

تأسيس
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس  تم  بسال  5  ين ير  212 

شركة ذات الخص ئص الت لية :

 LICONE«  : التسمية 

.«WORLDIWID TRANSPORT

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

مق ول نقل    : الهدف اال تم عي 

السلع أشغ ل مختلفة.

النقل الحضري.

مق ول أشغ ل مختلفة.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

  11 حصة من فئة    11 مجزأة إلى 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى    : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

زنقة أوالد  : سال،  املقر اال تم عي 

عون رقم 18  الدار الحمرا.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
محمد  وبنعمران  الكريم  عبد  مراد 
الشركة  وتمثل  محددة.  غير  ملدة 

ق نوني  ب لتوقيع املشترك للمسيرين.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الق نوني 

بسال.
 : التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

.32955
اإلش رة والنشر

شمس الحس ب ت ائتم نية املح سبة

131 P

STE HICHAM BUILDING
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
وضع  تم   2121 فبراير    2 بت ريخ 
القوانين األس سية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الت لية :
املتعددة  األعم ل   -    : الهدف 

للبن ء.
BTP - 2 أعم ل.

 5 لدى م سم  لالستش رة   : املقر 
الط بق  زنقة عب دي  ش رع حسن   

األول تم رة.
بم   امل ل  رأ1  حدد   : امل ل  رأ1 

قدره 11.111  درهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد هش م ملدة غير محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
بتم رة  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
السجل  رقم   2121 فبراير   5 بت ريخ 

التج ري :  2962 .
132 P

URBAN HAIR
8 ، ش رع عمر ابن الخط ب محل 

رقم   أكدال الرب ط
تأسيس

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  ين ير  212    2

األس �شي للشركة :

ص لون   : اال تم عي  املوضوع 
الحالقة والتجميل.

مقهى صغير.
: »URBAN HAIR» شركة  اإلسم 

ذات املسؤولية املحدودة.
ش رع عمر   ، 8  : املقر اال تم عي 
أكدال  رقم    محل  الخط ب  ابن 

الرب ط.
درهم   91.111  : رأسم ل الشركة 
ا تم عية  حصة   911 إلى  مقسمة 
11  درهم للواحدة مسجلة ومحررة.

املدة : 99 سنة.
الدين  صالح  السيد   : التسيير 
السيد  ت بت،  السيد  واد  الب زي، 

أدي6 كريم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  وتم 
تسجيل  تم  كم   الرب ط  التج رية 
رقم  تحت  التج ري  ب لسجل 

. 49439
133 P

MB PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
9 زنقة القيروان حس ن الرب ط

االستثن ئي  الع م  الجمع  إثر  على 
بت ريخ 22 ديسمبر 2121 تقرر م  يلي :
رفع رأسم ل الشركة من 11.111  

درهم إلى 11.111 .  درهم.
تحديث النظ م األس �شي للشركة.
وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
فبراير  212  ب لرب ط     التج رية 

تحت رقم 1992  .
التسيير

134 P

JCR PRINT
SARL
تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في    
فبراير  212 بسال قرر شرك ء :

والسيد  حمود  نعيمة  السيدة 
عمر ايت ته مي والسيد اشرف سك ح 
وإق مة شركة ذات املسؤولية  إنش ء 
الخص ئص  تحمل  والتي  املحدودة 

الت لية :
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 JCR برانت  ر   1 ج   : التسمية 

.PRINT SARL

أعم ل   : اال تم عي  الهدف 

 TRAVAUX التصوير  وفن  املطبعية 

 D’IMRESSION ET ART

.PHOTOGRAPHIE

 211.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم.

املقر اال تم عي : إق مة أالء عم رة 

طريق  تجزئة اليسرى والزرق ء    18

املهدية - سال.

التسيير : تم تعيين السيد أشرف 

البن وي  محفوظ  والسيد  سك ح 

كمسيرين للشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

ت ريخ التأسيس.

بكت بة  تم  الق نوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    8 يوم 

.32999

135 P

بولزانو كار

ش.م.م

رقم 323 ، زنقة واد ف 1، حي 

السالم - سال

الع م  الجمع  ملحضر  تبع  

ين ير   28 بت ريخ  االستثن ئي للشرك ء 

 2 املسجلة في الرب ط بت ريخ   ،212 

فبراير  212 تقرر م  يلي :

السيد  يملكه   حصة   511 بيع 

الوطنية  البط قة  الغزواني  واد 

السيد  لف ئدة   AB2528 3 رقم 

بنكيران  عفر البط قة الوطنية رقم 

.AA3919

تحيين النظ م األس �شي للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير    8 بت ريخ  بسال  االبتدائية 

 212 تحت رقم 9 361.

136 P

إيكيب بروم

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسم له  11.111  درهم

مقره  اال تم عي : زاوية ش رع موالي 

عبد الرحم ن وزنقة معمورة اق مة 

البركة مكت6 رقم 2 - 1 القنيطرة

سجل تج ري رقم  5513 - 

القنيطرة

مبرم  عرفي  عقد  بمقت�شى   -   

تم   2121 أغسطس   26 بت ريخ 

تفويت  ميع الحصص التي يمتلكه  

الشركة  في  حمدوني  السيد  عفر 

لف ئدة  حصة    111 تبلغ  والتي 

والح مل  سعيد  سيمو  أيت  السيد 

والس كن   ،AB334746 ب.و.ت  لـ 

تجزئة البس ط األخضر كلم   2 برقم 

والذي  الرب ط.  السوي�شي     511

أصبح بمو 6 هذا التفويت الشريك 

الوحيد الجديد.

قرارات  محضر  بمقت�شى   -  2

بنفس  املتخذة  الوحيد  الشريك 

الت ريخ، تم تقرير م  يلي :

تفويت الحصص.

حمدوني  السيد  عفر  استق لة 

وتعيين  للشركة  كمسير  مه مه  من 

كمسير  سعيد  سيمو  ايت  السيد 

 ديد للشركة.

تحيين الق نون األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  3

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

 2121 أكتوبر  بت ريخ  2  ب لقنيطرة 

تحت رقم  5513.

للخالصة والتذكير

137 P

BOREALIS CHIMIE
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك فريد
رأسم له  9.986 2 درهم

مقره  اال تم عي : زينيت ميلينيوم، 

العم رة  ، الط بق الخ مس، املكت6 

512، سيدي معروف الدار البيض ء

السجل التج ري ب لدار البيض ء رقم 

322355

تجديد مدة انتداب مسير
في  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

شركة  قررت   ،2121 نوفمبر   4

الشريك  بصفته    ،BOREALIS AG

 ،BOREALIS CHIMIE الفريد بشركة

تجديد ملدة غير محددة، مدة انتداب 

املسير :

 Koen Bert السيد 

Timmermans، البلجيكي الجنسية، 

  973 يوليو    4 بت ريخ  واملزداد 

واملقيم  بلجيك ،  لوف ن،  بمدينة 

 3583  ، 48 انديستريفي  ببلجيك ، 

بيرانجين، والح مل لجواز السفر رقم 

.EK23882 

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

البيض ء بت ريخ 4  ين ير  212 تحت 
رقم 85  76.

138 P

SUR MER
SARL

تأسيس
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم  8 فبراير  212 

ذات مسؤولية محدودة ب ملواصف ت 

الت لية :

.SUR MER SARL : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

و ب ت  بيتزا،   : الهدف اال تم عي 

سريعة، مطعم.
  11.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى    : السنة امل لية 
 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
املقر اال تم عي :  5 ش رع األبط ل 

أكدال الرب ط.
كريم  محمد  السيد   : التسيير 

بنمو�شى والسيد سعيد الجحفي.
رقم السجل التج ري : 49687 .

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج رية ب لرب ط 
رقم  تحت  التج ري  ب لسجل 

.   242
139 P

NIAMAR INVEST
SARL AU
تأسيس

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم  21 ين ير  212 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ب ملواصف ت الت لية :
 NIAMAR INVEST  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اال تم عي : ق عة الحفالت 

واملؤتمرات.
  11.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
من ف تح ين ير إلى    : السنة امل لية 
 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
املقر اال تم عي : إق مة 34 النخيل 
الط بق الث ني زنقة املرينيين   6 شقة 

حس ن الرب ط.
التسيير : السيد هش م الركراكي.
رقم السجل التج ري : 49689 .

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج رية ب لرب ط 
رقم  تحت  التج ري  ب لسجل 

.   243
140 P
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IDIAN PAYSAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

املقر اال تم عي : رقم 5  ش رع 
األبط ل شقة 4 أكدال الرب ط
السجل التج ري رقم 45539  

الرب ط
الجريدة  في  وقع  خطإ  استدراك 
 23 بت ريخ   5631 العدد  الرسمية 
الشركة  بخصوص   ،2121 سبتمبر 

: IDIAN PAYSAGE
عوض : 

رأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
الشركة حدد في مبلغ 11.111  درهم 
  11 من  حصة    111 إلى  قسمت 
ويمثل  كلي   دفع  حصة  لكل  درهم 
مس همة أنجزت نقدا لف ئدة الشركة 
بم   سفي ن  وكلو  السيد  طرف  من 
هذه  تدفع  درهم    11.111 مقداره 
كله   وتخصص  ب لك مل  الحصص 

للشركة.
يقرأ :

رأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
الشركة حدد في مبلغ 11.111  درهم 
  11 من  حصة    111 إلى  قسمت 
ويمثل  كلي   دفع  حصة  لكل  درهم 
مس همة أنجزت نقدا لف ئدة الشركة 
بم   دي ني  املهدي  السيد  طرف  من 
هذه  تدفع  درهم    11.111 مقداره 
كله   وتخصص  ب لك مل  الحصص 

للشركة.
البقية بدون تغيير.

141 P

PASTA LIGNE
السجل التج ري رقم 33343 - 

أك دير
 7 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
2121، قرر محضر الجمعية  أكتوبر 
الع مة املنعقدة بمث بة الجمع الع م 
 «PASTA االستثن ئي للشركة املسم ة 
  11.111 «LIGNE ش.م.م برأسم ل 
حي  بأك دير،  مقره   والك ئن  درهم 

إكرو أفلو1، أورير، م  يلي :

به  الذي تقدم  املوافقة االقتراح 
مسير الشركة بمقت�شى القرار املؤرخ 
إلى  والق �شي   2121 سبتمبر   21 في 
إلى  للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 

العنوان الت لي :
زنقة  املالحة،  ش رع  أك دير، 
»أفريقي   شركة  قرب  الس حل، 
وب لت لي،  أنزا،  الصن عي  الحي  غ ز»، 
تغيير الفصل 5 من الق نون األس �شي 

للشركة، على الشكل اآلتي :
 : اال تم عي  املقر   :  5 الفصل 
أك دير، ش رع املالحة، زنقة الس حل، 
الحي  غ ز»،  »أفريقي   شركة  قرب 

الصن عي أنزا.
تعديل الق نون األس �شي للشركة 

ليالئم التعديالت الس لفة الذكر.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بأك دير  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  ين ير  212   29 بت ريخ 

.98159
للخالصة والبي ن

142 P

JEREMIE
ش.م.

السجل التج ري رقم 2233 - أك دير
بت ريخ     عرفي  عقد  بمقت�شى 
ديسمبر 2121، قرر محضر الجمعية 
الجمع  بمث بة  املنعقدة  الع مة 
املسم ة  للشركة  االستثن ئي  الع م 
برأسم ل  ش.م.م   «JEREMIE»
مقره   والك ئن  درهم   811.111

بأك دير، محج الخرطوم، م  يلي :
تفويت  على  املوافقة   -   
من    3 للفصل  طبق    الحصص، 

الق نون األس �شي :
2 - تفويت الحصص :

 23 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
السيد  تصدق   ،2121 ديسمبر 
حصة   7998 مراش ك ي مسعود ب 
حصة   7999 ا تم عية من مجموع 
الشركة  في  يمتلكه   والتي  ا تم عية 

لف ئدة زو ته السيدة داعلي ليلى.
 7 6 و  وب لت لي، تم تغيير الفصلين 

من الق نون األس �شي للشركة.

3 - بمقت�شى عقد عرفي بت ريخ 23 

الق نون  تعديل  تم   ،2121 ديسمبر 

األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأك دير  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  ين ير  212   8 بت ريخ 

.97855
للخالصة والبي ن

143 P

TLB COMPANY

ش.م.م

السجل التج ري رقم 45513، 

أك دير 

  1 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   ،2121 ديسمبر 

ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصف ت الت لية :

 TLB COMPANY  : التسمية 

ش.م.م.

الهدف اال تم عي : تهدف الشركة 

إلى تحقيق األهداف الت لية :

استيراد  ميع آالت التطهير.

املنتج ت  وبيع  ميع  شراء 

أ ل  من  للتحلل  الق بلة  الحيوية 

التطهير.

بيع وشراء  ميع املعدات الطبية.

وتسيير  كراء  شراء،  بيع،  تج رة، 

 ميع املب ني واألرا�شي وغيره .

مج ل  في  والتكوين  االستش رة 

دراسة السوق وأيض  في مج ل اإلدارة 

وتمويل الشرك ت.

استيراد، بيع، شراء، كراء، انت ج، 

وتمثيل  ميع  التحويلية  الصن عة 

للتطهير  الالزمة  واملكون ت  املواد 

مب شرة  غير  أو  مب شرة  عالقة  ذات 

ب ألهداف الس لفة الذكر أعاله.

استيراد وتصدير  ميع املواد.

املق والت  في  ميع  املش ركة 

والشرك ت ذات نفس الهدف أو التي 

قد تس عد على تنمية الشركة.

العملي ت  وعموم ،  ميع 
الصن عية،  امل لية،  التج رية، 
ب لهدف  املتعلقة  والعق رية  املنقولة 
اال تم عي او الت بع له  والتي يمكن أن 
تس هم في نش ط الشركة وفي تنميته .
رقم  أك دير،   : اال تم عي  املقر 
 29 ش رع  النصر،  إق مة   ،25/26

فبراير، ت لبر ت.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيله  في السجل التج ري م  عدا 

الحل املسبق أو التمديد.
يتكون من   : الرأسم ل اال تم عي 
11  سهم  درهم مقسم إلى    1.111

من فئة 11  درهم للسهم.
الس دة  تعيين  تم   : التسيير 
محمد  وملشمر  الحسين  تيعيشت 
للشركة  تأسيسيين  اثنين  مسيرين 
سيتم  وب لت لي،  محدودة  غير  ملدة 
املقترن  ب إلمض ء  الشركة  تسيير 

واملزدوج للمسيرين مع .
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2121 ديسمبر   23 بت ريخ  بأك دير 

تحت رقم 97595.
للخالصة والبي ن

144 P

NIELS
ش.م

السجل التج ري رقم  887 - أك دير
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الع م  الجمع  قرر   ،2121 31 يونيو 
 «NIELS« االستثن ئي للشركة املسم ة
درهم   311.111 برأسم ل  ش.م. 
والك ئن مقره  بأك دير، ش رع توادا، 

رقم 8 مكرر ورقم 9، م  يلي :
ملدة  متصرفين  دد  تعيين   -   
والتي ستنتهي واليتهم  ست سنوات، 
الع دي  الع م  الجمع  مداولة  عق6 
حول القوائم التركيبية لسنة 2125، 

وهم ك لت لي :
السيد زهيري ق سم.

السيد زهيري م رك ق سم.
 JANUSCHEK Gabrielle السيدة

زو ة السيد زهيري.
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قرر  عرفي،  عقد  بمقت�شى   -  2

لنفس  اإلداري  املجلس  محضر 

يونيو   31 بت ريخ  املنعقد  الشركة، 

2121، م  يلي :

تعيين كل من السيد زهيري ق سم 

والسيد  اإلداري  للمجلس  رئيس  

زهيري م رك ق سم مديرا ع م ، وذلك 

ملدة تعيينهم  متصرفين.

وب لت لي، سيتم تسيير الشركة على 

الشكل الت لي :

زهيري  السيد  الوحيد  اإلمض ء 

ق سم.

أو اإلمض ء املقترن لكل من السيد 

م رك  زهيري  والسيد  ق سم  زهيري 

ق سم.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بأك دير  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  ين ير  212   26 بت ريخ 

.98158
للخالصة والبي ن

145 P

RAMTHA
ش.م

السجل التج ري رقم  316 - 

ت رودانت

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

محضر  قرر  2  فبراير  212، 

بمث بة  املنعقدة  الع مة  الجمعية 

للشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 

ش.م.م.   «RAMTHA« املسم ة 

والك ئن  درهم    1.111 برأسم ل 

 ، 31 رقم  فيال  بت رودانت،  مقره  

أوالد  شم�شي،  دي ر  الليمون،  قرية 

 ،83351 إسن،  الصغير،  م عة 

اال تم عي  املقر  تحويل  ت يمة،  أوالد 

للشركة إلى العنوان الت لي :

حي   ،61 رقم   ، 13 بلوك  أك دير، 

الشرف.

من   4 الفصل  تغيير  وب لت لي، 

على  للشركة  األس �شي  الق نون 

الشكل اآلتي :

الفصل 4 : 
بلوك  أك دير،   : اال تم عي  املقر 
)ب قي  الشرف.  حي   ،61 رقم   ، 13

الفصول دون تغيير(.
تعديل الق نون األس �شي للشركة 

ليالئم التعديالت الس لفة الذكر.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير  212    8 بت ريخ  بت رودانت 

تحت رقم 245.
للخالصة والبي ن

146 P

FOOD 9
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضع  تم  فبراير  212   8 بت ريخ 
ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات الت لية :
ذات   FOOD 9  : التسمية 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف : شراء، بيع املواد الغذائية، 
كراء  الغير،  لحس ب  البض ئع  نقل 
للحس ب  السلع  نقل  النقل،  آالت 
ودولي  وطني  نقل  والغير،  الخ ص 
السي حي،  النقل  البض ئع،  ملختلف 
اللو يستيكي،  نقل  البض ئع،  نقل 

أشغ ل ع مة والخدم ت.
الرأسم ل : حدد في مبلغ 11.111  
حصة من    111 إلى  درهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  درهم    11 فئة 

ك آلتي :
  111 هللا  عبد  اكري�شي  السيد 

حصة.
مدينة  مشروع   : اال تم عي  املقر 

الوف ق بلوك A رقم 677  العيون.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

اكري�شي عبد هللا ملدة غير محددة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 
رقم  تحت  فبراير  212    1 بت ريخ 

.35 5 
147 P

STE TRANS SIDI IFNI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم وضع  ين ير  212   28 بت ريخ 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات الت لية :

 STE TRANS SIDI  : التسمية 

IFNI ذات املسؤولية املحدودة وذات 

الشريك الوحيد.

لحس ب  البض ئع  نقل   : الهدف 

نقل  النقل،  آالت  كراء  الغير، 

والغير،  الخ ص  للحس ب  السلع 

البض ئع،  ملختلف  ودولي  وطني  نقل 

البض ئع،  نقل  السي حي،  النقل 

ع مة  أشغ ل  اللو يستيكي،  نقل 

والخدم ت.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 11.111  

حصة من    111 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم    11 فئة 

ك آلتي :

  111 هللا  عبد  بودروج  السيد 

حصة.

املقر اال تم عي : حي خط الرملة   
زنقة زاوية الشيخ رقم 62  العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

بودروج عبد هللا ملدة غير محددة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

رقم  تحت  ين ير  212   29 بت ريخ 

.34973

148 P

GAMA LAAY BUSINESS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

تم وضع  ين ير  212   28 بت ريخ 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات الت لية :

 GAMA LAAY  : التسمية 

BUSINESS ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد.

لحس ب  البض ئع  نقل   : الهدف 

نقل  النقل،  آالت  كراء  الغير، 

والغير،  الخ ص  للحس ب  السلع 

البض ئع،  ملختلف  ودولي  وطني  نقل 

البض ئع،  نقل  السي حي،  النقل 

ع مة  أشغ ل  اللو يستيكي،  نقل 

والخدم ت.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 11.111  

حصة من    111 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم    11 فئة 

ك آلتي :

  111 السيد املهدوي عبد الع لي 

حصة.

مدينة  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

الوحدة بلوك C رقم 43 العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

املهدوي عبد الع لي ملدة غير محددة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

رقم  تحت  ين ير  212   29 بت ريخ 

.34975

149 P

FADISSA
SARL

رأسم له  : 11.111  درهم

تعديل
االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 

فبراير    5 بت ريخ  واملنعقد  للشركة، 

التج ري  ب لسجل  التعديل   212 

للشركة على الشكل الت لي :

من  الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

11.111  إلى 311.111 درهم.

السيدة  من  حصة   3111 نقل 

والسيدة  بشرى  االدري�شي  الغن مي 

الجداوي  السيد  إلى  فضيلة  بلكوك 

بوشعي6.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لعيون  االبتدائية  ب ملحكمة 

رقم  تحت  فبراير  212    9 بت ريخ 

.212 /562

150 P
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ARIZE PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأ1 امل ل : 11.111  درهم

37 سكتور 3، متجر 2، ري ض أوالد 
مطع، تم رة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
تم تأسيس شركة  فبراير  212،    1
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :
االسم : أريز  بريسينغ.

النش ط التج ري : الغسيل البيئي 
للمالبس.

العنوان : 37 سكتور 3، متجر 2، 
ري ض أوالد مطع، تم رة.

درهم    11.111  : امل ل  رأ1 
حصة ا تم عية    111 مقسمة إلى 
11  درهم ممنوحة ب لك مل  من فئة 

إلى السيد علي الشعييبي.
علي  السيد  يعين   : التسيير 
الشعييبي الق طن بتجزئة املنزه، رقم 
أ   42 848 رقم  ب.ت.و  تم رة،   ، 8

مسيرا وحيدا للشركة.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

ت ريخ التأسيس.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
رقم  تج ري  تجل  بتم رة،  االبتدائية 

. 32 2 
151 P

MANACH شركة
ش.ذ.م.م

تغيير املقر اال تم عي للشركة
تفويت حصص

تغيير موضوع الشركة
تغيير الشكل الق نوني للشركة

على إثر عقد خ ص مؤرخ بت ريخ 
شرك ء  ا تمع   ،2121 نوفمبر     
ذات  شركة   MANACH شركة 
مسؤولية محدودة بمقر هذه األخيرة 

وقرروا املص دقة على م  يلي :
تغيير املقر اال تم عي للشركة إلى 
الخير،  عم رة  الك ئن  الجديد  املقر 

رقم 31، شقة   ، ت بريكت، سال.

تفويت  ميع حصص السيد مراد 

للسيد  حصة   511 وعدده   برك ت 

فيصل عف ن.

تغيير موضوع الشركة ك لت لي :

أشغ ل البن ء بمختلف أنواعه .

كراء معدات وآالت البن ء.

التج رة بمختلف أنواعه .

للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة  

بشريك وحيد.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  أنجز 

فبراير  بت ريخ     ب لرب ط،  التج رية 

 212، تحت رقم 113   .
من أ ل املستخرج واإلنج ز

152 P

مكت6 األست ذ بن سودة فؤاد

موثق

ش رع الجيش امللكي عم رة التجموعتي »1»

الط بق الث ني، ف 1

اله تف : 64.33.75

ANOIR EL MANAR شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

 29 بمقت�شى عقد توثيقي بت ريخ 

ين ير وف تح فبراير  212 تلق ه األست ذ 

بنفس  بف 1  موثق  فؤاد  بن سودة 

 ANOIR EL MANAR الت ريخ لشركة

شركة ذات مسؤولية محدودة، تقرر 

م  يلي :

الشركة  مسير  صالحي ت  تجديد 

الس بق ذكره .

إع دة صي غة ق نون الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بف 1  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    6 بت ريخ 

.737/2 
بمث بة مقتطف

األست ذ بن سودة فؤاد

153 P

KASMAL

SARL AU

ك سم ل

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

املقر اال تم عي وعنوان املراسالت : 

ش رع اريح  رقم 95  قط ع القد1 

العي يدة

رأ1 امل ل : 1.111  درهم

وانعق د  الخ ص  العقد  حس6 

الجمع الع م االستثن ئي يوم 8  ين ير 

اال تم عي  املقر  تحويل  تم   ،212 

ش رع   : للشركة إلى العنوان الجديد 

القد1  قط ع    95 رقم  اريح  

تدبير  من  النش ط  وتغيير  العي يدة 

تج ري إلى نيكو1.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 يومه  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 244   .

154 P

RERHAYE FASHION
رغ ي ف شيون

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

املقر اال تم عي وعنوان املراسالت : 

رقم 2 زنقة الك ف شقة رقم 8 

حس ن الرب ط

رأ1 امل ل : 1.111  درهم

تغيير املقر اال تم عي
وانعق د  الخ ص  العقد  حس6 

الجمع الع م االستثن ئي يوم  2 ين ير 

اال تم عي  املقر  تحويل  تم   ،212 

رقم   : الجديد  العنوان  إلى  للشركة 

حس ن   8 رقم  الك ف شقة  زنقة   2

الرب ط.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 يومه  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 245   .

155 P

مكت6 االستش رة CCM CONSEILS ش.م.م

رقم 36 ، ش رع الق هرة الط بق األول

شقة رقم 2 كومطراف   تم رة

اله تف : 15.37.64.42.48

الف كس : 15.37.64.47.64

OZANFIN

SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الك ئن مقره  : تجزئة عين الحي ة

رقم   عم رة 231 الصخيرات

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تأسيس  تم  قد  فبراير  212     

ذات   OZANFIN SARL AU شركة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الخص ئص  تحمل  والتي  الوحيد 

الت لية :

OZANFIN SARLAU : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

  11.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم.

في  مق ول   : اال تم عي  الهدف 

األشغ ل املختلفة وأشغ ل البن ء.

التج رة.

  111 تنجمو  زكري ء   : الشرك ء 

حصة.

مسيرة  محبوب  وف ء   : التسيير 

للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

التقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لسجل التج ري ب ملحكمة التج رية 

تحت  فبراير  212    8 بتم رة بت ريخ 

رقم 5  32 .

156 P
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شركة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 36  ش رع الق هرة كومطراف  ، تم رة

DELTA BUSINESS

SARL AU

تصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة  قررت   2121 ديسمبر   29

على   DELTA BUSINESS SARL AU

م  يلي :

 DELTA لشركة  تصفية 

وتعيين   BUSINESS SARL AU

السيد محمد كم ل الح لق كمصفي 

  5 رقم  التصفية  وعنوان  للشركة 

أكدال   4 رقم  شقة  األبط ل  ش رع 

الرب ط.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط  بكت بة  األول  الق نوني 

بت ريخ ب لرب ط  التج رية   ب ملحكمة 

8 فبراير  212 تحت رقم 1891  .

157 P

شركة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 36  ش رع الق هرة كومطراف  ، تم رة

PARA 3S BEAUTE

SARL

تصفية الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 PARA 9 ديسمبر 2121 قررت شركة

3S BEAUTE SARL على م  يلي :

 PARA لشركة  التصفية  قفل 

وتعيين السيدة   3S BEAUTE SARL

للشركة  كمصفية  البوري  سكينة 

ش رع    5 وعنوان التصفية هو رقم 

األبط ل شقة رقم 4 أكدال الرب ط.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط  بكت بة  الث ني  الق نوني 

بت ريخ ب لرب ط  التج رية   ب ملحكمة 

   فبراير  212 تحت رقم 124   .

158 P

BFZ CONSULTING

زنقة دك ر عم رة 5 شقة 6 املحيط الرب ط

O’PERETTE MARKET شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك منفرد

رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 2  س حة 

العلويين شقة 4 الط بق الث ني 

الرب ط

رقم السجل التج ري : 49713 

تأسيس الشركة

 O’PERETTE  : التسمية 

MARKET

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.

بديع  السيد   : الوحيد  الشريك 

وسيم.

الهدف اال تم عي : تغدية ع مة.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

س حة    2  : اال تم عي  املقر 

الث ني  الط بق   4 شقة  العلويين 

الرب ط.

الشركة  تسيير  سيتم   : التسيير 

من طرف السيد بديع وسيم ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج رية ب لرب ط.

رقم التقييد في السجل التج ري : 

تم التقييد في السجل التج ري تحت 

رقم 49713  بت ريخ 22 فبراير  212.

159 P

AUDIT ACCOUNTING ASSISTANCE

ش رع الحسن الث ني طريق الش طئ عم رة رقم 2

شقة    ن ح ب الصخيرات

WANTEDCONNECT شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسم له  : 1.111  درهم

مقره  اال تم عي : تجزئة عين

الحي ة   رقم 298 الصخيرات

تأسيس الشركة

التسمية :

 WANTEDCONNECT 

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الجوطي ر  ء  السيدة   : الشرك ء 

والسيد بالل سليم.

دراسة   : اال تم عي  الهدف 

 - وتصميم مواقع الوي6 أو غير ذلك 

الكمبيوتر  أ هزة  وتأ ير  وبيع  شراء 

للكمبيوتر  االستهالكية  واملواد 

واللوازم املكتبية.

درهم    1.111  : رأسم ل الشركة 

مقسمة إلى 11  حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

عين  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

الحي ة   رقم 298 الصخيرات.

التسيير : سيتم تسيير الشركة من 

طرف السيدة الجوطي ر  ء ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بتم رة.

رقم التقييد في السجل التج ري : 

تم التقييد في السجل التج ري تحت 

رقم  3219  بت ريخ 7  فبراير  212.

160 P

شركة أبجيكتيفو

ش م م ش م

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  وضع  تم   21 6 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة ب لخص ئص الت لية :

أبجيكتيفو   : التسمية 

OBJECTIVO

مسؤولية   : الق نوني  الشكل 

محدودة.

الهدف اال تم عي : بيع وكراء.

املسير الوحيد : عني  سه م.

الرأسم ل : 11.111  درهم.

زاوية    15  : اال تم عي  العنوان 

مصطفى  وزنقة  ين ير  بولف رد    

املعني الط بق 3 املكت6 رقم 8  الدار 

البيض ء.

التج رية  ب ملحكمة  اإليداع  رقم 

ب لدار البيض ء 353877.

161 P

JOKER TACOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تأسيس شركة  تم  فبراير  212،   8

محدودة خص ئصه   مسؤولية  ذات 

ك لت لي :

JOKER TACOS : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

الهدف : املأكوالت الخفيفة.

املقر اال تم عي : 179  ش رع ابن 

الهيثم حي االنبع ث سال.

رأسم ل الشركة : 81.111 درهم.

الحصص :

السيد عبد الرحم ن ب سري 411 

حصة.

السيد يوسف زويزو 411 حصة.

املدة : 99 سنة.
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التسيير : يتم تسيير الشركة وملدة 

غير محدودة من طرف السيدين :
ب سري  الرحم ن  عبد  السيد 

التعريف  لبط قة  الح مل 

.AB621836

الح مل  زويزو  يوسف  السيد 

.AF233231 لبط قة التعريف

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

  5 ب ملحكمة االبتدائية بسال بت ريخ 

فبراير  212.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التج ري 

رقم  تحت  فبراير  212    5 بت ريخ 

.32965

162 P

TEBA SWEETS
SARL

بت ريخ توثيقي  عقد   بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم  ين ير  212،   4

محدودة خص ئصه   مسؤولية  ذات 

ك لت لي :

TEBA SWEETS SARL : التسمية

وتنظيم  حفالت  ممون   : الهدف 

الحفالت واملن سب ت.

املقر اال تم عي : سال بط نة تجزئة 
منيرة رقم 27 عم رة B رقم  .

  11.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم مقسمة إلى 111  حصة قيمة 

تحريره   تم  درهم    11 واحدة  كل 

ب لك مل وموزعة كم  يلي :

السيد توفيق اسرتي : 251 حصة.

 251  : العوفير  أسم ء  السيدة 

حصة.

اآلنسة اسرتي راني  : 251 حصة.

اآلنسة اسرتي مالك : 251 حصة.

املدة : 99 سنة.

: تم تعيين توفيق اسرتي  التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبتدائية  للمحكمة  التج ري 

تحت رقم 3 331.

163 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM

Tél : 15 28 77  8 63 

شركة ف ج ر مين ش ت
إنش ء شركة ذات مسؤولية محدودة  

اسم التج ري :

شركة ف ج ر مين ش ت.

ش رع  الزاوية  حي   : العنوان 

الداخلة اس .

امله م : التعدين / أشغ ل مختلفة 

والبن ء.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

مقسم على الشكل الت لي :

السيد حمدان حمدو 511 حصة 

11  درهم للحصة.

حمدان عبد هللا 511 حصة 11  

درهم للحصة.

التسيير : السيد حمدان حمدو.

تم اإليداع الق نون األس �شي لدى 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

تحت  فبراير  212    9 كلميم بت ريخ 
التج ري  والسجل   212 /69 رقم 

تحت رقم 7 33.

164 P

ESPACE IKAYNO شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

الرأسم ل اال تم عي : 51.111 درهم

املقر اال تم عي : رقم  4 زنقة 

االنفت ح قط ع النهضة لعي دة

سال

 ،2121 ديسمبر   23 بعد تداوالت 

حل  االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 

 ESPACE IKAYNO SARL AU شركة

وتصفيته  الحبية.

الع م  الجمع  عين  الغرض  لهذا 

البوطين  السيدة  للشركة  كمصفي 
زنقة  رقم  4   : ب  الس كنة  نهيلة، 

االنفت ح قط ع النهضة لعي دة - سال، 

من  الصالحي ت  بجميع  تمكينه   مع 

أ ل تصفية ش ملة.

رقم  4   : في  عين  التصفية  مقر 
النهضة لعي دة  زنقة االنفت ح قط ع 

- سال.
الوضع الق نوني ملحضر التصفية، 
وضع بمقر املحكمة االبتدائية بسال، 
تحت رقم  فبراير  212،    8 بت ريخ 

.36125
توقيع : البوطين نهيلة

165 P

LR ARCHITECTURE
SARLAU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم  ين ير  212،   6 بت ريخ  ب لرب ط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
خص ئصه   وحيد  بشريك  املحدودة 

ك آلتي :
 LR ARCHITECTURE  : التسمية 

SARLAU
درهم    11.111  : الرأسم ل 
كل  قيمة  نصي6    111 إلى  مقسم 
11  درهم مكتتبة ومدفوعة  نصي6 

ب لك مل.
الغرض :

املعم رية  الهندسة  أشغ ل 
وتخطيط املدن.

الهندسة  الديكور،  هندسة 
الداخلية وفن التالؤمية.

دراس ت التهيئة.
إدارة وتتبع املش ريع واالستش رة.

ابن  إق مة   : اال تم عي  املقر 
3، ش رع  5 ، الشقة  خلدون، عم رة 

األمم املتحدة، أكدال، الرب ط.
أسندت مهمة التسيير   : التسيير 

إلى السيدة ليلى الرمض ني.
األرب ح : توزع على الشرك ء أو تدرج 
بعد  الخ ص  االحتي طي  حس ب  في 

اقتط ع االحتي طي الق نوني.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   9 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 
2 9 سجل تج ري  تحت رقم   212 

رقم 49383 .
مقتطف للنشر والبي ن
LR ARCHITECTURE

SARLAU

166 P

KAUS MERIDIONALIS
افتت ح فرع للشركة
تعيين وكيل مسير

الع مة  بمو 6 محضر الجمعية 
 21 4 م ي   2 للشركة املؤرخ بت ريخ 
تمت املص دقة على القرارات الت لية :
 KAUS لشركة  فرع  افتت ح 
فيال  الرب ط،  في   MERIDIONALIS
زنقة ابن  ميل ش رع   ،2  ولييت، 
يكون هدفه اقتن ء  محمد الس د1، 

وبيع العق رات واألث ث.
تعيين السيد تيسير السهود حسن 

كوكيل مسير لهذا الفرع.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي    2 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

4 21 سجل تج ري رقم 13645 .
167 P

SA-ALU
ش م م ش و

رقم 4 زنقة قرطبة مكت6 2
القنيطرة
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
الق نون  إنج ز  تم   2121 أكتوبر   5
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

لشريك وحيد ذات املميزات الت لية :
التسمية : SA-ALU ش م م ش و.

الهدف : أشغ ل االليمينيوم.
زنقة   4 رقم   : اال تم عي  املقر 

قرطبة مكت6 2 القنيطرة.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
درهم    11.111  : الرأسم ل 
  11 حصة بقيمة    111 مقسم إلى 

درهم للحصة لص لح :
السيد الح ج عليوة 111  حصة.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر.
التسيير : السيد الح ج عليوة.

ولقد تم تقييد الشركة ب لسجل 
االبتدائية  ب ملحكمة  التج ري 

ب لقنيطرة تحت رقم 57653.
168 P
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AS-SOUKHOUR- شركة
LILBINAE

ش م م
رقم 265 تجزئة الصي د 2 القنيطرة

االستثن ئي  املحضر  بمقت�شى 
تقرر  2121 أكتوبر   5 في   املؤرخ 

م  يلي :
السيد  حصص  تفويت  ميع 
511 حصة  رض  الفهيد واملحددة في 

لص لح السيد عبد الع لي الفهيد.
الفهيد  رض   املسير  استق لة 
عبد  السيد  الجديد  املسير  وتسمية 

الع لي الفهيد.
للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشريك وحيد.
ولقد تم اإليداع الق نوني ب لسجل 
االبتدائية  ب ملحكمة  التج ري 

ب لقنيطرة تحت رقم 5 374.
169 P

 STATION SAFA TLETA شركة
LOULAD

ش م م
ثالت لوالد، عم لة سط ت

االستثن ئي  املحضر  بمقت�شى 
تقرر  2121 أكتوبر   2 في   املؤرخ 

م  يلي :
على  النه ئية  الشركة  مص دقة 
الوعد بتفويت  ميع الحصص التي 
يملكه  السيد سعيد بنعمرو والسيد 
الواعدان  بصفتهم   الفهيد  رض  
السيد  له  املفوت  املستفيد  لف ئدة 

عبد الع لي الفهيد.
الس بق ن  املسيران  استق لة 
رض   والسيد  بنعمرو  سعيد  السيد 

الفهيد من  ميع مه م التسيير.
الفهيد  الع لي  عبد  السيد  تعيين 

املسير الجديد.
ولقد تم اإليداع الق نوني ب لسجل 
االبتدائية ب ملحكمة   التج ري 

بن احمد تحت رقم 767.
170 P

RECOTEC
SARL AU

االستثن ئي  الع م  للجمع  تبع  

تقرر  ،2121 ديسمبر   28  بت ريخ 

م  يلي :

اعنون األصيلي  بدر  بيع حصص 

رقم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

511 حصة  التي تقدر ب   A42135 

الح مل  بنغ نم  توفيق  السيد  إلى 

.A752736 للبط قة الوطنية رقم

وهكذا أصبح رأسم ل الشركة هو 

السيد  ح لي   يمتلكه   حصة    111

توفيق بنغ نم.

انتق ل املقر اال تم عي من : تم رة 

حي   3 شقة  عم رة    سكتور نخيل، 

رقم  العربي  املغرب  حي  إلى  الذه6 

244  تم رة.

وأصبح  اال تم عي  الهدف  تغيير 

كم  يلي :

األشغ ل املختلفة والتج رة.

الخدم ت   : اإلدارية  االستش رات 

و رد املمتلك ت.

وتنفيذ  تصميم   : التهيئة  أشغ ل 

املش ريع.

ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 

ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة الشريك الوحيد.

ب ملحكمة  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية بتم رة تحت رقم 5 245  

بت ريخ 28 ديسمبر 2121. 

171 P

مارو باي
MAROBYE SARL

تأسيس شركة
بت ريخ عرفي،  عقد   بمقت�شى 

تأسيس شركة  تم   ،2121 فبراير   3

ب لخص ئص الت لية :

 MAROBYE - التسمية : م رو ب ي

SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

التحضير للحصول على   : الهدف 

تأشيرة دراسة، االستش رات اإلدارية، 

املع رض  تنظيم  املستمر،  التكوين 

التج رية، خدم ت متنوعة.

وعموم   ميع العملي ت التج رية 

التي  والعق رية  والصن عية  وامل لية 

مب شرة  غير  أو  مب شرة  عالقة  له  

وكذا  ميع  اال تم عي،  الغرض  مع 

عالقة  له   أو  املش بهة  األغراض 

بتطوير الشركة.

 99 تحدد مدة الشركة في   : املدة 

سنة.

رأسم ل  يقدر   : الشركة  رأسم ل 

درهم مقسمة    11.111 الشركة ب 

بقيمة  ا تم عية  حصة    111 إلى 

على  مقسمة  للحصة  درهم    11

الشكل الت لي :

حصة   511 محمد  متقي  السيد 

ا تم عية.

حصة   511 السيد مصرور سعد 

ا تم عية.

ش رع  ملتقى   : اال تم عي  مقره  

إق مة امين  اليرموك وزنقة معمورة، 

 ، عم رة أ، مكت6 رقم  ، القنيطرة.

الشركة  يدير   : الشركة  إدارة 

مدير واحد أو أكثر من بين الشرك ء أو 

خ ر   عنهم يعينون بأغلبية أصوات 

متقي  السيد  يعتبر  وح لي   الشرك ء 

محمد، املسير الوحيد للشركة وذلك 

ملدة غير محدودة.

اإلمض ء اال تم عي : تعتبر الشركة 

ملزمة على و ه صحيح فيم  يخص 

بتوقيع  وااللتزام ت  العقود  ك فة 

السيد متقي محمد.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

نه ية  إلى  ين ير  ف تح  اال تم عية من 

ب ستثن ء  شهر ديسمبر من كل سنة 

ت ريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

في  وتنتهي  للشركة  النه ئي  التأسيس 

 3 ديسمبر.

األرب ح : يحتفظ بـ 5% من األرب ح 

الق نوني  االحتي طي  الرصيد  إلنش ء 

إلى حدود بلوغ عشر رأسم ل الشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

 ،2121 فبراير   26 بت ريخ  ب لقنيطرة 

تحت رقم  7437 و 829.
للنشر والبي ن

172 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2ème ETAGE

TINGHIR - OUARZAZATE

16.6 .54.14.91/15.24.83.58.91

STE TARGGET MINES شركة
SARL ش.م.م

دوار ايت الفر�شي تنغير

توسيع النش ط التج ري للشركة
ع دي  الغير  املحضر  بمو 6 

املنعقد بتنغير في ف تح فبراير  212 

قرر شرك ء الشركة م  يلي :

توسيع النش ط التج ري للشركة :

إض فة م  يلي :

استغالل وحدة لتكسير األحج ر.

حذف م  يلي :

االستيراد والتصدير.

 : ب  للشركة  الرئي�شي  املقر  تغير 

دوار ايت الفر�شي تنغير.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بتنغير  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

. 38/ 6 
مقتطف لإليداع والنشر

173 P

 METALLURGIQUE DE شركة

SAGHRO
ش.م.م

رقم 348 تغزوت تنغير

بيع حصص ا تم عية
تعيين املسيرين للشركة

ع دي  الغير  املحضر  بمو 6 

املنعقد بتنغير في 2  فبراير  212 قرر 

شرك ء الشركة م  يلي :
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بيع السيد بن بومدي ن لحو للسيد 
الغ لي الهاللي م  مجموعه 511 حصة 

ا تم عية.
تسمية السيدان الغ لي الهاللي أو 

مروان محمد كمسيرين للشركة.
البنكي  الحس ب  إدارة  ستتم 
من طرف السيدان الغ لي الهاللي أو 

مروان محمد.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بتنغير  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  فبراير  212   22 بت ريخ 

. 43/8989
مقتطف لإليداع والنشر

174 P

شركة صفا بن همو
ش م م

رأسم له  : 11.111  درهم
زاوية سيدي علي ابورك تنغير

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
بت ريخ بتنغير  املنعقد   االستثن ئي 
الشركة  قرر شرك ء  فبراير  212   2

املذكورة أعاله م  يلي :
حل الشركة وتصفيته .

استق لة املسيرين.
عمر همو  بن  السيد   تعيين 
وبن همو لحسن كمصفيين لشركة.

بن همو  للسيدان  اإلبراء  إعط ء 
عمر  و بن همو لحسن.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 
بت ريخ  بتنغير  االبتدائية   املحكمة 
رقم تحت  فبراير  212    7 

.53-2021
من أ ل الخالصة والبي ن

175 P

SELECT PARTNERS & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة

فسخ الشركة مسبق 
االستثن ئي  الع م  الجمع  إن 
املنعقد بت ريخ 8  ين ير  212 لشركة 
شركة   SELECT PARTNERS & CO
رأسم له   محدودة،  مسؤولية  ذات 
 : مقره  اال تم عي  درهم،    11.111
21 زنقة اكلم ن سيدي علي شقة رقم 

2 أكدال الرب ط، قرر م  يلي :

فسخ الشركة مسبق .

تعيين كمصفية للشركة السيدة 

هند الن  د.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية ب لرب ط تحت رقم 251    

بت ريخ  22 فبراير  212.
وهذا بمث بة مقتطف وبي ن

176 P

 ZOUFI VIANDE شركة

MAROC
ش.م.م.ش.و

الرأسم ل اال تم عي : 11.111  

درهم

املقر اال تم عي : تجزئة ك ري ن الواد 

قط ع 3 رقم 271 لعي يدة سال

بمقت�شى الجمع الع م التأسي�شي 

تم  ين ير  212،    8 بت ريخ  مؤرخ 

مسؤولية   ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

 ZOUFI شركة   : التسمية 

VIANDE MAROC ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : الق نوني  الوضع 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

البيض ء  اللحوم  بيع   : الهدف 

والحمراء، التج رة، نقل البض ئع.

ك ري ن  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

الواد قط ع 3 رقم 271 لعي يدة سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من ت ريخ تأسيسه .

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

  11.111 في  اال تم عي  الرأسم ل 

حصة    111 على  مقسمة  درهم، 

موزعة  درهم للواحدة،    11 بقيمة 

على الشكل الت لي :

  111 ازعوفي  املصطفى  السيد 

حصة.

املجموع : 111  حصة.

أسندت مهمة التسيير   : التسيير 

إلى السيد املصطفى ازعوفي، كمسير 

 ZOUFI لشركة  محدودة،  غير  ملدة 

VIANDE MAROC

األس �شي  الق نوني  الوضع  تم 

للشركة حس6 الفصل 96-05.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب ملركز الجهوي لالستثم ر ب لرب ط في 

8  فبراير  212 تحت الرقم 35981.

177 P

SOLDATA
S.A.S

فرع شركة أ نبية

1.ت الرب ط رقم 88779

تغيير اسم الفرع
نوفمبر   25 محضر  بمو 6 

2121، قرر رئيس الشركة الفرنسية 

SIXENSE MONTORING ذات فرع 

ب  مقره  الك ئن   ،SOLDATA S.A.S

سوي�شي  بركة،  بن  مهدي  ش رع   28

الرب ط، م  يلي :

زنقة   ، 3 إلى  الفرع  مقر  تغيير 

احمد  ش رع  إسح ق،  بن  محمد 

ب لفرج، سوي�شي، الرب ط.

تم إنج ز اإليداع الق نوني بكت بة 

الضبط ب ملحكمة التج رية ب لرب ط، 

رقم  تحت  فبراير  212،   22 في 

.   254

178 P

NATA AUTO
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

شركة ن ت  أوطو

تنفيذي املؤرخ  بمقت�شى محضر 

للمحكمة  فبراير  212   5 بت ريخ 

التج رية ب لرب ط السيد  م ل الدين 

وتين أصبح م لك  ق نوني  ل 11  سهم 

نج ة  السيدة  ملكية  في  ك نت  التي 

ب ملزاد  البيع  طريق  عن  وذلك  تهت ه 

ب ملحكمة  فبراير  212   2 العلني يوم 

التج رية ب لرب ط.

قرر املس هم الوحيد املؤرخ بت ريخ 

8 فبراير  212، قرر م  يلي :

  11 املص دقة على عملي ت نقل 

السيدة  ملكية  في  ك نت  التي  سهم 

نج ة تهت ه والتي تم الحول عليه  من 

طرف السيد  م ل الدين وتين عن 

طريق البيع ب ملزاد العلني يوم 2 فبراير 

.212 

من  تهت ه  نج ة  السيدة  استق لة 

للشركة  وحيدة  كمسيرة  وظ ئفه  

بعد بيع  ميع أسهمه  وتعيين السيد 

وحيد  كمسير  وتين  الدين   م ل 

للشركة ملدة غير محدودة.

لكي  األس �شي  الق نون  تحيين 

في  الح صلة  التغييرات  مع  يتم �شى 

الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لرب ط بت ريخ 23 فبراير  212 تحت 
رقم 279   .

179 P

TAMLIK DEVELOPPEMENT
ش.م.م / ش.و

تأسيس شركة
بت ريخ  ب لرب ط  عقد عرفي مؤرخ 

واملسجل ب لرب ط   2121 أكتوبر   27
الق نون  تم إنش ء  ين ير  212   5 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة بشريك وحيد، له  املميزات 

الت لية :

 TAMLIK  : التسمية 

DEVELOPPEMENT ش.م.م / ش.و.

غرض الشركة : للشركة نش ط ت 

متعددة تتمثل في :

شراء،  بيع،  العق رية،  الوس طة 

كراء ... )وك لة عق رية(.

الفع لي ت  وإدارة  تنظيم 

واملن سب ت واللق ءات الرسمية.

التج رة.

األشغ ل  كل  ع مة  بصفة 

الصن عية،  التج رية،  العمومية، 

املرتبطة بشكل مب شر أو  والعق رية، 

غير مب شر بنش ط الشركة والتي من 

شأنه  املس همة في تنميته .
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املقر الرئي�شي : 5 ، ش رع األبط ل، 
شقة 4، أكدال، الرب ط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
يوم تأسيسه .

في  حدد   : الشركة  رأسم ل 
  111 إلى  مقسم   درهم    11.111

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.
إداري   مسيرة  الشركة   : التسيير 
السيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

ع دل مليني.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.
تسجيل  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لرب ط  التج ري  ب لسجل  الشركة 
رقم  تحت  فبراير  212  يوم    

. 49473
180 P

 SOCIETE VOLUBULUS
NEGOCE
SARL

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DIRHAMS

املقر اإل تم عي : زنقة وليلي رقم 77 
حي التقدم الخميس ت

تفويت الحصص اإل تم عية
محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ب لخميس ت بت ريخ 2  فبراير  212.

فوت السيد زوليف عبد الوه ب 
التي يمتلكه  في الشركة  511 حصة، 
الح مل  الطيبي  بنقردوح  للسيد 

.A216527 للبط قة الوطنية
وبن ء على هذا التفويت للحصص 
اإل تم عية فإن 111  حصة املشكلة 
للرأسم ل اإل تم عي ستصبح مقسة 

ك لت لي :
 511 سعيدة  زوليف  السيدة 

حصة إ تم عية.
 511 الطيبي  بنقردوح  السيد 

حصة إ تم عية.
على غرار ذلك فإن الجمع الع م 
هذه  بتفويت  أقر  الع دي،  الغير 
وقرر  الذكر،  الس لفة  الحصص 
بذلك تغيير البندين 6 و7 من الق نون 

األس �شي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  212    9 ب لخميس ت بت ريخ 

تحت عدد 57.

181 P

IDAAM

ش.م.م. ذات شريك وحيد

تأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بت ريخ  واملسجل  فبراير  212    6

ب ك دير تم تأسيس  فبراير  212    8

ذات شريك  IDAAM ش.م.م.  شركة 

وحيد هدفه  :

التج رة.

أعم ل البن ء املتنوعة.

استيراد والتصدير.

ط بق   6 شقة   : العنوان التج ري 

حي  انزك ن  ش رع   3223 إق مة   3

املحمدي.

درهم    11.111.11  : رأسم له  

كل  قيمة  حصة    111 إلى  موزعة 

حصة 11  درهم اكتتبت على الشكل 

اآلتي :

السيد سن ن فؤاد 111  حصة.

فؤاد  سن ن  السيد  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

سن ن  السيد  توقيع  اعتم د  تم 

والوث ئق  العقود  في  ميع  فؤاد 

اإلدارية.

رقم  اإليض حي  التج ري  السجل 

.46273

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بأك دير  التج رية 

 212 تحت رقم  9841.

182 P

SERVIBEL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : CENTRE BEN

 ADIFA CR BENI HDIF AL

HOCEIMA

بمقت�شى عقد عرفي حرر بت ريخ 3 

فبراير  212، تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ب ملميزات الت لية :

.SERVIBEL S.A.R.L : التسمية

املقر اإل تم عي : مركز بني حذيفة 

 م عة بني حذيفة الحسيمة.

الهدف :

البن ء واألشغ ل املختلفة.

األشغ ل والتركيب ت الكهرب ئية.

املدة : 99 سنة.

درهم مقسم    1111  : الرأسم ل 

إلى 111  حصة من قيمة 11  درهم.

الشرك ء : 

 511 بنصديق  محمد  السيد 

حصة.

 511 بلح ج  الحليم  عبد  السيد 

حصة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى  3 ديسمبر.

بنصديق  محمد  السيد   : اإلدارة 

الحليم يعتبران  بلح ج عبد  والسيد 

املسيران في الق نون األس �شي ملدة غير 

محدودة.

لإلحتي ط الق نوني   %  5  : األرب ح 

ب ملحكمة  الضبط  كت بة  لدى 

فبراير    9 اإلبتدائية ب لحسيمة يوم 

.212 
بمث بة مقتطف وبي ن

183 P

 CENTRE DE DIALYSE ET

 MALADIES RENALES

ZNATA

SARL

ت ريخ تسجيل العقد العرفي في 9  

ين ير  212 ب لرب ط.

الهدف اإل تم عي :

 مركز تصفية الدم وأمراض الكلي.

  11.111.11  : الشركة  رأسم ل 

من  111  حصة   درهم مقسمة إلى 

واملقسمة  للحصة  درهم    11 فئة 

ك لت لي :

السيد ي سر ز  ري 511 حصة.

السيدة  يه ن ز  ري 511 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

املقر : تجزئة رقم 2 إق مة زهر رقم 

6 عين حرودة املحمدية.

التسيير : السيدة  يه ن ز  ري.

التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

.27219

184 P

 PHARMACIE LES PERLES DE

TAMARIS

SARL A.U

AU CAPITAL DE :90.000.00 DH

 2MAG, DOUAR LBRAHMA

 SOUALEM TRAYFYA ROUTE

D’AZEMOUR BERRCHID

تأسيس شركة 
 28 بت ريخ  عرفي  عقد  بمو 6 

شركة  تأسيس  تم   ،2121 ديسمبر 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

للق نون  طبق   التي ستعمل  الوحيد 

والق نون  املغرب  في  به  املعمول 

تلخص  الذي  للشركة  األس �شي 

خص ئصه ك لت لي :

الطنت ني   : الوحيدة  الشريكة 

شيم ء.
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 PHARMACIE LES  : التسمية 
.PERLES DE TAMARIS

دوار لبراهمة   ،2  : املقر اإل تم عي 
أزمور  طريق  الطريفية،  السوالم 

برشيد.
بيع  صيدلية   : الهدف اإل تم عي 
واملنتو  ت  الطبية  اللوازم  األدوية، 

الشبه طبية.
درهم   91111  : رأسم ل الشركة 

 له  للشريكة الوحيدة.
التسيير : عينت السيدة الطنت ني 

شيم ء مسيرة للشركة.
امل لية  السنة   : امل لية  السنة 
تتط بق مع السنة املدنية التي تبتدئ 

في ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.
املتعلقة  الوث ئق  إيداع  تم  لقد 
الضبط  كت بة  لدى  التأسيس  بهذا 
ب ملحكمة التج رية ببرشيد بت ريخ 1  

فبراير  212 تحت رقم 62 .
لإلستخالص واإلش رة 

املسيرة

185 P

SERVICE CONCIERGE
رأسم ل الشركة : 628.31. 5  أورو
الشكل الق نوني للشركة : شركة 

ذات األسهم املبسطة
املقر اإل تم عي : 66-64 زنقة 

األرشيف ت 75113 ب ريس
رقم السجل التج ري : 232 48528

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
قرر   ،2121 يوليو   9 في  املؤرخ 
 SERVICE لشركة  الوحيد  الشريك 

CONCIERGE  م  يلي :
تحويل املقر اإل تم عي لفرع شركة 
فرع   ،SAS SERVICE CONCIERGE
بمراكش  التج رية  ب ملحكمة  مسجل 
عبد  ش رع  من   ،58595 رقم  تحت 
إلى   RP7 العم رة  الخط بي،  الكريم 
رقم  ،  الشقة  املس ر،  تجزئة   662

الط بق األول مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     بمراكش  التج رية 

 212 تحت رقم 677 .
186 P

 AL ISTICHARYA CONSULTING

BOUZNIKA

SARL

 TANOURDI PROMO

S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ملسؤول واحد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تم تأسيس شركة  فبراير  212،    1

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ب ملواصف ت الت لية :

 TANOURDI  : التسمية 

.PROMO S.A.R.L AU

حي القد1 زنقة   : املقر التج ري 

السفلي سيدي البرنو�شي   45 رقم   6

الدرالبيض ء.

الهدف التج ري :

منعش عق ري.

  11.111 في  محدد   : الرأسم ل 

حصة كم     111 درهم مقسمة إلى 

يلي :

  111 بوزي ن  ميلة  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة من ت ريخ تأسيسه .

التسيير : بوزي ن  ميلة.

املحكمة   : الق نوني  اإليداع 

سجل تج ري  التج رية الدارالبيض ء 

رقم 75  49.

187 P 

BRIFAC

SARL AU

بمقت�شى  مع ع م استثن ئي حرر 

في الرب ط بت ريخ 27 ين ير  212 قرر 

 BRIFAC لشركة  الوحيد  الشريك 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد م  يلي :

الشقة   : اإل تم عي  املقر  تحويل 

ب لط بق األول الواقع برقم 5 العم رة 

إلى  الرب ط  املحيط  ن بولي  زنقة   94

املنطقة الصن عية     9 تجزئة رقم 

سال.

الق نون  من   4 امل دة   تعديل 

األس �شي للشركة.

بكت بة   : الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير   9 بت ريخ     1913 تحت رقم 

.212 

 188 P

 STAT ES
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بتم رة  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 

وضع  تم  ين ير  212   8 بت ريخ 

القوانين األس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الت لية :

الهدف :

الو ب ت السريعة.

صنع بط قة ق ئمةالطع م.

منظم حفالت.

املنطقة  عتيق  عين  رك د   : املقر 

الصن عية بمح فظة تم رة.
بم   امل ل  رأ1  حدد   : امل ل  رأ1 

قدره 100.000،00 درهم.

الشركة من طرف  تدار  التسيير: 

غير  ملدة  ي قوتة  بنعزوز  السيدة 

محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

تم رة  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

بت ريخ 8  فبراير  212.
رقم السجل التج ري : 3  32 .

189 P

STE. BIDRAS
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لداخلة  بت ريخ    فبراير  212 تم 

شركة  في  األس �شي  الق نون  تحديد 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

  STE  : اإل تم عية  التسمية 

BIDRAS

شركة   : الق نونية  الطبيعة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

غرض الشركة :

 ميع أشغ ل البن ء.

أشغ ل وخدم ت مختلفة.

تج رة ع مة .

ولف ئدة  الشركة  لف ئدة  النقل 

الغير .

استيراد وتصدير.

السالم،  حي   : اإل تم عي  املقر 

الزقة  3، رقم 435، الداخلة.

من  سنة   99  : اإل تم عي  املدة 

ت ريخ تأسيسه  النه ئي.

في  حدد   : اإل تم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسم  درهم   100.000،00

فئة  من  إ تم عية  حصة    .111

100،00 درهم، كله  لف ئدة الشريك 

الوحيد السيد احس ين وللوش.

احس ين  السيد  تعيين   : التسيير 

وللوش مسيرا وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لداخلة  اإلبتدائية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

الشركة  تقييد  وتم   ،285/212 

ب لسجل التج ري ب لداخلة تحت رقم 

. 745 
مقتطف من أ ل النشر

190 P

STE MILWIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  فبراير  212   8 بت ريخ  ب لداخلة  

شركة  في  األس �شي  الق نون  تحديد 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

   STE  : اإل تم عية  التسمية 

MILWIR



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   4982

شركة   : الق نونية  الطبيعة 

محدودة املسؤولية املحدودة.

غرض الشركة :

التج رة في  ميع املواد الغذائية.

تج رة ع مة .

استيراد وتصدير.

املسيرة  6 حي   : اإل تم عي  املقر 

الط بق األول رقم  ، الداخلة.

من  سنة   99  : اإل تم عي  املدة 

ت ريخ تأسيسه  النه ئي.

في  حدد   : اإل تم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسم  درهم   100.000،00

فئة  من  إ تم عية  حصة    .111

100،00 درهم، موزعة كم  يلي  :

 511 السيد عبد الع لي ادمو�شى 

حصة إ تم عية.

 511 اسوح د  مليكة  السيدة 

حصة إ تم عية.

التسيير : تعيين السيد عبد الع لي 

اسوح د  مليكة  والسيدة  ادمو�شى 

مسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لداخلة  اإلبتدائية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

الشركة  تقييد  وتم   ،291/212 

ب لسجل التج ري ب لداخلة تحت رقم 

. 7459
مقتطف من أ ل النشر

191 P

TRAKS LAK SUD
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  ين ير  212  بت ريخ  2  ب لداخلة  

لشركة  األس �شي  الق نون  تحديد 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

 TRAKS  : اإل تم عية  التسمية 

.LAK SUD

شركة   : الق نونية  الطبيعة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  محدودة 

الشريك الوحيد.

غرض الشركة :

بيع وشراء وكراء آلي ت البن ء.

أشغ ل وخدم ت مختلفة .

تج رة ع مة.

استيراد وتصدير.

السالم،  حي   : اإل تم عي  املقر 

الزقة 57، رقم  ، الداخلة.

من  سنة   99  : اإل تم عي  املدة 

ت ريخ تأسيسه  النه ئي.

في  حدد   : اإل تم عي  الرأسم ل 

11.111.11  درهم مقسم إلى 111.  

  11.11 فئة  من  إ تم عية  حصة 

درهم، كله  لف ئدة الشريك الوحيد 

السيد محمد لخضر.

محمد  السيد  تعيين   : التسيير 

لخضر مسيرا وحيدا  للشركة ملدة غير 

محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لداخلة  اإلبتدائية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    7 بت ريخ 

الشركة  تقييد  وتم   ،273/212 

ب لسجل التج ري ب لداخلة تحت رقم 

. 7429
مقتطف من أ ل النشر

192 P

SAFARI CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اإل تم عي : 7  ش رع صومعة 

حس ن الرب ط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  فبراير  212    1 بت ريخ  ب لرب ط  

إعداد النظ م األس �شي لشركة ذات 

خص ئصه   املحدودة  املسؤولية 

ك لت لي :

.SAFARI CONCEPT : اإلسم 

املوضوع :

استيراد وتصدير.

وتوزيع لوازم ومعدات  بيع وشراء 

املك ت6.

املقر اإل تم عي : 7  ش رع صومعة 

حس ن الرب ط.

املدة : 99 سنة من يوم تسجيل 

الشركة  في السجل التج ري.

 : اإل تم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسم  درهم    11.111.11

111. حصة من قيمة 11.11  درهم 

السيدة  بحوزة  الواحدة  للحصة 

نعيمة ايت حموا.

غير  ملدة  الشركة  يسير   : اإلدارة 

محدودة السيدة نعيمة ايت حموا.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.

األرب ح : 5 % لإلحتي ط الق نوني 

يروه  فيم   الشرك ء  يوظفه  والب قي 

من سب .

أنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 

ب لرب ط  التج رية  املحكمة  ضبط 

تحت  فبراير  212   23 بت ريخ 

التج ري  السجل  رقم  رقم  28  

. 497 7
لإلش رة والتنبيه

193 P

OUBITRADIV

SARL

الع م  الجمع  قرار  إثر  على 

2121 لشركة  يوليو    5 املنعقد يوم 

ذات  شركة   OUBITRADIV SARL

رأسم له   محدودة،  مسؤولية 

ومقره   درهم،    11.111.11

اإل تم عي رقم 286 الط بق األول حي 

النهضة سيدي عالل البحراوي تقرر 

م  يلي :

بيع حصص الشركة : 

  111 السعودي  محمد  السيد 

حصة.

ابال   سعيد  السيد  استق لة 

السيد  وتعيين   للشركة  كمسير 

محمد السعودي كمسير  ديد وحيد 

للشركة ملدة غير  محدود.

 : للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك واحد.

املنظم  الق نون  في  تغيير  إحداث 

للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

ين ير  212   27 بت ريخ  ب لخميس ت 

تحت رقم 31.

194 P

STE SONAROUTE
SARL AU

الرأسم ل : 111.111.11  درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك واحد

بتيفلت  عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع  تم  فبراير  212،    1 بت ريخ 

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد ب لخص ئص الت لية :

 : اإل تم عية  التسميىة 

.SONAROUTE SARL AU

الهدف اإل تم عي :

خدم ت متنوعة.

أشغ ل البن ء.

نقل البض ئع ني بة عن اآلخرين.
حي    6 رقم   : اإل تم عي  املقر 

النهضة سيدي عالل البحراوي.

املدة اإل تم عية : 99 سنة ابتداء 

من ت ريخ تأسيسه .

 : اإل تم عي  الرأسم ل 

مبلغ  في  الشركة  رأسم ل  حدد 

على  موزعة  درهم    111.111.11

درهم    11 فئة  من  حصة    1111

للحصة وزعت كم  يلي :

  111 بويريك  محمد  السيد 

حصة.

السنة اإل تم عية : تبدأ من ف تح 

ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تعيين محمد بويريك 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
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تم إيداع السجل التج ري بمكت6 

الضبط ب ملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 

بت ريخ 6  فبراير  212 تحت رقم 42.

195 P

STE TOPTRADIV
SARL AU

الرأسم ل : 111.111.11  درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك واحد

بتيفلت  عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع  تم   ،2121 نوفمنبر   3 بت ريخ 

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد ب لخص ئص الت لية :

 : اإل تم عية  التسميىة 

.TOPTRADIV SARL AU

الهدف اإل تم عي :

أشغ ل مختلفة أو البن ء.

نقل البض ئع لحس ب الغير.

النجم  بتجزئة   : اإل تم عي  املقر 

البحري رقم 9 الشقة   الط بق األول 

سيدي عالل البحراوي.

املدة اإل تم عية : 99 سنة ابتداء 

من ت ريخ تأسيسه .

حدد   : اإل تم عي  الرأسم ل 

رأسم ل الشركة في مبلغ 11.111.11  

حصة من    111 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كم     11 فئة 

يلي :

  111 السيد ادريس ابن الفاللي 

حصة.

السنة اإل تم عية : تبدأ من ف تح 

ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تعيين السيد ادريس 

ابن الفاللي كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

تم إيداع السجل التج ري بمكت6 

الضبط ب ملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 

رقم  تحت   2121 ديسمبر   3 بت ريخ 

.228

196 P

 STE. HIGHT FUTUR
SERVICES
تأسيس شركة

 2 في  بمو 6 عقد عرفي مؤرخ   
سبتمبر 2121 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد له  

املواصف ت الت لية :
 STE. HIGHT FUTUR  : التسمية 

.SERVICES
الهجدف اإل تم عي : 

األشغ ل املختلفة أو البن ء.
اإلستغالل الفالحي.

اإلستيراد والتصدير.
: ودادية العي �شي  املقر اإل تم عي 

رقم 347 تيفلت.
املدة : 99 سنة من ت ريخ التأسيس.
الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 
إلى  مقسمة  درهم    11.111.11 في 
درهم    11 فئة  من  حصة    1111

للحصة اإل تم عية:
  111 احيزون  توفيق  السيد 

حصة إ تم عية.
تسيير الشركة عين السيد توفيق 
مع  ميع  للشركة  مسيرا  احيزون 

الصالحي ت.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة اإلبتدائية بتيفلت 

تحت رقم 479.
النسخ والبي ن

الوكيل

197 P

FIDUTEMA
مكت6 الحس ب ت واإلستش رة

ش.م.م
رقم 36  ش رع الق هرة كومطراف   تم رة

اله تف : 1537644248

الف كس : 1537644764

 MIAM EAT
SARL AU

إعالن عن استق لة م�شي
 وتعيين مسير  ديد للشركة

في  محرر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 MIAM قررت شركة  3فبراير  212 
EAT  SARL AU ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد م  يلي :

موالي  السيد  املسير  استق لة 

عص م محمدي وتعيين السيد أمين 

الغراري مسير  ديد للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212     6 بت ريخ  ب لقنيطرة 

تحت رقم 213 8.

198 P

 GEFK RETAIL AND

 TECHNOLOGY NORTH

AFRICA

جي إف ك ريت يل آند تيكنولوجي 

نورت أفريك 

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسم ل اإل تم عي : 7.711.111  

درهم

املقر اإل تم عي : مركز األعم ل 

الدارالبيض ء، تجزئة رقم 2، 

منظرون  311، سيدي معروف 

الدارالبيض ء

مسجلة ب لسجل التج ري 

ب لدارالبيض ء تحت رقم  3257  

التعريف الضريبي : مسجلة ب لسجل 

التج ري ب لدارالبيض ء تحت رقم 

2261478

الع م  الجمع  محضر  بمو 6 

ين ير   21 في  املنعقد  اإلستثن ئي 

 212، تقرر م  يلي :

اتخ ذ قرار استق لة السيد كريم 

 الل من مه مه كمسير والتي تبتدئ 

في السري ن ابتداء من ت ريخ  3 ين ير 

.212 

نواري  م ري  لور  السيدة  تعيين 

 LAURE MARIE الط يع  زو ة 

NOIRIE EP TAYAA كمسيرة  ديدة 

في  تبتدئ  ك ملة  سنة  ملدة  للشركة 

ين ير  ت ريخ  3  من  ابتداء  السري ن 

.212 

لدى   : الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  ضبط  كت بة 

فبراير   23 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212  تحت عدد 44 767.
مقتطف للبي ن

املسير

199 P

EL JADOU ELEGANCEBAT

SARL AU

رأسم له  : 11.111.11  درهم

املقر اإل تم عي : عم رة 31 الشقة 

رقم 8 زنقة احمد الوكيلي حس ن 

الرب ط

بمقت�شى عقد عرفي بت ريخ 5 ين ير 

 212، تم تأسيس شركة تحمل اسم 

الج دو أليكونسيب ط ش.ذ.م.م.ش.و 

تتوفر على املميزات الت لية :

املقر اإل تم عي : عم رة 31 الشقة 

حس ن  الوكيلي  احمد  زنقة   8 رقم 

الرب ط.

الهدف اإل تم عي :

منعش عق ري.

مدة االستمرار : 99 سنة.

درهم    11.111.11  : امل ل  رأ1 

مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم موزعة كم  يلي :

الحنك ري  الرحيم  عبد  السيد 

111  حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  كمسير  الحنك ري  الرحيم 

ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : اإل تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.

األرب ح : بعد اقتط ع 5 % لتكوين 

يوزع  الق نوني،  االحتي ط  صندوق 

الب قي على الشرك ء حس6 حصصهم.  

ب ملحكمة   : الق نوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  ب لرب ط  التج رية 

التج ري رقم  4971 .

 200 P
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FIDUCIAIRE ESCOMPTE SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE AIT SAGH شركة

PAPETRIE SARL

ش. م. م

تأسيس شركة م م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس شركة  فبراير  212    6

محدودة املسؤوليةتحمل الخص ئص 

الت لية : 

  - التسمية : تحمل الشركة اسم 

.STE AIT SAGH PAPETRIE SARL

تحدد   : الشركة  رأسم ل   -  2

درهم    11.111 رأسم ل الشركة في 

  11 حصة بقيمة    111 مقسم الى 

درهم لكل حصة مملوكةل رشيد ايت 

س غ JH4712 : 711 حصة.

 JB413128 : 311 سمير ايت س غ

حصة.

تحدد املقر   : املقر اال تم عي   -  3

اال تم عي للشركة في العنوان : طريق 

ب خير ايت اعميرة اشتوكة ايت ب ه .

تعمل   : اال تم عي  الهدف   -  4

املكتبي ت  بيع  مج ل  في  الشركة 

والطب عة واالشه ر.

5 - التسيير : تحدد تسيير الشركة 

ايت س غ رشيد   : السيد  من طرف 

.JH4712

الق نوني  امللف  ايداع  تم   -  6

االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 

  9 بت ريخ   439 رقم  تحت  إلنزك ن 

فبراير  212.

201 P

AIT ALI NEGOCE

تأسيس
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

3 فبراير  212 بجم عة بلف ع حررت 

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خص ئصه  ك لت لي : 

 AIT ايت علي نيكوص   : االسـم   -

.ALI NEGOCE

 / االشغ ل املختلفة   : األهداف   -

اشغ ل الكهرب ء والترصيص /التج رة 

املختلفة.

الجديد  دوار   : اال تم عي  املقر 

 م عة بلف ع اشتوكة ايت ب ه .

  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

درهم.

تم تكليف السيد ايت   : التسيير 

علي الحسن ملدة غير محدودة.

اإليداع الق نوني : تم اإليداع لدى 

بت ريخ ب نزك ن  االبتدائية   املحكمة 

6  فبراير  212 تحت رقم  396/212.

202 P

 AGRI STAR SOUSS 

SARL 

التف صيل املتعلقة ب لنشر

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسست  فبراير  212   4

محدودية املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية : 

 AGRI STAR SOUSS : التسمية -

.SARL

- رأسم له  : 11.111  درهم.

عين  دوار   : اال تم عي  مقره    -

قي دة  داحو  أوالد  النخلة  م عة 

التمسية عم لة انزك ن أيت ملول.

تربية   : اال تم عي  الهدف   -

املوا�شي  وتسويق  تربية   - الدوا ن 

الكت كيت  وتسويق  إنت ج   - الحية 

تسويق   - البيض  وتسويق  إنت ج   -

كراء   - ومشتق ته  الحلي6  وتوزيع 

واستغالل األرا�شي الزراعية - تسويق 

والغذائية  الفالحية  املنتو  ت 

الزراعية - استيراد األبق ر وامل عز...

: السيد لقديم  - اإلدارة والتسيير 

التعريف  لبط قة  الح مل  حسن 

 JB 212 1 الوطنية رقم

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع   -

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 

رقم  تحت  فبراير  212    7 يوم 

رقم  التج ري  السجل   212 /4 5

.22473

203 P

STE AGRASMA
 SARL AU

رأ1 م له  11.111  درهم

 املقر اال تم عي : الشقة رقم  

الط بق االول دوار بويزك ر 

امسكروض أك دير

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ    -   

إحداث  تم  فبراير  212،   5 بت ريخ 

ذات  للشركة  األس �شي  الق نون 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، خص ئصه  ك لت لي : 

 AGRASMA SARL  : التسمية   -

 AU

الشقة   : اإل تم عي  املقر   -

بويزك ر  دوار  االول  رقم  الط بق 

امسكروض أك دير. 

- الهدف اإل تم عي : 

واألشغ ل  البن ء  في  مق ول 

املختلفة.

 : في  حدد  الشركة  م ل  رأ1 

  111 على  مجزء  درهم    11.111

للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

الواحدة كله  مكتتبة ك لت لي : 

  111  : اكرام  اسم عيل  السيد 

حصة، أي 11.111  درهم.

أي  حصة،    111  : املجموع 

11.111  درهم.

: عين السيد اسم عيل  التسيير   -

غير  ملدة  للشركة  كمسير  اكرام 

محدودة.

- السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 

 3 ديسمبر.

- املدة : 99 سنة.

- لقد تم اإليداع الق نوني لدى   2
بت ريخ بأك دير  التج رية   املحكمة 
 6  فبراير  212 م تحت رقم 98341 -

السجل التج ري : 46215.
204 P

STE ARAZA LOGISTIC شركة
SARL AU ش. م. م
تأسيس شركة م م 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس  تم  فبراير  212  ف تح  في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخص ئص الت لية :
 STE اسم شركة   : التسمية   -   

.ARAZA LOGISTIC SARL AU
تحدد   : الشركة    رأسم ل   -  2
درهم    11.111 رأسم ل الشركة في 
  11 حصة بقيمة    111 مقسم الى 

درهم لكل حصة مملوكة كم  يلي : 
 S326229 : الزخنيني  رضوان   -

111  حصة. 
3 - املقر اال تم عي   : تحدد املقر 
 68  : اال تم عي للشركة في العنوان 
مكرر حي اس ك  بلوك تيكيوين اك دير. 
تعمل   : اال تم عي  الهدف   -  4
البض ئع  نقل  مج ل  في  الشركة 

لص لح الغير.
5 - التسيير : تحدد تسيير الشركة 
الزخنيني  رضوان  السيد  طرف  من 

.S326229 .رقم ب.وت
الق نوني  امللف  ايداع  تم   -  6
التج رية  املحكمة  لدى  للشركة 
 23 بت ريخ   98449 ب ك دير تحت رقم 

فبراير  212.
205 P

STE AMANA FOODS
SARL AU

التف صيل املتعلقة ب لنشر
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسست  فبراير  212   3
محدودية املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية : 
 STE AMANA  : التسمية   -

.FOODS S.A.R.L A.U
- رأسم له  : 11.111  درهم.
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- مقره  اال تم عي : بلوك د رقم   
زنقة   تجزئة أيت سعيد أيت ملول.

املواد  بيع   : اال تم عي  الهدف   -
بيع   - التج رة   - الغذائية ب لتقسيط 
توزيع البض ئع   - وشراء  ميع املواد 

- التصدير واالستيراد.
- اإلدارة والتسيير : السيد بن عمر 
التعريف  لبط قة  الح مل  الحسين، 

.JC93774 الوطنية رقم
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع   -
الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 
رقم  تحت  فبراير  212    7 يوم 
رقم  التج ري  السجل   ،212 /4 6

.22475
206 P

BTD TRANS شركة
حي الفالحية مركز ت مري اك دير

تـــأسـيــس
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ اك دير 
تأسيس  تم  فبراير  212،   5 بت ريخ 
صف ته   املسؤولية  محدودة  شركة 

كم  يلي : 
 .BTD TRANS : التسمية

أس س   الشركة  تهدف   : الهــدف 
إلى : 

  -   مق ول نقل البض ئع لـ حس به 
أو لحس ب آخر. 

2 -  أعم ل أو تشييد متنوعة.
وعموم   ميع العملي ت التج رية 
الصن عية امل لية والعق رية املتعلقة 
األنشطة  وكل  املذكورة  ب النشطة 
شأنه  من  ط بع  ذات  أو  املش بهة 

توسيع وتنمية الهدف اال تم عي.
الفالحية  حي   : اال تم عي  املقر 

مركز ت مري اك دير.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل ب لسجل التج ري ب ستثن ء 

ح لة التمديد أو الفسخ املسبق.
 الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 
  111 درهم مقسم إلى    11.111 في 

حصة.
 511 بوبراهيم  عبدهللا  السيد   -

حصة.
 511 بوبراهيم  محمد  السيد   -

حصة.

هللا  عبد  السيد   : التسيير   -

ملدة  وذلك  للشركة  مسير  بوبراهيم 

غير محدودة.

  ميع الشيك ت واملستندات البنكية

ستكون ص لحة بتوقيع السيد عبد 

هللا بوبراهيم والسيد محمد بوبراهيم 

بتوقيع مشترك.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية بأك دير يوم 7  فبراير  212 

تحت رقم 98375.

207 P

Société BERKAMPT SURF
 S.A.R.L

Au capital de 10.000 DH

 SIEGE SOCIALE : LOT 445

 LOTISSEMENT AMADEL

IMESSOUANE

تـأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�شى عقد عرفي بين الشرك ء، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

وحيد.  شريك  ذات  املحدودة 

وعن صره  ك لت لي : 

اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

»بيرك م6 سورف» ش.م.م. 
: نزل  الغرض اال تم عي األس �شي 

الضي فة والركمجة.

املقر اال تم عي : بقعة 445 تجزئة 

أم ديل - إمسوان

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

1.111  درهم مقسم الى 11  حصة 

ا تم عية بقيمة 11  درهم للحصة.

تخويل  تم   : واإلمض ء  التسيير 

 Mme. إلى السيدة  التسيير واإلمض ء 

.NEZHA EL OUMARI

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التج رية 

 984 9 رقم  تحت  أك دير  بمدينة 

بت ريخ 22 فبراير  212.
من أ ل النسخة والبي ن 

عـن الـمسـيـرة

208 P

AZAFRERE
تـــأسـيــس

بمقت�شى عقد عرفي بت ريخ ف تح 

تأسيس  بأك ديرتم  فبراير  212 

صف ته   املسؤولية  محدودة  شركة 

كم  يلي : 

AZAFRERE : التسمية

أس س   الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى : 

النقل الوطني والدولي للبض ئع   -

ني بة عن اآلخرين.

-أعم ل أو إنش ءات متنوعة.

الط بق الث ني   : املقر اال تم عي    

تيكوين  تيليال   N 574 / I  3 شقة 

اك دير.

من ت ريخ  99 سنة ابتداء   : املدة   

التسجيل ب لسجل التج ري.

 الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  

حصة بقيمة 11  درهم للواحدة.

 511  : اله شم  ازنكض  -السيد 

حصة

-السيدة مليكة بوب  : 511حصة

 التسيير : السيدازنكض اله شم، 

الوث ئق  التوقيععلى  ميع  وكدلك 

غير  ملدة  وذلك  واالدارية  البنكية 

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  ألك دير  التج رية 

ورقم   98337 رقم  تحت   212 

السجل التج ري  4621.

209 P

 STE ASSENFLUL TRANS
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ICE. 002744738000074

بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 

شركة  تأسيس  تم  فبراير  212   9

محدودة املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية : 

 STE ASSENFLUL  : التسمية   -

.TRANS  Sarl

دوار اسيفيك   : املقر اال تم عي   -
ادمين امسكرود أك دير.

نقل البض ئع لحس ب   : الهدف   -
الغير.

- الرأسم ل اال تم عي : 11.111  
درهم.

- التسيير : عبد هللا اخراز.
- املدة : 99 سنة.

- السنة امل لية : ف تح ين ير حتى  3 
ديسمبر.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 98445 رقم  تحت  ب ك دير  التج ري 
رقم السجل  فبراير  212   23 بت ريخ 

التج ري 9 463.
210 P

حس ب ت ادميم ش.م.م
336 ش رع املق ومة ايت ملول

اله تف 1528241114

الف كس 6 15282492

BROWN TRANS شركة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة وذات الشريك الوحيد 
بمو 6 عقد عرفي محرر بت ريخ 
الق نون  وضع  تم  فبراير  212    5
محدودة  شركة  لتأسيس  األس �شي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

ب ملميزات الت لية : 
 BROWN شركة   : التسمية 

.TRANS
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 
درهم مقسمة    11.111 الشركة في 
بقيمة  ا تم عية  حصة    111 إلى 
في  كله   وهي  للواحدة  دراهم    11

ملكية السيد برون هش م.
 مقر الشركة : الط بق السفلي رقم 
5  بلوك 3 تجزئة الهدى ايت ملول. 

الوطني  النقل   : الشركة  نش ط 
والدولي للبض ئع لحس ب الغير.

التسيير : عين السيد برون هش م 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 

: الشركة ملزمة ب لتوقيع  التوقيع 
الوحيد للمسير السيد برون هش م.
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من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر 

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية النزك ن 

22 فبراير  212 تحت رقم  46  يوم 

ورقم السجل التج ري 7 225.

211 P

STE BP TRANS
SARL AU

 6 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ يوم 

ذات  شركة  إنش ء  تم  فبراير  212 

الخص ئص الت لية : 

 STE BP TRANS SARL : التسمية

.AU

الهدف : - نقل البض ئع ني بة على 

اآلخرين. 
املقر : بلوك 13 رقم 31 حي اكدال 

اوسو1 ملزار ايت ملول. 

درهم    11.111  : الرأسم ل 

مقسمة ك آلتي 

  111  : اورامي  بلعيد  السيد 

حصة )11  درهم للحصة(.

التسيير : السيدة مريم اورامي

اإليداع الق نوني وضع في املحكمة 

فبراير    8 يوم  انزك ن  االبتدائية ب 

 212 تحت رقم 434.

السجل التج ري : 22493.

212 P

 BIG SOULAYMAN شركة
 SARL A.U

إنشـــ ء شركـــــة
 28 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   2121 ديسمبر 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية : 

 BIG SOULAYMAN   : التسمية  

.SARL  AU

املقر اال تم عي   :   ش رع اشبيلية 

حي الصحراء ط نط ن.

درهم    11.111  : الرأسم ل  

فئة  من  حصة    111 على  مقسمة 

11  دراهم.

الهدف  : 

بيع املنتج ت الغذائية املجمدة   -

املعدة للطع م.

- مطعم.

توزيني  اسم عيل   : الشرك ء 

بت ريخ  مزداد  مغربي،  م خوخي، 

.JF27174 9816  نوفمبر ، ب.ت.و

تبتدئ من ف تح    : السنة امل لية   

كل  من  ديسمبر  في  3  وتنتهي  ين ير 

سنة.

التسيير  :  تسير الشركة ح لي  من 

طرف : 

اسم عيل توزيني م خوخي ملدة غير 

محددة.

تم ب ملحكمة    : السجل التج ري  

االبتدائية بط نط ن بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم 9 57.

213 P

STE DWEDAR TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 STE DWEDAR  : التسمية 

 TRAVAUX

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل   -

درهم    11.111 رأسم ل الشركة في 

  11 بقيمة  سهم    111 إلى  مقسم 

درهم للسهم بحصص مقسمة على 

الشكل الت لي : 

 51.111 بنشراقة   الجليل  عبد 

درهم.

عبد الرحم ن اكيد 51.111 درهم.

الشركة  تم ر1   : األهداف   -

التراب  في  ميع  الت لية  األهداف 

الوطني )املغرب( : 

حفر   - والبن ء  مختلفة  اعم ل   -

اآلب ر.

99 سنة  : حددت املدة في  املدة   -

ابتداء من تأسيسه .

سيدي  زنقة   : اال تم عي  املقر   -
بيوكرى  رقم  1  التومة  حي  بيبي 

اشتوكة ايت ب ه .

- التسيير : عبد الجليل بنشراقة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 

فبراير    7 بت ريخ   416 رقم  تحت 

.212 

214 P

Cabinet MASDAC

 Siège social : N°71، Bloc A، Imm

 YASSMINE، Angle Av ALMOQUAOUMA

et Av CADI AYAD، AGADIR

Tél : 05 - 28-22 - 89-59

 STE DOMAINES

MANDOUR
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

والذي  فبراير  212    8 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بمو به  تم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي : 

 STE  : التج ري  االسم 

.DOMAINES MANDOUR

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسم ل : 11.111  درهم.

حيث يتوفر : 

على  الرحيم  عبد  منظور  السيد 

811 حصة.

 211 على  عتم ن  منظور  السيد 

حصة.

املستغالت  تسيير   : الهدف 

الفالحية.

 العنوان : عم رة 12، الوف ق ا85  -

2، بنسرك و، اك دير. 

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

والسيد  الرحيم  السيد منظور عبد 

منظور عتم ن ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  212   23 التج رية بأك دير في 

تحت الرقم الترتيبي 98465. 

215 P

 DENIFEL TRANS  شركة

محدودة املسؤولية ش.و

التأسيس
بت ريخ  2  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قوانين  حررت  ب نزك ن  ين ير  212 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد خص ئصه  ك لت لي : 

 DENIFEL TRANS SARL : االسم

.AU

لحس ب  السلع  نقل   : الهدف 

الغير.

حي   14 بلوك   : اال تم عي  املقر 

ملول  ايت  ملزار  مب رك  ايت  قصبة 

انزك ن.

سنة ابتداءا من ت ريخ   99  : املدة 

الت سيس النه ئي.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

الى  مقسم  درهم    11.111 مبلغ 

درهم    11 فئة  من  حصة    111

للواحدة موزعة على الشريك : 

 DENIFL BRUNO  111 السيد 

حصة بمبلغ 11.111  درهم. 

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر  في  3  وتنتهي  ين ير 

سنة م  عدا السنة امل لية االولى التي 

الى غ ية  التأسيس  ت ريخ  تبتدئ من 

 3 ديسمبر.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

 DENIFL السيد  محدودة  غير  وملدة 

.BRUNO

5 % لتكوين  األرب ح : يتم اقتط ع 

عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والص في  ق نوني  

من  ديد  مرحل  مبلغ  او  احتي ط  

برمته أو  زئي .

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  الق نوني 

فبراير    9 بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

 212 تحت رقم 451.
 للخالصة والتذكير 

216 P
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 SOCIETE  DAHYA SERVICES
 SARL AU
إنش ء شركة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم  فبراير  212   3
الوحيد  بمسير  املسؤولية  محدودة 

وذات املميزات الت لية : 
 DAHYA شركة   : التسمية 

.SERVICES SARL AU
تيموالي  زنقة   : اال تم عي  املقر 

رقم 4  حي ابن رشد كلميم.
درهم    11.111  : الرأسم ل 
فئة  من  حصة    111 على  مقسمة 

11  درهم.
البض ئع.البن ء  نقل   : الهدف 

واألشغ ل املختلفة.
السيد دحي  الحسن.    : الشرك ء 
بتيوغزة سيدي    962 املزداد بت ريخ 
التعريف  لبط قة  والح مل  إفني 
العنوان    ،J  35867  : الوطنية رقم 
  111( كلميم  تزنيت  زنقة    9 رقم 

حصة(.
تبتدئ من ف تح    : السنة امل لية   
كل  من  ديسمبر  في  3  وتنتهي  ين ير 

سنة.
تسيير الشركة ح لي     : التسيير  

من طرف السيد : دحي  الحسن.
تم ب ملحكمة    : السجل التج ري  
فبراير    5 بت ريخ  بكلميم  االبتدائية 

 212 تحت رقم 3319.
217 P

 STE CONDUCTEUR
PROFESSIONNEL SERVICE

 SARL
رأ1 م له  11.111  درهم

املقر اال تم عي : دوار حنص لة 
 م عة احمر لكاللشة ت رودانت
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ    -   
إحداث  تم  ين ير  212،   26 بت ريخ 
ذات  للشركة  األس �شي  الق نون 
خص ئصه   املحدودة،  املسؤولية 

ك لت لي : 

 CONDUCTEUR  : التسمية   -

 PROFESSIONNEL SERVICE

.SARL

دوار حنص لة   : املقر اإل تم عي   -

 م عة احمر لكاللشة ت رودانت. 

- الهدف اإل تم عي : 

محطة الخدم ت للمركب ت ذات 

املحرك ت( بنزين(.

مف وض.

  رأ1 م ل الشركة حدد في : 11.111 

من  حصة    111 على  مجزء  درهم 

فئة 11  درهم للحصة الواحدة كله  

مكتتبة ك لت لي : 

 334  : بو معة  زطيط  السيد 

حصة، أي 33.411 درهم.

333 حصة،   : السيد ص حي علي 

أي 33.311 درهم.

 333  : مصطفى  الح ج  السيد 

حصة، أي 33.3111 درهم. 

أي  حصة،    111  : املجموع 

11.111  درهم

زطيط  السيد  عين   : التسيير   -

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بو معة 

محدودة.

- السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 

 3 ديسمبر.

- املدة : 99 سنة.

- لقد تم اإليداع الق نوني لدى   2

املحكمة االبتدائية بت رودانت بت ريخ 

 -   32 2  فبراير  212 م تحت رقم 

السجل التج ري : 7425.

218 P

مكت6 حس ب ت شحودي

زنقة 7 بلوك   رقم 98 ش رع املق ومة ب يتملول، 

51 86، ب يت ملول املغرب

 SOCIETECHICHAOUA

MINES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي : دوار 

البيت ت  م عة أوالد املومنة سدي 

املخت ر بشيش وةاملغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7 9

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم إعداد   2121 فبراير    5 املؤرخ في 

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة. 

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  االقتض ء 

.CHICHAOUA MINESSARL

غرض الشركة بإيج ز : 

والبحث  االستكش ف   -   

وتسويق  ومع لجة  واالستغالل 

املع دن.

2 - استغالل املحجر.

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 

املومنة سدي  البيت ت  م عة أوالد 

املخت ر بشيش وة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  11.111  : مبلغ رأسم ل الشركة 

درهم، مقسم ك لت لي : 

251حصة   : السيد محمد زمراني 

بقيمة 11  درهم للحصة.

251حصة   : السيدشب ر عبد هللا 

بقيمة 11  درهم للحصة.

251حصة   : ورارمحمد  السيد 

بقيمة 11  درهم للحصة.

251حصة   : حتيمبنحمو  السيد 

بقيمة 11  درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن : 

السيد محمد زمراني.

السيد شب ر عبد هللا.

السيد ورار محمد.

السيد حتيم بنحمو. 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :

السيد محمد زمراني.

السيد شب ر عبد هللا.
السيد ورار محمد.

السيد حتيم بنحمو. 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
9 فبراير  االبتدائية بمينت نوت بت ريخ 

 212 تحت رقم 42/212.
219 P

STE ERTL TRANS
تأسيس شركة د ا ت الشريك

 الو حيد 
  8 بت ريخ  عرفي  عقد  بمو 6 
وضع  تم  ب لعيون،  ير  212  ين  
املحدودة  للشركة  األس �شي  الق نون 
املسؤولية ذات الخص ئص الت لية : 
.STE ERTL TRANS : التسمية

لحس ب  البض ئع  نقل   : الهدف 
الغير.

املقر اال تم عي : ر قم 26  تجزئة 
املسيرة الخضراء م رين  العيو ن. 

مبلغ  في  محدد   : الرأسم ل 
  111 إلى  مقسم  درهم    11.111
الخي ط  السيد  ملك  في  كله   حصة 

رشيد.
املدة : تسعة وتسعون سنة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 
طرف الشريك الوحيد السيد كوري 

نورالدين ملدة غير محدودة. 
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
األبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ب لعيون بت ريخ 6  فبراير  212 تحت 

رقم  494/2.
220 P

 Société ENTREPRENEURS
DU SUD

sarL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسم له  11.111  درهم
مقره  ال تم عي : بلوك ب زنقة 2  

رقم  7  حي ألفتح أيت ملول
29 ين ير  تبع  للعقد املحرر بت ريخ 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   212 
املسؤولية تحتوي على امليزات الت لية :
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 Société  : التسمية 

 ENTREPRENEURS DU SUD sarL

املقر اال تم عي : بلوك ب زنقة 2  

رقم  7  حي ألفتح أيت ملول.

الرأسم ل : 11.111  درهم.

النش ط التج ري : 

وأشغ ل  املتعددة  الخدام ت 

البن ء والخدام ت مدنيه.

من  ب مل ئة   5 يقتطع   : الربح 

األرب ح الص فية من ا ل االحتي طي 

الق نوني.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

أملزغي كم ل  والسيد  إبراهيم  أملزغي 

كمسيران ملدة غير محدودة.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

الى غ ية  3 من ديسمبر.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التج ري.

الدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

ب ملحكمة  الضبط  كت بة  مصلحة 

فبراير   22 بت ريخ  ب نزك ن  أالبتذاية 

 212 تحت عدد 458.
بمث بة مقتطف وبي ن

221 P

STE IDOUBAIDA
SARL

 تأسيس
ICE112637164111185

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم   2121 31 سبتمبر  بتيزنيت بت ريخ 

وضع ق نون أس �شي لشركة محدودة 

الخص ئص  تحمل  والتي  املسؤولية 

الت لية : 

 STE IDOUBAIDA  : التسمية 

.SARL

مختلف   : اال تم عي  الهدف 

أشغ ل البن ء.

  11.111 في  حدد   : امل ل  رأ1 

حصة من    111 إلى  درهم مقسمة 

فئة 11  درهم موزعة ك لت لي : 

السيد توفيق ادهمو 511 حصة.  

السيد كم ل الداودي 511 حصة.

سنة ابتداءا من ت ريخ   99  : املدة 
ت سيسه .

افوند  دوار   : اال تم عي  املقر 
نتكيدا ثنين اكلو تيزنيت.

السيد توفيق ادهمو   : املسيرون 
مسيرو  الداودي  كم ل  والسيد 

للشركة وملدة غير محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  االيداع 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتيزنيت 
  7 بت ريخ   75 /2121 رقم  تحت 

نوفمبر 2121.
222 P

مكت6 حس ب ت شحودي
زنقة 7 بلوك   رقم 98 ش رع املق ومة ب يتملول، 

51 86، ب يت ملول املغرب

 SOCIETEHIDARA
 AMRERICA HEAVY

EQUIPEMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودةذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التج ري : 
33837

وعنوان مقره  اال تم عي رقم رقم 
532 بلوك و تجزئة الوحدة ب لعيون 

املغرب
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 نوفمبر     
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤوليه 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  االقتض ء 
 HIDARA AMRERICA HEAVY

.EQUIPEMENT
استراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
البن ء  الي ت  ثقيلة  وتصدير معدات 

والي ت البحرية والفالحية
رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
بلوك و تجزئة الوحدة ب لعيون   532

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  11.111  : مبلغ رأسم ل الشركة 

درهم، مقسم ك لت لي :

  HIDARA ABDELKADERالسيد

درهم    11 بقيمة  حصة    111

للحصة.

.HIDARA ABDELKADER:التســـــيـــــــير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعيون بت ريخ 3  نوفمبر 

2121 تحت رقم 2725/21.

223 P

HERMICH TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 وعنوان مقره  اال تم عي رقم 36

قيس رية بني رة  ن ن الج مع 

ت رودانت
رقم التقييد في السجل التج ري : 

7455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  االقتض ء 

.HERMICH TRANSPORT

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االفراد.
رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الج مع  بني رة  ن ن  قيس رية   36

ت رودانت.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

  11.111  : مبلغ رأسم ل الشركة 

درهم، مقسم ك لت لي : 

  111  : هرميش  إبراهيم  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء : 

السيد إبراهيم هرميش : دوار اوالد 
رحو سيدي بور  - ت رودانت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة : 
السيد إبراهيم هرميش : دوار اوالد 
رحو سيدي بور   - ت رودانت املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت رودانت بت ريخ 29 ين ير 

 212 تحت رقم 73.
224 P

ELECTRO TOURS
.م.م.لشريك واحد

تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد
بت ريخ عرفي  عقد   بمو 6 
8 فبراير  212 سجل ب نزك ن بت ريخ 
الق نون  وضع  تم  فبراير  212    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
ب ملميزات  واحد  لشريك  املحدودة 

الت لية : 
 « ELECTRO TOURS« : التسمية

شركة.م.م. لشريك واحد.
21.111 درهم مقسم   : الرأسم ل 
درهم    11 حصة من فئة   211 إلى 

لف ئدة السيدحمزة شوكت لي.
املقر اال تم عي : حي الي سمينزنقة 

86رقم 4الدشيرة انزك ن. 
املدة : 99 سنة.

الهدف اال تم عي : 
صي نة أ هزة اله تف والح سوب،
تسويق أ هزة اله تف والكمبيوتر
أو  حي زة  أو  إنش ء  ع م،  وبو ه 
تشغيل  أو  تمثيل  أو  إدارة  أو  تأ ير 
ورش  أو  املؤسسة  صن ديق   ميع 
براءات  أو  العملي ت  و ميع  العمل، 
األنشطة،  بهذه  املتعلقة  االختراع 
ك نت  العملي ت مهم   وكذلك  ميع 
منقولة،  م لية،  تج رية،  طبيعته ، 
بشكل  تتعلق  قد  والتي  وعق رية، 
مب شر أو غير مب شر بموضوع الشركة 
ذات  أو  مم ثلة  أخرى  أشي ء  بأي  أو 
تسهل  أن  املحتمل  من  أو  صلة، 

توسيع أو تطوير الشركة.
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حمزة  السيد  إلى  عهد   : التسيير 

شوكت لي.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع   

بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية  ب ملحكمة 

23 فبراير  212 تحت رقم 472.

225 P

HD TOURS
.م.م.لشريك واحد

تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد
بمو 6 عقد عرفي بت ريخ 2  ين ير 

ين ير   212 سجل ب نزك ن بت ريخ 2 

األس �شي  الق نون  وضع  تم   212 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

لشريك واحد ب ملميزات الت لية : 

 «HD TOURS«  : التسمية 

شركة.م.م. لشريك واحد.

درهم مقسم   87111  : الرأسم ل 

درهم    11 حصة من فئة   871 إلى 

لف ئدة السيد هش م ضويو.

لبويب ت  دوار   : اال تم عي  املقر 

انش دن بلف ع شتوكة ايت به . 

املدة : 99 سنة.

الهدف اال تم عي : 

نقل املستخدمين للغير.

نقل البض ئع للغير.

التج رة.

أو  حي زة  أو  إنش ء  ع م،  وبو ه 

تشغيل  أو  تمثيل  أو  إدارة  أو  تأ ير 

ورش  أو  املؤسسة  صن ديق   ميع 

براءات  أو  العملي ت  و ميع  العمل، 

األنشطة،  بهذه  املتعلقة  االختراع 

ك نت  العملي ت مهم   وكذلك  ميع 

منقولة،  م لية،  تج رية،  طبيعته ، 

بشكل  تتعلق  قد  والتي  وعق رية، 

مب شر أو غير مب شر بموضوع الشركة 

ذات  أو  مم ثلة  أخرى  أشي ء  بأي  أو 

تسهل  أن  املحتمل  من  أو  صلة، 

توسيع أو تطوير الشركة.

السيد هش م  إلى  عهد   : التسيير 

ضويو.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع   

بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية  ب ملحكمة 

   فبراير  212 تحت رقم 352.

226 P

 HAMMER SERVICES

TRAVAUX
S.A.R.L

انش ء شركة
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  وضع  تم  فبراير  212   4

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :

 HAMMER SERVICES  : االسم 

 .TRAVAUX S.A.R.L

- هدف الشركة :

- أشغ ل البن ء.

- أشغ ل املس ح ت الخضراء.

- بيع لوازم املك ت6.

املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد  الراسم ل   -

  111 الى  مقسم  درهم    11.111

للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

للسيد  اكتت به   تم  قد  الواحدة 

حصة   211 الدرق وي  عبدالفت ح 

 811 ظروف  عبدالرحيم  والسيد 

حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسير   -

عبدالفت ح الدرق وي كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة مع إعط ئه صالحية 

للسيد  والبنكي  اإلداري  اإلمض ء 

عبدالرحيم ظروف.

- األرب ح : يتم اقتط ع %5 لتكوين 

عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نون 

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع   -

لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة التج رية ب ك دير تحت رقم 

98433 بت ريخ 22 فبراير  212.
للخالصة والتذكير

 قب ل حسن

227 P

FIRST AID ASSISTANCE 
 sarl a.u

رأ1 م له  11.111  درهم

املقر اإل تم عي : الط بق  1 رقم 2 

تجزئة بني يزن سن رقم 3  الدشيرة 

الجه دية انزكــــ ن

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ب لشريك الوحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ     -   

بت ريخ 5  فبراير 21 2 م، تم إحداث 

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

خص ئصه   من طرف املوقع للعقد، 

ك لت لي : 

 FIRST AID  : التسمية 

.ASSISTANCE

- املقر اإل تم عي : الط بق  1 رقم 

2 تجزئة بني يزن سن رقم 3  الدشيرة 

الجه دية انزكــــ ن.

- الهدف اإل تم عي : 

- النقل الطبي للمر�شى.

واملص بين  املر�شى  نقل   -

ب لسي رات املجهزة.

- خدمة توفير سي رات اإلسع ف.

- االستشف ء والرع ية املنزلية.

- نقل VSL )مركبة طبية خفيفة(.

- استش رة طبية منزلية.

 : في  حدد  الشركة  م ل  رأ1   -

11.111  درهم مقسم إلى ألف حصة 

11  درهم للحصة الواحدة  من فئة 

يملكه  ك ملة السيد الـمـ ضــي مـحـمـد.

عين السيد الـمـ ضــي   : التسيير   -

مـحـمـد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.

- السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 

 3 ديسمبر.

- املدة : 99 سنة.

2-لقد تم اإليداع الق نوني لدى   

بت ريخ  ب نزكــــــ ن  اإلبتدائية  املحكمة 

 -  477 رقم  تحت  فبراير  212   23

السجل التج ري :  2254.

228 P

EXPERTRONICS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
الق نون  وضع  تم  فبراير  212   4

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

ذات  واحد  بشريك  محدودة 

الخص ئص الت لية : 

.EXPERTRONICS : التسمية

الشكل الق نوني : ش.م.م بشريك 

واحد.
رقم   462 زنقة   : املقر اال تم عي 

   حي املوظفين اك دير. 

اآلالت  الكتروني ت   : الهدف 

الصن عية

ألف    11 في  حدد   : الرأسم ل 

حصة    111 من  مقسمة  درهم 

ا تم عية بقيمة 11  درهم للحصة٬ 

لف ئدة  ب لك مل  ومكتتبة  محررة 

السيد بال رشيد.

املدة : 99 سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

السيد بال رشيد ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط  مكتبة  لدى  الق نوني 

  6 يوم  ألك دير  التج رية  ب ملحكمة 

فبراير  212 تحت رقم 98334. 

229 P

IMRANFAJER TRANS
اإلشه ر الق نوني

بمقت�شى القرار من طرف الشريك 

IMRANFAJER للشركة   الوحيد 
رأسم له     TRANS - SARL  AU

اال تم عي  ب ملقر  املنعقد    11.111

ين ير  212قرر    3 للشركة بت ريخ  

م يلي :
رقم   388 زنقة   : الشركة  مقر 

الدك ن 4 مكرر لخي م2 اك دير.
  11.111 في  حدد   : امل ل  رأ1 

درهم مقسومة إلى  111  حصة من 

وموزعة  الواحدة  درهم    11 فئة 

كت لي :



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   4990

السماللي ع دل 111  حصة.

املوضوع : من أهداف الشركة :

الوطنية  البض ئع  للنقل  مق ول 

والدولية لحس ب الغير.

أن  الع م  الجمع  قرر   : التسيير 

  IMRANFAJER TRANS شركة 

السيد  سيسره    SARL -A.U

السماللي ع دل ملدة غير محدودة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل ب لسجل التج ري.

اإليداع الق نوني  تم    : اإليداع     

لدى املحكمة التج رية بمدينة اك دير 

تحت رقم    فبراير  212     6 بت ريخ 

 58 السجل التج ري رقم 7 462.

230 P

 ILHAMOUNA شركة

OPTIQUE

ش.م.م 

مقره  اال تم عي : متجر رقم 3 زنقة 

951 حي السالم رقم 8 اك دير

تأسيس شركة
  - بـمقت�شى محضر قرار الشرك ء 

تم  ين ير  212   27 بـتـ ريـخ  املنعقد 

االتف ق على م  يلي : 

: شركة اله مون  اوبتيك  التسمية 

ILHAMOUNA OPTIQUE ش.م.م 

مستلزم ت  بيع   : الهدف 

البصري ت.

املقر اال تم عي : متجر رقم 3 زنقة 

951حي السالم رقم 8 اك دير.

السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 

اله م هرى ملدة غير محدودة.

لهذا  الق نوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكت بة  العقد 

 23 املحكمة التج رية الك دير بت ريخ 

 98446 رقم  تحت  م  فبراير  212 

والسجل التج ري رقم 4632.

231 P

STE IFNI PRO POISSON
SARL

تأسيس شركة
التسمية : شركة ايفني برو ش.م.م

.STE IFNI PRO POISSON SARL
8   تجزئة  : رقم  املقر اال تم عي 

املسيرة حي لالمريم سيدي ايفني.

الى  الشركة  تهدف   : الهدف 

مم رسة النش ط االتي : 

- نقل البض ئع 

- التج رة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسم ل 

م ئة ألف درهم )11.111 ( درهم.

: الشركة مسيرة من طرف  املسير 

السيدة : فهد بمكدي وذلك ملدة غير 

محدودة.

: الشركة تأسست  مدة التأسيس 

ملدة 99 سنة.

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 

الضبط  بكت بة  للشركة  الق نوني 

بت ريخ  بتيزنيت  االبتدائية  ب ملحكمة 

6  فبراير  212 تحت رقم 63/ 212.

232 P

 ECOLE INTERNATIONALE

PRIVEE D’AGADIR
تأسيس شركة

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  فبراير  212   2

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :

 ECOLE  : اال تم عية  التسمية 

 INTERNATIONALE PRIVEE

.D’AGADIR
حي   34 رقم   : اال تم عي  املقر 

الفرحة أك دير.

الهدف اال تم عي : التعليم.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيله  ب لسجل التج ري.

الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 

الشركة في 511.111 درهم مقسم إلى 

11  حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

الواحدة.

املسير : موالي سعيد املسعودي.

ب ملحكمة  التج ري  السجل  رقم 

التج رية بأك دير :  4627.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

  8 بت ريخ   633 رقم  تحت  بأك دير 

فبراير  212.
املسير

233 P

CABINET SABCONSULTING

 UNIMAGEC FINANCIAL

HOLDING

تأسيس شركة
ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبق  

تقرر تأسيس شركة  ين ير  212   2 

ب ملواصف ت اآلتية :

 UNIMAGEC  : التسمية 

.FINANCIAL HOLDING

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

 IMM H 8 APPT : املقر اال تم عي

4 CITE FOUNTY AGADIR

رأ1 امل ل : 65.111.111 درهم.

الرحم ن  عبد  السيد   : املسير 

مسعودي.

الى ين ير  من     : امل لية   السنة 

 3 ديسمبر.

الضبط  ك ت6  لدى  اإليداع  ثم 

بت ريخ ب ك دير  التج رية   للمحكمة 

7  فبراير  212 رقم 98354.

234 P

STE RENGE LAIN
SARL AU

تأسيس شركة
محدودة  شركة  تأسيس   -  I

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولة 

الخص ئص  ذات   RENGE LAIN

الح لة :

في  الشركة  هدف   : الهدف   -   

املغرب كم  ف الخ رج هو :

- مق ول في األشغ ل املختلفة ؛

- الوس طة التج رية ؛

- الخدم ت.

حي الرحمة   : املقر اال تم عي   -  2
رقم 2 7 كلميم.

3 - املدة : 99 سنة.

في  حدد   : الرأسم ل   -  4

على  مقسم  درهم    11.111.11

بقيمة  اجحم عية  حصة    111

 : 11  درهم للواحدة وهي في نصي6 

حصة    111 الغواري  توراد  السيد 

اجحم عية.

تسير الشركة وملدة   : التسيير   -  5

غير محدودة من طرف السيد توراد 

الغواري.

الق نوني  اإليداع  ثم   -  II

 ب ملحكمة االبتحدائية بكلميم بت ريخ

1/2121 /3  تحت رقم 2121/253.
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STE DIGI PRO DRIVE
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 

شركة  تأسيس  تم  ين ير  212    4

الخص ئص  ذات  املسؤولة  محدودة 

الت لية :

 STE DIGI PRO  : التسمية 

.DRIVE SARL

املقر اال تم عي : بلوك 4 رقم 12 

حي اريزي ايت ملول.

الهدف : اإلنت ج السمعي البصري.

  11.111  : اإل تم عي  الرأسم ل 

حصة    111 على  مقسمة  درهم 

بقيمة 11  درهم للواحدة مكتتبة.

تم تعيين السيد رشيد   : التسيير 

هردوز كمسير للشركة.

املدة : 99 سنة.

السنة امل لية : تبتدأ من ف تح ين ير 

وتنتهي في  3 ديسمبر.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 التج ري بإنزك ن تحت رقم  41 بت ريخ

6  فبراير  212.
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 STE REDAMINE

LOGISTIQUE
رأسم له  : 11.111 درهم

مقره  اال تم عي : حي املسيرة 

الخضراء ش رع يوسف بن ت شفين 
املر�شى العيون

 شركة ذات املسؤولة املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي املؤرخ بت ريخ 

9  أبريل 6 21 تأسست شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولة 

الوحيد وعن صره  ك لت لي :

اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

.STE REDAMINE LOGISTIQUE

الغرض اال تم عي : النقل الوطني 

والدولي للبض ئع.

املسيرة  حي   : اال تم عي  املقر 

ت شفين  بن  يوسف  الخضراء ش رع 

املر�شى العيون.

في  حدد   : اإل تم عي  الرأسم ل 

  111 إلى  مقسم  درهم    11.111

درهم    11 بقيمة  ا تم عية  حصة 

ايت   : للحصة الواحدة مخصصة ل 

يو1 عزيز.

للسيد  خول   : واإلمض ء  التسيير 

ايت يو1 عزيز.

بكت بة   : الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى هيئة املحكمة اإلبتدائية 

بت ريخ   7 5/ 6 رقم  تحت  ب لعيون 

28 أبريل 6 21.
من أ ل النسخة والبي ن

عن املسير
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MADERA DECO شركة
تأسيس شركة

في املؤرخ  العرفي  للعقد   تبع  

تأسيس  تقرر  فبراير  212  ف تح 

شركة ذات املميزات الت لية :

 MADERA : التسمية اإل تم عية

املسؤولية  ذات  شركة   DECO

املحدودة.

الرايس  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

رقم 4  م عة دراركة أك دير.

أعم ل   : اال تم عي  الهدف 

النج رة.

في  حدد   : اإل تم عي  الرأسم ل 

  111 إلى  مقسمة  درهم    11.111

للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

الواحدة.

السيد محمد برك ت 911 حصة ؛

  11 برك ت  الوه ب  عبد  السيد 

حصة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد محمد برك ت.

تم اإليداع الق نوني : لدى مصلحة 

بأك دير  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    7 بت ريخ 

98365 السجل التج ري : 46235.
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شركة أكادير برو سرفيس
ش.ذ.م.م

تأسيس شركة
طبق  للعقد املؤرخ في  2 ديسمبر 

ذات  شركة  تأسيس  تم   2121

ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

سرفيس  برو  أك دير   : التسمية 

ش.ذ.م.م.

زنقة   ، 6 رقم   : اال تم عي  املقر 

بغداد، حي السالم، أيت ملول.

وشراء  بيع   : اال تم عي  الغرض 

املكتبي ت  مستلزم ت   ميع 

االتص ل  ومعدات  واملعلومي ت 

املراقبة  ومعدات  املنزلية  واأل هزة 

ولوازم توليد الط قة الشمسية.

والطب عة  النسخ  أعم ل   ميع 

والنشر واإلشه ر ؛

والصي نة  التركي6  أعم ل   ميع 

للمعدات الس لفة الذكر ؛

العق رية  املق والت  أعم ل   ميع 

والتجهيز  البن ء  ألوراش  فتح  من 

والتشطي6 والوس طة العق رية.

درهم  أالف  عشرة   : امل ل  رأ1 
  11 1.111  درهم مقسمة إلى م ئة 
حصة من م ئة درهم موزعة ك لت لي :
 51 كزطي  الق در  عبد  السيد 

حصة ؛
السيد توفيق ايقبلين 51 حصة.

التسيير : يعين الس دة عبد الق در 
التعريف  لبط قة  الح مل  كزطي 
الس كن   JB81839 رقم  الوطنية 
  4 زنقة  الحسني،  الحي  ب نزك ن، 
ايقبلين  وتوفيق   ،7 رقم  غشت، 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
رقم JC268558 الس كن بت رودانت، 
تجزئة التيوتي، فرق األحب ب، رقم 28 

مسيرين للشركة وملدة غير محدودة.
املدة : 99 سنة.

بمصلحة   : الق نوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  كت بة 
 83 رقم  تحت  بإنزك ن  االبتدائية 
والتسجيل   ين ير  212    3 بت ريخ 
ب لسجل التج ري لدى نفس املحكمة 

تحت رقم : 9  22.
املسير
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مكت6 التسيير، االعالمي ت واملح سبة 
ك  يسكو

رقم 15 عم رة بيش  تجزئة أمنية تيزنيت

TRANS ELDORADO 
ش.م.م

تأسيس شركة
وبمو 6  ين ير  212   29 بت ريخ   
  1 بت ريخ  مسجل  عرفي  عقد 
 RE :عدد تحت  فبراير  212 
تأسست شركة تحت اسم    ، 287 
ELDORADO TRANS SARL هدفه  

ك لت لي : 
 TRANSPORT DE BAGAGES  -
 NON ACCOMPAGNE POUR

.COMPTE D’AUTRUI
امي ن سوق   : التج ري  العنوان 

االخص ص تيزنيت.
رأ1 م لـــه  : 11.111  درهم )مئة 
111  حصة  أالف درهم( موزعة إلى 
م ئة  درهم(    11( حصة  كل  قيمة 

درهم. 

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

للشركة  وحيد  كمسير  انج ر  رشيد 

ك مل  إعط ئه  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحي ت حس6 الق نون األس �شي 

للشركة. 

 99 الشركة  عمر  مدة   : املـــدة 

ت ريخ  من  سنة(  وتسعون  )تسعة 

تأسيسه  النه ئي.

إيداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط  بمكت6  الق نوني  امللف 

بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة  لدى 

فبراير   23 بت ريخ  عدد   68/212 

.212 

240 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

.N° 216 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

CONSTITUTION DE SOCIETE 

تأسيس شركة
 STE  TPG TRANS

SARL A.U 

بت ريخ  عرفي  عقد  على  بن ء   -  I

القوانين  وضع  تم  ين ير  212،   25

األس سية لشركة محدودة املسؤولية 

الخص ئص  ذات   TPG TRANS

الت لية : 

في  الشركة  هدف   : الهدف   -   

املغرب كم  في الخ رج هو :

- نقل األشخ ص.

- مف وض ع م.

2 - املقر اال تم عي : حي املهدي بن 

تومرت ش رع 22 رقم 51 كلميم.

3 - املدة : 99 سنة

4 - الرأسم ل : حدد في 11.111  

حصة    111 على  مقسم  درهم 

ا تم عية بقيمة 11  درهم للواحدة 

وهي في نصي6 : 

حصة    111 مصطفى أغرا1   -

ا تم عية.

الشركة  تسير   : التسيير   -  5

وملدة غير محدودة من طرف السيد 

مصطفى أغرا1.
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السجل  في  التسجيل  تم   -II
التج ري ب ملحكمة االبتدائية بكلميم 
رقم  تحت  فبراير  212   8 بت ريخ 

 .3293
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Cabinet IDJAMAA CONSEILS
 Siège social : N°714, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

TOP TRANS AIT MOUSSA
الع م   الجمع   بمقت�شى محضر  
والذي  ين ير  212   26 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بمو به  تم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي : 
 TOP TRANS  : التج ري  االسم 

.AIT MOUSSA
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الرأسم ل : 11.111  درهم .

حيث يتوفر :
على  مو�شى  ايت  إبراهيم  السيد 

111   حصة.
البض ئع ملحلية  نقل   : الهدف 

والدولية لحس ب الغير.
حس ين  ايت  دوار   : العنوان 

اضمين امسكرود اك دير.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.
طرف لسيدة  من  تسير   : التسيير 

حسن ء بومديل
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
8  فبراير  212  التج رية  بأك دير في 

تحت الرقم الترتيبي 98397.
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 TIDOKLA TRANS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى   -   
ين ير  212   28 بت ريخ  أك دير  في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة له  املميزات الت لية : 
 TIDOKLA TRANS  : التسمية 

ش.م.م

الهدف : نقل البض ئع للغير. 

حي   4891 رقم  اال تم عي  املقر 

املحمدي أك دير. 

مب رك  بالشكر  السيد   : التسيير 

والسيد ازرو عمر  ملدة غير محدودة.
 رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

بت ريخ  ب ك دير  التج رية  املحكمة 

 98353 تحت رقم  فبراير  212    7

سجل تج ري رقم 46227.
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 SOCIETE ZAGMAR IMPORT
                                             SARL D’A.U

تأسيس الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس  تم  فبراير 212   2 بت ريخ 

أمبور ذات املسؤولية  شركة زاكم ر 

والتي  الوحيد  للشريك  املحدودة 

تحمل الخص ئص الت لية:

 SOCIETE : ZAGMAR:التسميـــــــــــة

  .IMPORT   SARL D’A.U

ذات  شركة  الق نونية:  -الصفة 

املسؤولية املحدود للشريك الوحيد.  

-الهدف اال تم عي: 

 ( شركة إيراد وتصدير.

  11  111.11 الرأسم ل:  مبلغ   -

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11.11  درهم للحصة مجزاة كم يلي:

رشيد111   اعنيبة  -السيد 

حصة. 

- املـــــــــدة : 99 سنة ابتداءا من ت ريخ 

التأسيس.

- السنة امل ليــــــــة :  من ف تح ين ير إلى 

 3 ديسمبر من كل سنة .
رقم  زنقة  55  املقر اال تم عي:   -

 1 مسدورة انزك ن.

- التسييـــــــــــــــر: للسيد اعنيبة رشيد.

ب ملحكمة  تم  الق نوني:  اإليداع 

  9 يومه  ب نزك ن  االبتدائية 

فبراير 212 تحت عدد  442/212 . 
رقم السجل التج رى22497.
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 STE YOMAS CNC
SARL

تـأسـيـس شــركة           
بت ريخ  عرفي   عقد  بمقت�شى   
الق نون  وضع  تم  ين ير 212   22

الت سي�شي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخص ئص الت لية:

 STE YOMAS: -الـتـسـميـــــــــــــــة   

 .CNC SARL

شركة ذات املسؤولية  -الشكل:  

املحدودة.

-الـمـوضـــــوع        :

التقطيع ب لليزر.
ق سم  :زنقة  اال ـتـم عــي   -الـمـقر 

اوالد  املحمدي   الحي   31 رقم  امين 

ت يمة.

-مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
 : الشركـــة  -رأسمـــ ل 

11.111 درهم.

عثم ن  السيد   : -الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
الوطنية   البط قة  رقم  زكريتي  

 .JT6845 

من ف تح   : اال تمـ عيـة   -السنة  

ين ير إلى  3 ديسمبر من نفس السنة.

- لقد تم التسجيل الق نوني لدى 

في  بت رودانت  االبتدائية  املحكمة 

   7433 رقم  تحت  التج ري  السجل 

بت ريخ 6  فبراير 212.
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WAFA SWEET
S.A.R.L 

انش ء شركة
املقر اال تم عي: رقم 67 تمديد 

الهدئ ايت ملول

 4 بت ريخ   عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  ثم  فبراير 212 

األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :

 .WAFA SWEET  S.A.R.L :  االسم

- هدف الشركة :

البسكويت  وبيع  -توزيع 

والحلوي ت. 

املدة محددة في 99 سنة .
مبلغ  في  محدد  -الراسم ل 
11.111.11  درهم مقسم الى 111   
للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 
الواحدة قد تم اكتت به  كله  للسيد 

اشوال سعيد.
السيد  تعيين  :تم   -التسير 
ملدة  للشركة  كمسير  سعيد  اشوال 
صالحية  إعط ئه  مع  محدودة  غير 

اإلمض ء اإلداري والبنكي.
لتكوين   5% -األرب ح يتم اقتط ع 
عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نون .
اإليداع  تم  الق نوني  -اإليداع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة االبتدائية ب نزك ن تحت رقم 

421    بت ريخ 8  فبراير 212.
للخالصة والتذكير

قب ل حسن
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VITE NAVITTE
تأسيس شركة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
أك دير       2121 ديسمير   28 بت ريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  ثم 
الوحيد   الشريك  دات  املحدودة 

وخ صي ته  ك لت لي :
 VITE شركة        التسمية:   

.NAVITTE
ت كمو  حي  اال تم عي:  املقر 

اوريرأك دير.
الهدف اال تم عي:
 نقل املستخدمين.

مبلغ   في  حدد  الشركة:  رأسم ل 
على  مقسمة  درهم    11.111.11
111  من فئة 11  درهم للواحدة .  

تسيير الشركة:  يتم تسيير الشركة 
من طرف غس ن ف طمة الزهراء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية   املحكمة  لدى   الضبط   
يوم29        98 28 أك دير تحت رقم 
رقم   التج ري  السجل  ين ير 212  

.45935
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 TADDARTBATIMENT
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

9 فبراير  212، املسجل ب ك دير بت ريخ 

ذات  شركة  تكونت  1 فبراير 212 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

TADDARTBATIMENT ة مسم 

درهم مقره     11.111.11 رأسم له  

اال تم عي:رقم 6  زنقة ت نسيفت حي 

القد1 اك دير.

الهدف اال تم عي : 

واالعم ل  املختلفة  البن ء  اعم ل 

الصن عية. 

تصنيع وبيع مواد البن ء.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

العق رية،  التج رية،  الصن عية، 

أو  مب شرة  بصفة  املتعلقة  امل لية، 

غير مب شرة كله  أو  له  ب لعملي ت 

أن  ش نه   من  والتي  أعاله  املذكورة 

تسهل و تنمي نش ط الشركة.
زنقة    6 رقم   : اال تم عي  املقر   

ت نسيفت حي القد1 اك دير.

ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيله  ب لسجل التج ري.

  11.111.11 الشركة:  رأسم ل   

  11 حصة    111 إلى  درهم مقسم 

درهم لكل حصة مقسمة كم  يلي:

  111 مروان  ع تيق  -السيد 

حصة.

طرف  من  الشركة:  تسير 

املسير  مروان،بصفته  السيدع تيق 

محدودة  غير  ملدة  لشركة  الوحيد 

املع مالت  لجميع  فردي  بإمض ء 

البنكية واإلدارية لشركة. 

من  تبتدئ  اال تم عية:  السنة 

ف تح ين ير و تنتهي في  3 ديسمبر.

تم  الق نوني:  اإليداع 

ب ك ديربت ريخ  التج رية  ب ملحكمة 

22فبراير 212 تحت رقم 98431

تم  التج ري:  ب لسجل  التقيد  

ب ك ديربت ريخ  التج رية  ب ملحكمة 

22فبراير 212  تحت رقم 46299.
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شركة  سوبيرماغ�شي 

سوديفياس  

ش م م ش  و

  STE SUPERMARCHE SODIVIAS

SARL AU

محل ب لط بق السفلي عم رة فونتي إ  

24كوم2  اك دير

السجل التج ري رقم 46255

ثم  فبراير  212  ف تح  بت ريخ 

املسؤولية  دات  شركة  ت سيس 

املحدودة .

: شركة  سوبيرم غ�شي  التسمية   -

سوديفي 1 . 

دات  شركة  الق نوني:   الشكل   -

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد. 

- الهدف: 

 -بيع  ميع املنتج ت في متجر من 

نوع سوبر م ركت. 

محل ب لط بق  املقر اال تم عي:   -  

 24 كوم   2 إ  فونتي  عم رة  السفلي 

اك دير    

مبلغ   في  حدد  امل ل:  را1   -

الى  مقسمة  درهم    11.111.11

111  حصةبثمن 11  درهم للحصة 

في ملكية :

  111 هرواش:  محمد  -السيد 

حصة.

محمد  السيد  عين  -التسيير: 

ملدة  للشركة  مسيرا  هرواش 

غيرمحدودة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99 -املدة: 

تسجيل الشركة في السجل التج ري. 

-السنة اال تم عية: من ف تح ين ير 

الى  3 ديسمبر  من كل سنة. 

لدى  الق نوني  االيداع  ثم 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

تحت  فبراير  212    8 ب ك ديربت ريخ 

رقم 98388.
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STE.SUDISTEA
                    SARL A.U 

  تأسيس شركة د ا ت الشريك 
الوحيد 

 9 بت ريخ  عرفي  عقد  بمو 6 

تم وضع   ، ب ك  دير  ير  212  ا  فبر 

الق نون األس �شي  للشركة  املحدودة 

املسؤولية ذات الخص ئص الت لية:                                

 STE.SUDISTEA SARL : التسمية

                    A.U

الهدف   : 

 بيع املو ا د الغد ا ئية   .
املقر اال تم عي  امِلؤ قت  :رقم 65 

ش  ر ع غ  ند ي د4 الط  بق الت  ني حي

 الد اخلة أ ك  د ير . 

مبلغ  في  محدد  الرأسم ل: 

11111.11   درهم مقسم إلى 111  

كله  في ملك السيد سموني  حصة  

سيف الد ين .

املدة:  تسعة وتسعون سنة.

من  الشركة  ستسير  التسيير: 

طرف الشريك الوحيد السيد سموني 

سيف الد ين  ملدة غير محدود ة. 

بكت بة  الق نوني   اإليداع  ثم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب ك دير بت ريخ  7  فبرا ير  212  تحت 
رقم 98366  .
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SUD SPEED LOGISTIC
S.A.R.L-AU

الشريك  قرار  -حس6 

 SUD SPEED لشركة    الوحيد   

LOGISTIC-S.A.R.L-AU-بت ريخ 

12/19/ 212قرر م  يلي:

- مقر الشركة: كراج رقم 35 بلوك 

1 رقم 26 حي اغروض اك دير. 
- رأ1 امل ل : حدد في 11.111,11 : 

111  حصة من  درهم مقسومة إلى 

وموزعة  الواحدة  11 درهم  فئة   

كت لي: 

 EL ATTAFI ABDESSADIK -000

111  حصة .

الشركة:  أهداف  من  املوضوع:   -

نقل البض ئع على الوطني والدولي    

لحس ب الغير.

الوحيد  الشريك  قرر  التسيير:   -

SUD SPEED LOGISTIC- أن شركة

 EL السيد  S.A.R.L-AUسيسره  

غير  ملدة   ATTAFI ABDESSADIK

محدودة.

الق نوني  اإليداع  تم  اإليداع:   -

لدى املحكمة التج رية بأك دير بت ريخ 

 ,98379 فبراير تحت رقم    212  7

السجل التج ري رقم 46245. 
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 SUD MAR  شركة

TRANSPORT
    ش.م.م  

رأسم له   : 11.111.11 درهم

مقره  اال تم عي:محل رقم 12 ش رع 

451 رقم 265 حي املوطفين اك دير    

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمو 6   -   

تأسيس  تم  ين ير 212     5 بت ريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات الت لية :

 SUD MAR التسمية:    شركة   

TRANSPORT ش.م.م. 

الهد ف :

النقل لحس ب الغير.

 12 رقم  محل  اال تم عي:  -املقر 

املوطفين  حي   265 رقم   451 ش رع 

اك دير.

 : اال تم عي  امل ل  -رأ1 

  111 درهم مجزأ إلى    11.111.11

حصة من فئة 11  درهم للحصة.

السيد عبد هللا  تعيين  -التسيير: 

سنة  ملدة  للشركة  مسيرا  الشب ب 

ق بلة للتجديد. 

-السنة اال تم عية  : تبتدأ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
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لهذا  الق نوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكت بة  العقد 

املحكمة التج رية تحت رقم  14 98  

والسجل التج ري رقم45917  بت ريخ 

28 ين ير 212.
من ا ل النسخة والبي ن
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 STK LOGISTICS 

  S.A.R.L 

   تأسيس شرکة

تأسيس  تم  عرفي  بمو 6  عقد 

املحدودة  ذات   املسؤولية   شركة 

ومميزاته   ك لت لي :

 :«  STK LOGISTICS «  ١ التسمية

ش.م.م.

 ٢ الهدف:

 التج رة اإللكترونية.

  التج رة الع مة.

دوار أغروض  المقراإلجتم عي:    ٣

ت مري أك دير.

 ٤ الرأسم ل : 11, 11.111  درهم 

فئة  من  حصة   1 11 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة. 

٥٦  التسيير  : تسير الشركة ح لي  

من طرف السيد مجدي محمد ملدة 

غير محددة.

٧٦  السنة اال تم عية : تبتدئ من 

ف تح ين ير و تنتهى في  3 ديسمبر من 

كل سنة.

ت ريخ  من  سنة   99  : املدة    ٨٧

تقيده  ب لسجل التج ري. 

تم اإليداع   : الق نوني  ٩٨ اإليداع 

التج رية  ب ملحكمة  الق نوني 

 23 98439بت ريخ   أك ديرتحت رقم  

فبراير  212.
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 SOUIDI DE

  CONSTRUCTION
     S.A.R.L

اســــــــويدي دو كــــــونســـــتريكســـــيون 

ش.م.م

انش ء شركة محدودة املسؤولية
بأكـ دير  عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 

تم تأسيس  فبراير  212   19 بت ريخ 

شركة محدودة املسؤولية. 

دو  اســــــــويدي   : االسم 

كــــونســــــتريكســــــيون ش.م.م 

هدف الشركة     : 

االشغ ل الحرة والبن ء.                          

مقر الشركة     : دوار تكمي نبوبكر  

-  حي الزري6  -  الدراركة – أك دير.

املدة: محدودة في 99 سنة .                                                         

مبلغ     في  محدد  الرأسم ل: 

الى  مقسمة  درهم    11.111.11

111  حصة من فئة   11.11  درهم 

للواحدة مقسمة ك لت لي :

اسويد                          بن  اللطيف  عبد 

111  حصة .

السيد عبد اللطيف   : التسيير    

للشركة  الوحيد  املسير  اسويد  بن 

وملدة غير محدودة 

االرب ح: توزع االرب ح الص فية بعد 

االقتط ع ت الق نونية على الشرك ء.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

23 فبراير  212 تحت  ب ك دير بت ريخ 
رقم  9844 .

الخالصة والتذكير
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 STE SIDI OUAGAG TRANS
  SARL

ICE112694493111147

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

2121 تم  1  ديسمبر  بتيزنيت بت ريخ 

وضع ق نون أس �شي لشركة محدودة 

الخص ئص  تحمل  والتي  املسؤولية 

الت لية:

 STE SIDI OUAGAG التسمية:  

.TRANS SARL

الهدف اال تم عي:  

 نقل البض ئع. 

  11.111.11 حدد في  رأ1 امل ل: 

حصة من    111 إلى  درهم مقسمة 

فئة 11  درهم موزعة ك لت لي:

السيد  املهدي عدن ن  511 حصة.  

 511 السيد عبد الن صر عدن ن  

حصة.

سنة ابتداءا من ت ريخ   99  : املدة 

ت سيسه .

دوار زاوية اكلو   - املقر اال تم عي: 

تيزنيت .

السيد عبد هللا عدن ن   - املسير: 

مسيرا للشركة وملدة غير محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  االيداع 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

 31 بت ريخ   819/2121 رقم  تحت 

ديسمبر2121.
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 sté TAZI MARBRE
                                                          SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بت ريخ  2  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ديسمبر2121 تم ت سيس شركة ش. 

م. م .

 sté TAZI MARBRE -التسمية: 

.SARL

حدد  اال تم عي:  -الرأسم ل 

  11.111.11 في  الشركة  رأسم ل 

درهم مقسم إلى 111  سهم:

 511 سهم  بملكية محمد قيطو .

يوسف  بملكية  سهم   و511   

واهبي.

الشركة  تم ر1  -األهداف: 

التراب  في  ميع  الت لية  األهداف 

الوطني )املغرب(.

- أعم ل مختلفة أو البن ء.

 - اعم ل الرخ م.

سنة   99 في  املدة  حددت  -املدة: 

ابتداء من تأسيسه .

-املقر اال تم عي:   حي البريد رقم 

97  حي  توامة بيوكرى اشتوكة ايت 

ب ه .

-التسيير :   محمد قيطو.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية  ب نزك ن 
تحت  رقم 95  بت ريخ25 ين ير 212.
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TAROUDANT TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقره  اال تم عي : رقم 

476 الط بق األول املالح- 83111 

ت رودانت املغرب
رقم التقييد في السجل التج ري 

745 :

في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته  بمختصر  االقتض ء 

.TAROUDANT TRADING

غرض الشركة بإيج ز:

- نقل البض ئع للغير.

املصحوبة  غير  األمتعة  -نقل 

»طرود والرس ئل».

-االستيرادوالتصدير.
 476 رقم  عنوان املقر اال تم عي: 

الط بق األول املالح83000- ت رودانت 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة .

الشركة:  رأسم ل  مبلغ 

11.111.11  درهم، مقسم ك لت لي:

اومعندي:  الدين  السيد م ل 

341 حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

331حصة  البنوحي:  فؤاد  السيد 

بقيمة 11  درهم للحصة.
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البنوحي:  الرحم ن  عبد  السيد 

331حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  -األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اومعندي  الدين  السيد  م ل 

سيدي    1 زنقة    9 رقم  عنوانه 

بلق 1- 83111 ت رودانت املغرب.

عنوانه   البنوحي  فؤاد  السيد 

 RUE DE L’ORIENT   6/1117

 ETTERBEEK  141 BRUXELLES

.BELGIQUE

الرحم ن  عبد  السيد 

 RUE DE LA عنوانه   البنوحي 

 PHLANTHOPIE N7 A 111 BXL

.BELGIQUE

والع ئلية  الشخصية  -األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اومعندي  الدين  السيد  م ل 

سيدي    1 زنقة    9 رقم  عنوانه 

بلق 1- 83111 ت رودانت املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت رودانت بت ريخ  9 فبراير 

 212 تحت رقم  5 .
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SOCIETE  TAWADA WAYIS
SARL

CONSTITUTION DE SOCIETE
تأسيس شركة

بت ريخ  عرفي  عقد  على  بن ءا   -I

القوانين  وضع  تم  ين ير 212,   28

املسؤولية  ذات  لشركة   األس سية 

 TAWADA WAYIS SARL محدودة 

ذات الخص ئص الت لية : 

في  الشركة  هدف   : ف  الهد    

املغرب كم  في الخ رج هو : 

-نقل االمتعة  غير املصحوبة على 

حس ب االخرين.

-2 املقر اال تم عي : دوار تك ديرت 

اوهموش اداي كلميم.

-3 املدة :  99 سنة.

في  حدد   : الرأسم ل   4-

11111.11  درهم مقسم على 111  

درهم    11 بقيمة  ا تم عية  حصة 

للواحدة وهي في نصي6 : 

حصة   811 ادعدي  -ادريس 

ا تم عية.

حصة   211 المين   -بوبكر 

ا تم عية. 

تسير الشركة وملدة   : التسيير   5-

غير محدودة من طرف السيد  ادريس 

ادعدي. 

السجل  في  التسجيل  II-ثم 

كلميم  التج ري ب ملحكمة االبتدائية  

رقم  تحت  فبراير 212    7 بت ريخ 

  .33 5
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RANIACARE
تأسيس شركة

م.م.لشريك واحد

RANIACARE  .م.م.لشريك واحد

بت ريخ  عرفي  عقد  بمو 6 

ب نزك ن  سجل  ين ير 212    2

وضع  تم  بت ريخ 212/ 1/ 2 

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:

  RANIACARE   : التسمية 

شركة.م.م. لشريك واحد.

درهم  الرأسم ل:41111.11 

  11 411  حصة من فئة  مقسم إلى 

درهم لف ئدة االنسة مليكة ضويو.

لبويب ت  دوار   : اال تم عي  املقر 

انش دن بلف ع شتوكة ايت به . 

املدة : 99 سنة.

الهدف اال تم عي : 

تسويق وتصنيع املنتج ت املحلية 

ومستحضرات  العطرية  والزيوت 

التجميل.

-استيراد و تصدير.

-التمثيل.

حي زة  أو  إنش ء  ع م،  وبو ه   -  

أو تأ ير أو إدارة أو تمثيل أو تشغيل 

ورش  أو  املؤسسة  صن ديق   ميع 

و ميع العملي ت أو براءات   ، العمل 

 ، األنشطة  بهذه  املتعلقة  االختراع 

ك نت  العملي ت مهم   وكذلك  ميع 

منقولة   ، م لية   ، تج رية   ، طبيعته  

بشكل  تتعلق  قد  والتي   ، وعق رية 

مب شر أو غير مب شر بموضوع الشركة 

ذات  أو  مم ثلة  أخرى  أشي ء  بأي  أو 

تسهل  أن  املحتمل  من  أو  صلة، 

توسيع أو تطوير الشركة.

مليكة  االنسة  إلى  عهد  التسيير: 

ضويو.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

 2 ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن بت ريخ 

نوفمنبر 212 تحت رقم353.
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 SOCIETE RAHALLA
S.A.R.L. A.U

 Société à Responsabilité Limitée

au Capital de : 100.000,00 Dhs

 Adresse : RUE TARGA OUFELLA

 N°02 GUELMIM

ICE : 002725776000082

تـــأسيــس  شركة
 (بمقت�شى عقد عرفي  بت ريخ 21 

،تم تأسيس شركة ذات  ين ير 212 

وحيد   بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ب ملميزات الت لية:

التسمية:  شركة رح لة .
ت رك   :زنقة  اال تم عي  املقر 

أوفال12  كلميم . 

درهم    11.111 الرأسمـــــــــــــ ل: 

فئة  من  حصة    111 على  مقسمة 

11  درهم   .            

الهـــــــــــــــــدف :  

بيع األث ث.

عبد  أيت  امب رك   : الشــــــــــــــرك ء 

الكريم   111   حصة .

امب رك أيت   : املسير الق نوني     

عبد الكريم  .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 212  2 بت ريخ    االبتدائي كلميم   

فبراير  212  تحت رقم59/ 212  .
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 OUAZZANI BEAUTY MAR

SARL

الع م  الجمع  محضر  حس6 

فبراير21 2   8 بت ريخ  التأسي�شي 

 OUAZZANI شركة  شرك ء  قرر 

ذات   -BEAUTY MAR -SARL

محدودة11.111,11     مسؤولية 

درهم م يلي     :

- مقر الشركة : بلوك د رقم 42 حي 

املسيرة أيت ملول   .

- رأ1 امل ل حدد في 11.111,11 : 

111  حصة من  درهم مقسومة إلى 

وموزعة  الواحدة  11 درهم  فئة   

كت لي:

- املخلوفي زكري ء511 حصة .

- الوزاني زهور 511 حصة.

- املوضوع: من أهداف الشركة: 

انواع  وشراء  ميع  -1بيع 

مستحضرات التجميل.

- التسيير:   تعين السيد املخلوفي 

 OUAZZANI مسير للشركة  زكري ء  

BEAUTY MAR - SARL -   ملدة غير 

محدودة.

من  ابتداء  سنة   99 -املدة: 

التسجيل ب لسجل التج ري.

- اإليداع     : تم  اإليداع الق نوني 

بمدينة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

23 فبراير 212  تحت  انزك ن بت ريخ 

رقم  التج ري  السجل  رقم78  

.22543
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97,  ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél: 15 28 237 626

 Fax : 15 28 22 8  55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE.ORIGINAL GLASS
SARL AU

تأسيس شركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى   

والدي  ديسمبر 212    2 املنعقد في 

ذات  شركة  تأسيس  بمو به  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي:                

 AU ORIGINAL    : سم  -اال 

. GLASS SARL   STE

مسؤولية  ذات  :شركة  -الصفة 

محدودة.

   11.111,11       : -الرأسم ل   

درهم. 

-الهدف: 

   أعم ل الز  ج .
-العنوان      :رقم 8  ش رع النخيل 

حي الداخلة  اك دير.

   - السنة امل لية:       لتبدأ من ف تح 

ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

الشركة من  تسير     : -التسيير    

طرف السيد السعيدي اشرف. 

الق نوني ب ملحكمة   اال يداع   -ثم  

فبراير 212   23 في  ب ك دير  التج رية 
تحث   رقم  98451السجل التج ري 

رقم 46329 . 
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

N° 216 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

STE  NOUHI GAZ

SARL

CONSTITUTION DE SOCIETE 
تأسيس شركة

بت ريخ  عرفي  عقد  على  بن ءا   -I

القوانين  وضع  تم  أكتوبر2121,   2

األس سية لشركة محدودة املسؤولية 

الخص ئص  ذات     NOUHI GAZ

الت لية : 

في  الشركة  هدف   : الهدف    

املغرب كم  في الخ رج هو:

-توزيع قنين ت الغ ز.

-مف وض ع م.

القرية   : اال تم عي  املقر   2-

النموذ ية رقم 12 ط ط .                   

-3 املدة :  99 سنة.

في  حدد   : الرأسم ل   4-

على  مقسم  درهم     11.111,11

  11 حصة ا تم عية بقيمة    111

درهم للواحدة وهي في نصي6 : 

حصة   511 عمر     -نوحي 

ا تم عية.

حصة   511 -نوحي   مع    

ا تم عية.  

تسير الشركة وملدة   : التسيير   5-

غير محدودة من طرف السيد     نوحي 

عمر.    

السجل  في  التسجيل  ثم   -II

التج ري ب ملحكمة االبتدائية  بط ط   

9  فبراير 212   تحت رقم  بت ريخ    

  .6 7
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 STE SANTA    شركة

 LOGISTICS

SARL AU

ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تأسيس  تم  ديسمبر2121    4 في: 

تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخص ئص الت لية :

 STEشركة اسم  التسمية:   1-

. SANTA LOGISTICS SARL AU

تحدد   : الشركة  رأسم ل   2-

  11.111,11 في  الشركة  رأسم ل 

111  حصة بقيمة  درهم مقسم الى 

درهم لكل حصة مملوكة كم     11

يلي :

  JB 35439:الزخنيني -توفيق 

111 حصة . 

املقر  تحدد   : املقر اال تم عي   3-

 68 العنوان:  اال تم عي للشركة في  

حي اس ك  بلوك D تيكيوين اك دير .

-4 الهدف اال تم عي:

نقل  مج ل  في  الشركة  تعمل 

البض ئع لص لح الغير .

تحدد تسيير الشركة  التسيير:   5-

من طرف السيد توفيق الزخنيني رقم 

.JB 35439 .ب.وت

الق نوني  امللف  ايداع  تم   6-

ب  التج رية  املحكمة  لدى  للشركة 

 23 بت ريخ  اك دير تحت رقم98444   

فبراير 212 .
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شركة  سلمى سوس 
 ش م م ش  و

 STE SALMA SOUSS

SARL AU 

دواراكلول حي امي ودار م عة ت مري 

اك دير

السجل التج ري رقم 46253

بت ريخ 8  ين ير  212 ثم ت سيس 

شركة دات املسؤولية املحدودة .

- التسمية : شركة  سلمى سو1.

دات  شركة  الق نوني:   الشكل   -

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد. 

- الهدف: 

البستنة والنظ فة.

التج رة.

حي  دواراكلول  اال تم عي:  املقر   -

امي ودار م عة ت مري اك دير    .

مبلغ   في  حدد  امل ل:  را1   -  

الى  مقسمة  درهم    11.111.11

درهم    11 بثمن  حصة    111

للحصة في ملكية :

  111 مومد:  -السيد  م ل 

حصة.

-التسيير: عين السيد  م ل مومد 

مسيرا للشركة ملدة غيرمحدودة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99 -املدة: 

تسجيل الشركة في السجل التج ري. 

-السنة اال تم عية: من ف تح ين ير 

الى  3 ديسمبر  من كل سنة. 

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

ب ك دير  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

.98386
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  MB TIRAGE

     S.A.R.L

ام بــــي تـــــــيراج ش.م.م

انش ء شركة محدودة املسؤولية
بأكـ دير  عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 

تم تأسيس  فبراير  212   14 بت ريخ 

شركة محدودة املسؤولية. 

االسم:  ام بـــــــــي تــــــيراج ش.م.م .

هدف الشركة: 

وتكنولو ي  الطب عة   خدم ت 

 املعلوم ت.                          

مقر الشركة     : بلوك أ  -  رقم 22   

-  حي أسك  -  تيكوين - أك دير.

املدة: محدودة في 99 سنة .                                                         

مبلغ     في  محدد  الرأسم ل: 

الى  مقسمة  درهم    11.111.11

111  حصة من فئة   11.11  درهم 

للواحدة مقسمة ك لت لي :

مصطفى بيدان111  حصة .

  التسيير: السيد مصطفى بيدان  

غير  وملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة .

االرب ح      : توزع االرب ح الص فية 

على  الق نونية  االقتط ع ت  بعد 

الشرك ء.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

23 فبراير  212 تحت  ب ك دير بت ريخ 

رقم 98441 .
الخالصة والتذكير: 
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    MARHFOUR TRANS
تأسيس شركة

 ذات مسؤولية محدودة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�شى   1-
ين ير 212    8 بت ريخ  أك دير  في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة له  املميزات الت لية:
 MARHFOUR      : التسمية  

TRANSش.م.م.
الهدف :

– نقل البض ئع للغير.  
 املقر اال تم عي رقم 3  زنقة 523 

ايراك بوارك ن أك دير. 
السيد املغفور له رشيد  التسيير: 

ملدة غير محدودة.
رأسم ل الشركة: 11.111  درهم.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم   2-
  8 املحكمة التج رية ب ك دير  بت ريخ 
فبراير 212 تحت رقم 98389 سجل 

تج ري رقم 46257.
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Sté  MANIRIS
SARL -A.U

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد 

 Sté  MANIRIS  SARL التسمية: 
.A.U

حدد  اال تم عي:  -الرأسم ل 
  11.111.11 في  الشركة  رأسم ل 
سهم بقيمة    111 درهم مقسم إلى 
11  درهم للسهم بحصص مقسمة 

على الشكل الت لي:
محمد خربوش     1111.11 درهم.
الشركة  تم ر1  -األهداف: 
التراب  في  ميع  الت لية  األهداف 

الوطني )املغرب(:
-اعم ل مختلة والبن ء.

 - بيع وشراء تجهيزات السقي.
  - مستنبت.

سنة   99 في  املدة  حددت  -املدة: 
ابتداء من تأسيسه .

ايت  النية  حي  -املقر اال تم عي:  
عميرة اشتوكة ايت ب ه .   

-التسيير : محمد خربوش   .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية   ب ملحكمة  الضبط 
  7 بت ريخ   415 رقم  تحت   ب نزك ن 

فبراير 212.
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املكت6 الع م للحس ب ت واالستش رات

ش رع 29 فبراير رقم 6  ت لبر ت أك دير 

 STE LE COMPTOIR
COMMERCIAL 

DE QUINCAILLERIE
DE LUXE
 S.A.R.L 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بمو 6 عقد عرفي محرر ب ك دير 
الق نون  وضع  ين ير  212   21 يوم 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة مميزاته  ك لت لي :
التج ري  العداد  شركة   : االسم 

لأل هزة الف خرة.

شركة ذات مسؤولية محدودة.

 املوضوع : 

ومواد البن ء،  التج رة في األ هزة، 

واملعدات، واألث ث، واملواد الصن عية 

والبحرية ؛

بيع وشراء ونقل املعدات واألدوات 

و ميع املواد. 

استيراد وتأ ير وشراء وبيع  ميع 

املعدات واآلالت. 

تنفيذ أعم ل البن ء لجميع املب ني 

والصرف  والسدود  والطرق  الع مة 

الشرب  ومي ه  والهيدروليك   الصحي 

املدنية  الهندسة  أعم ل  و ميع 

األخرى. 

نقل املواد واملواد والسلع. 

االستيراد والتصدير والتج رة.

 املقر اال تم عي : حي أكدال الرقم 

93  آيت ملول.

  11.111 في  حدد   : الرأسم ل   

درهم.

السيد إد الكزار محمد عين مسيرا 

للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 يوم  بإنزك ن  اإلبتدائية 

 212 تحت عدد 428.
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 STE LAFTOM TRAVAUX
DIVERS
S.A.R.L

تأسيس الشركة
بمو 6 عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
الشركة  تأسيس  تم  2 فبراير  212 

ذات املميزات الت لية :
 STE  : اال تم عية  التسمية 
 LAFTOM TRAVAUX DIVERS

.SARL
أشغ ل البن ء   : الهدف اال تم عي 

وأعم ل ع مة.
املقر اال تم عي : حي الفتح،تجزئة 

 11 ، رقم 353/ب، العيون.
  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 
درهم مجزأة إلى 111  حصة من فئة 

11  درهم للحصة الواحدة.
السيدعزاوي  تعين  تم   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  لحسن 

محدودة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
تم اإليداع الق نوني لدى مصلحة 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
العيون بــت ريخ 9  فبراير  212 تحت 

رقم  55.
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مكت6 حس ب ت ابن ع مر

 KRAMA AMANA
TRANSPORT

ش.م.م
التعريف املوحد للمق ولة 
: 112733781111191

بتأسيس شركة
بمو 6 عقد عرفي بت ريخ 25 ين ير 
31 ين ير  بت ريخ  واملسجل   212 
 ،RE عدد  5 11119  تحت   212 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

املحدودة، تف صيله  ك لت لي :

 KRAMA AMANA  : التسمية 

TRANSPORT ش.م.م.

والبض ئع  السلع  نقل   : هدفه  

لحس ب الغير.

تجزئة   476  : التج ري  العنوان 

العبور تيزنيت.
درهم    11.111  : م لـــه   رأ1 

كل  قيمة  حصة    111 إلى  موزعة 

حصة 11  درهم.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

للبط قة  الح مل  احمد  ص بري 

كمسير   JD78672 رقم  الوطنية 

مسير  النقل  نش ط  عن  ومسؤول 

للبط قة  الح مل  احمد  وص بري 

مسيرا   JD56124 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة مع إعط ئه  
الق نون  حس6  الصالحي ت  ك مل 

األس �شي للشركة. 

من   99 الشركة  مدة عمر  املـــدة: 

ت ريخ تأسيسه  النه ئي.

إيداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

امللف الق نوني بمكت6 الضبط لدى 

عدد  بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

 62/212 بت ريخ 5  فبراير  212.
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 SOCIETE KIMA KINE
تأسيس شركة

ديسمبر    7 بمقت�شى عقد عرفي 
الق نون  وضع  ثم  ب ك دير،   2121

املسؤولية  ذات  شركة  األس �شي 

تحمل  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخص ئص الت لية :

 SOCIETE شركة   : التسمية 

KIMA KINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودةذات شريك وحيد.

الهـــــدف : العالج الطبيعي؛

إع دة التأهيل الوظيفي...

 ،2 رقم  مكت6   : اال تم عي  املقر 
تودرت  ش رع  الزيتون  حي   ،42 رقم 

تكوين اك دير.

سنة إبتداءا من ت ريخ   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
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  11.111  : الشركة  م ل  رأ1 

حصة    111 إلى  مجزئة  درهم 

11  درهم للحصة  ا تم عية بقيمة 

مملوكة للشريك الوحيد :

االنسة حكيمة حروت.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف االنسة حكيمة حروت ملدة غير 

محدودة مع صالحي ت التوقيع.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية بأك دير يوم 5  فبراير  212. 

تحت رقم   983.

1.ت:  7 46.
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 STE MULTI SOLUTIONS

COMPANY

  SARL AU

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شي 

ب ك دير،  فبراير  212  ف تح  بت ريخ  

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

تحمل الخص ئص الت لية :

 STE MULTI  : التسمية 

 SOLUTIONS COMPANY SARL

.AU

برن مج حدائق    : املقر اال تم عي 

الرابع  الط بق   3 رقم  شقة  اك دير 

بنسرك و    )GH3-158(  7 عم رة رقم 

اك دير.

 رأ1 امل ل   :   11.111  درهم.

 املدة : 99 سنة.

خ لد  ويهري  السيد   : املسير   

.BX849126 وطنيته رقم

عن  خدمة التنقي6     : النش ط   

العملي ت  من  غيره   او  العق رات 

العق رية )أداء الشراء والبيع( التج رة.

تم اإليداع الق نوني لدي املحكمة 

التج رية ب ك دير  في  8  فبراير 2121 

تحت رقم 98393.
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حس ب ت ادميم ش.م.م

336 ش رع املق ومة ايت ملول

اله تف 15.28.241114الف كس 

15.28.2492 6

MILADO TRANS

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بمو 6 عقد عرفي محرر بت ريخ 

الق نون  وضع  تم  فبراير  212   3

محدودة  شركة  لتأسيس  األس �شي 

املسؤولية ب ملميزات الت لية :

  MILADO TRANS  : التسمية 

شركة.

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم مقسمة   211.111 الشركة في 

بقيمة  ا تم عية  حصة   2111 إلى 

ومقسمة  للواحدة  دراهم    11

يوسف  الحيمر  السيد   : كم  يلي 

رقية  بويغت  والسيدة  حصة    111

111  حصة.

حي   3 4 رقم   : الشركة  مقر 

الحرفيين حي الصن عي ايت ملول.

الوطني  النقل   : الشركة  نش ط 

والدولي للبض ئع لحس ب الغير.

الحيمر  السيد  عين   : التسيير 

رقية  بويغت  والسيدة  يوسف 

كمسيران للشركة ملدة غير محدودة.

ملزمة  الشركة   : التوقيع 

ب لتوقيع ت املنفصلة للسيد الحيمر 

يوسف او لسيدة بويغت رقية.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب زك ن  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

 461 22 فبراير  212 تحت رقم  يوم 

ورقم السجل التج ري 5 225. 
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SOCIETE ARABASI PRIVE
  SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs 

التأسيس
بت ريخ  عرفي   عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم  8 فبراير  212، 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ب ملميزات الت لية :

 STE ARABASI PRIVE : التسمية

.SARL AU

الزاوية  حي   : اال تم عي  املقر 

التيج نية اس .

درهم    11.111  : الرأسمــــــــــــ ل 

فئة  من  حصة    111 على  مقسمة 

11  درهم.

لتعليم  مؤسسة   : الهـــــــــــــــدف 

السي قة.

الح مل  هي6،  الشرقي  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

JZ2735  111 حصة.

هي6  الشرقي  السيد   : التسيير 

اعتم د  وسيتم  للشركة،  كمسير 

ب لنسبة  للمسير  الوحيد  اإلمض ء 

للوث ئق املتعلقة ب إلدارات العمومية 

وشبه العمومية واإلدارات امل لية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بكلميم  االبتدائية 

 212تحت رقم  63/212.

275 P

BETENR 
SARL AU 

تأسيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم  8 فبراير  212 

ذات     املحدودة  املسؤولية  ذات 

شريك واحد، خص ئصه  ك لت لي :

التسمية : » بيتينر».                                                   

مكت6   : اال تم عي  الهدف 

دراس ت في الط ق ت املتجددة.

املعدات  واصالح  تركي6  بيع، 

الكهرب ئية والضخ والصن عية.

مق ول في األشغ ل املختلفة،

املقر اال تم عي : رقم  8 ، بلوك 

ب، تجزئة ايت سعيد,ايت ملول.

املدة : 99 سنة.

درهم    11111  : الرأسم ل 

111  حصة ا تم عية  مقسمة على 

من فئة 11  درهم للحصة الواحدة، 

ملوك  السيد   : الوحيد  للشريك 

هش م.   

التسيير : يتعهد بتسيير الشركة إلى 

السيد ملوك هش م ملدة غير محددة.

للسيد  فينس6  البنكي  التوقيع 

ملوك هش م.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بت ريخ    443 رقم  تحت  ب نزك ن 
والسجل التج ري  9  فبراير  212، 

رقم  22499.  

276 P

شركة  صبينك 
إنش ء شركة

ب ك دير  ين ير  212   22 بت ريخ 

لشركة  األس �شي  الق نون  وضع  ثم 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد :

االسم : شركة صبينك.

هدف الشركة :

واملس عدات  الدراس ت  مكت6 

الفنية.

الط بق   3 شقة   : الشركة  مقر 

الدارالبيض ء  ش رع   59 رقم  الث ني 

الحي املحمدي آك دير. 

املدة : محدودة في 99 سنة.

مبلغ في  محدد   :  الرأسم ل 

 11.111.11  درهم مقسم إلى 111  

للحصة  درهم     11 حصة من فئة 

للسيد:  كله   اكتت به   ثم  الواحدة  

بوريش أيوب.

السيد  تعيين  ثم  قد   : التسيير 

بوريش أيوب كمسير وحيد للشركة 

مع حق اإلمض ء اال تم عي والبنكي.

لتكوين   %5 يتم اقتط ع   : األرب ح 

عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نون .
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اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
تحت  ب ك دير  التج رية  املحكمة 
فبراير    5 بت ريخ  رقم6 983  

.212 
277 P

زايفير 
8 فبراير  212 ثم وضع  بت ريخ 
الق نون األس �شي لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
التسمية : شركة زايفير.

هدف الشركة :
مق ول البن ء املعدني.

مقر الشركة : محل رقم  1 حي 
وادي املخ زن بن عنفر آيت ملول 

لقليعة.
املدة : محدودة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الرأسم ل 
  111 إلى  درهم مقسم    11111
حصة من فئة  11  درهم  للحصة 
للسيد  ثم اكتت به  كله    الواحدة  

بوعميرة عبد الغني.
قد تم تعيين السيد   : التسيير 
الغني كمسير وحيد  بوعميرة عبد 
اال تم عي  التوقيع  مع  للشركة 

والبنكي.
األرب ح : يتم اقتط ع %5 لتكوين 
املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

عليه ق نون .
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
تحت  بإنزك ن  االبتدائية  املحكمة 
رقم 464  بت ريخ 22 فبراير 212.

278 P

STE TRANSPORT HABBAZ 
SARL AU

.CAPITAL DE  100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : AVENUE
 MOUKAOUAMA N°19

GUELMIM
RC : 1185

ICE : 001563452000032
IF : 18741107
تعديالت ق نونية

الع م  الجمع  بمقت�شى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثن ئي 
، بكلميم  2  فبراير  212،  بت ريخ 

 املسجل بت ريخ  6  فبراير  212، 
تحت قرر الشريك الوحيد م  يلي :

التصفية الودية للشركة.
تعيين املصفي.

كـت بة  تـم   : الـق نـونـي  اإليـداع 
الضـبط ب ملحكمة االبتدائية بكلميم 
تحـت  فبراير  212   22 بت ريخ 

رقـم 71/212.
279 P

THE WITTY ART
شركة ذات مسؤولية محدودة

)في طور التصفية( 
وعنوان مقره  اال تم عي ش رع 
املنصور الذهبي الشقة رقم 56 

ت رودانت
ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الجمعية الع مة غير الع دية لشركة 
ذات  شركة   THE WITTY ART
من  بت ريخ  2  محدودة  مسؤولية 
ين ير  212 مسجل بت رودانت بت ريخ 
26 ين ير  212 كن ش املداخيل عدد 
124 ، أمر ب ستخالص عدد 933 تم 

االتف ق والترا�شي على م  يلي :
إنهـ ء عملي ت التصفية.

إبراء ذمة املصفي.
التشطي6 علـــى الشركة في السجل 

التج ري والضريبة املهنية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت رودانت بت ريخ 29 ين ير 

 212 تحت رقم 74.
280 P

MATEREQUIP
شركة محدودة املسؤولية

لشريك وحبد
  الفسخ املسبق

والحل النه ئي للشركة
بت ريخ  الع م  الجمع  بمقت�شى 
مس هموا  قرر   2121 29 ديسمبر 

الشركة :
النه ئي  والحل  املسبق  الفسخ 
تقرير  على  االطالع  بعد  للشركة 

املصفي.
مح سين  إبراهيم  السيد  تعين 

كمصفي للشركة.

كمك ن  اال تم عي  املقر  تعيين 
للتصفية والحل النه ئي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب نزك ن بت ريخ 9  فبراير  212.
تحت عدد 444 و445.

281 P

STE NI 2 MA GROUP
SARL AU
RC N°398 

بت ريخ   عرفي   عقد  بمقت�شى 
محضر  وضع  تم  9 ين ير  212 
الخص ئص  يحمل  الع م  الجمع 

الت لية :
قفل التصفية للشركة.

نورة  بولعجن ت  السيدة  تسمية 
مصفي الشركة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم    بت رودانت  االبتدائية  املحكمة  

   فبراير  212 تحت رقم3  .
282 P

STE NI 2 MA GROUP
 SARL AU
RC N°398 

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
محضر  وضع  تم  9  ين ير  212، 
الخص ئص  يحمل  الع م  الجمع 

الت لية :
 NI 2 MA الحل املسبق للشركة 

.GROUP SARL AU
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم     بت رودانت  االبتدائية  املحكمة  

   فبراير  212 تحت رقم 2  .
283 P

AJALA TRANSPORT
السجل التج ري : 25523

تعـــــديل
بت ريخ   محرر  محضر  بمقت�شى 
في  الشرك ء  قرر   ،2121 28 ديسمبر 

شركة  م  يلي : 
 .AJALA TRANSPORT : التسمية

 التصفية املؤقتة للشركة.

أحمد  اليزغي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة ومقره  اال تم عي 

كمك ن للتصفية.  

 مدة عمر الشركة تتوقف في ت ريخ 

28 د نبر 2121.  

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب ك دير بت ريخ 8  فبراير  212  تحت 

الرقم 98398. 

284 P

 SOCIETE AGADIR

HYDRAULIQUE
S.A.R.L AU

.AU CAPITAL DE 100.000  DHS

 N° 38 IMMEUBLE E1 A

 QUARTIER ADRAR TIJIOUINE

AGADIR

الحل املسبق للشركة
بمقت�شى عقد عرفي بين الشرك ء 
املؤرخ بت ريخ 2 سبتمبر 2121، تقرر 

م  يلي :

لم  لكونه   للشركة  املسبق  الحل 

تم ر1 إي نش ط مند تأسيسه ،مع 

تنصي6 بن علي  عبد الكريم كمصفي  

في نفس العنوان.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  ثم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التج رية  

 22 ب ك دير تحث رقم  9842 بت ريخ  

فبراير  212.

285 P

AGA BAY IMMO
حل مسبق لشركة 

بت ريخ    عرفي  عقد  بمقت�شى 

الشرك ء   قرر   ،2121 7  ديسمبر 

لشركة محدودة املسؤولية م  يلي : 

الحل املسبق للشركة. 

يوحي  فتيحة  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة. 

تغيير القوانين األس سية للشركة.
 E املقر اال تم عي :  رقم 368 بلوك

حي الهدي اك دير.
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بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
بأك دير  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير   23 بت ريخ   98459 تحت رقم 

.212 
286 P

 ARMEL FOR FORMATION
AND CONSULTING

SARL
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
ديسمبر  في  3  املؤرخ  االستثن ء 
2121، قرر الجمع الع م غير الع دي 
 ARMEL OR ORMATION لشركة 
شركة ذات    AND CONSULTING
الرأسم ل  ذات  املحدودة  املسؤولية 

11.111  درهم.
7 عم رة  : عند مكت6 رقم  مقره  
الحي ن ش رع السم رة بلوك ا رقم   

ايت ملول.
حيت تقرر م يلي :

بسب6  للشركة  النه ئي  الحل 
الوضع الص في للشركة.

بمكتبة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 
رقم  تحت  فبراير  212    9 بت ريخ 

.441
287 P

STE APELCINA
SARL

املقر اال تم عي : شقة رقم 27 عم رة 
41  السع دة 2 حي املحمدي اك دير

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
مس هم  قرر  ثم  فبراير  212،    2

الشركة م  يلي :
الحل والتصفية املسبقة للشركة.
روسينوف    ارين   السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.
كمك ن  الشركة  مقر  إتخ د 

للتصفية.
اإليداع  تم  الق نوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة التج رية ب ك دير  تحت رقم  

98374 بت ريخ 7  فبراير  212.
288 P

BENSSI PRIMEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك الوحيد

رأسم له  : 81.111 درهم 

الك ئن مقره  رقم 742 بحي صن عي 

ايت ملول

السجل التج ري رقم  897

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثن ئي املؤرخ بت ريخ  3 ديسمبر 

2121، قرر الشريك الوحيد م  يلي :

املوافقة على الحس ب ت الخت مية 

بإقف ل  املتعلقين  امليزانية  وعلى 

تصفية الشركة.

إبرام ذمة مصفي الشركة السيد 

بن�شي ي سين

لتصفية  النه ئي  اإلقف ل  مع ينة 

الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  .تم 

فبراير    8 بت ريخ  بإنزك ن  االبتدائية 

 212 تحت رقم 424.

289 P

BATIDEP
شركة محدودة املسؤولية

الشريك الوحيد

الفسخ املسبق والحل النه ئي 
للشركة

بت ريخ  الع م  الجمع  بمقت�شى 

مس همو  قرر   2121 29 ديسمبر 

الشركة.

النه ئي  والحل  املسبق  الفسخ 

تقرير  على  االطالع  بعد  للشركة 

املصفي.

مح سين  إبراهيم  السيد  تعين 

كمصفي للشركة.

كمك ن  اال تم عي  املقر  تعيين 

للتصفية والحل النه ئي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب نزك ن بت ريخ 9  فبراير  212.

تحت عدد 446 و447.

290 P

 STE BOUNTIES RIVIERE
SOUS SNC
RC N°4415

بت ريخ   عرفي   عقد  بمقت�شى 
محضر  وضع  تم  6 ين ير  212، 
الخص ئص  يحمل  الع م  الجمع 

الت لية :
قفل التصفية للشركة .

رشيد  بوسو1  السيد  تسمية 
مصفي  املهدي  اسكربيو  والسيد 

الشركة.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم    بت رودانت  االبتدائية  املحكمة 

   فبراير  212، تحت رقم 22 .
291 P

 STE BOUNTIES RIVIERE
SOUS
SNC

RC N°4415
بمقت�شى عقد عرفي  بت ريخ 6 ين ير 
2121، تم وضع محضر الجمع الع م 

يحمل الخص ئص الت لية:
للشركة  املسبق  الحل 
 BOUNTIES RIVIERE SOUSS

.SNC
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم    بت رودانت  االبتدائية  املحكمة  

   فبراير  212، تحت رقم  2 .
292 P

STE  HL CONSULTING
السجل التج ري : 8535 

اك دير
تعـــــــــــــــــــــديل

 بمقت�شى محضر محرر بت ريخ   3 
في شركة    ،قرر الشرك ء  د نبر2121 

 «HL CONSULTING « : م  يلي
التصفية املؤقتة للشركة.

سيدي  االمراني  السيد  تعيين 
ومقره   للشركة  كمصفي  محمد 

اال تم عي كمك ن للتصفية.  
مدة عمر الشركة تتوقف في ت ريخ: 

 3 د نبر 2121.  

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 
ب ك دير بت ريخ 8  فبراير  212  تحت 

رقم  98399. 
للنشر و البي ن

املصفي

293 P

STE JOKLIM EQUIPEMENT
شركة محدودة املسؤولية الشريك 

الوحيد
الفسخ املسبق والحل النه ئي 

للشركة
بت ريخ  الع م  الجمع  بمقت�شى 
مس همو  قرر  29د نبر2121 

الشركة .
النه ئي  والحل  املسبق  الفسخ 
تقرير  على  االطالع  بعد  للشركة 

املصفي.
مح سين  إبراهيم  السيد  تعين 

كمصفي للشركة.
كمك ن  اال تم عي  املقر  تعيين 

للتصفيةو الحل النه ئي.    
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
فبراير  212،    8 بت ريخ  ب نزك ن 

تحت عدد 448و 449.
   للخالصة و التذكير 

294 P

 STE IFOULKI SERVICES
 MEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
مقره  اال تم عي :  ن ن كوغزيفن 

رقم 314  ت رودانت املغرب.
رقم التقييد في السجل التج ري 

 5793
حل الشركة

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في  1 من فبراير   212 تقرر 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ   IFOULKI SERVICES MEDIA
درهم  وعنوان    1.111.11 رأسم له  
مقره  اال تم عي  ن ن كوغزيفن رقم  

314  ت رودانت نتيجة ل : العجز.
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ب   ن ن  التصفية  مقر  وحدد 
كوغزيفن رقم 314  ت رودانت املغرب. 

وعين:
و عنوانه   بومي   زكري ء  السيد)ة( 
ت فالكت  بوتفوست  53  ن ن 

ت رودانت  كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة و محل تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ بت رودانت   االبتدائية 

 22 فبراير  212  تحت رقم 55 .
295 P

STE IFNI CONSEILS

 SOCIETE YAYA WORKS
 SARL
ش.م.م

بيع حصص ا تم عية لشركة 
الع م  الجمع  محضر  على  بن ء 
ين ير   31 بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 

 212،      قررشرك ء شركة:
 SOCIETE YAYA WORKS  »  

SARL »   م  يلي :
يمتلكه   التي  حصة   311 نقل 
السيد  لص لح  ب لح ج  مراد  السيد: 

فخرالدين قدري. 
يمتلكه   التي  حصة   51 نقل 
ع دل ب لح ج لص لح السيد  السيد: 

فخرالدين قدري.
من   7 والفصل   6 تعديل الفصل 

الق نون االس �شي. 
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
فبراير   19 بت ريخ  بتزنيت  االبتدائية 

 212 تحت رقم  212/ 5. 
296 P

 STE SOUSS TUYAUTERIES
 ش.م.م 

رأسم له  :  61.111.11 درهم
املقر اال تم عي:طريق تزنيت تين علي 
منصور أيت عميرة شتوكة أيت به .

تفويت الحصص اال تم عية
وتعيين مسير  ديد

الع م  الجمع  محضر  بمو 6 
فبراير   8 يوم  املوقع  االستثن ئي 
فبراير    1 يوم  واملسجل   ،212 
 SOUSS شركة  شرك ء  قرر   ،212 

TUYAUTERIES» ش.م.م م يلي :

تفويت 311 حصة ا تم عية التي 
أضرضور  مصطفى  السيد  ملك  في 
محمد  أوحس ين  السيد  لف ئدة 
رقم  التعريف  لبط قة  رالح مل 

.JB 65  6
محمد  أوحس ين  السيد  تعيين 
السيد  مع  للشركة  ث ني  كمسير 
مصطفى أضرضور ملدة غير محدودة.
من  و9    7  ,6 الفصول  تغيير 

الق نون األس �شي.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية بإنزك ن 
يوم 2  فبراير  212، تحت رقم 363.

بمث بة مقتطف وبي ن.

297 P

STE Q.M.B TRANS
ش.م.م

الع م  الجمع  مداوالت  بمقت�شى 
اال تم عي  ب ملقر  املنعقد  االستثن ئي 
للشركة بت ريخ 6  فبراير  212،  قرر 
Q.M.B TRANS– شركة     شرك ء 
SARL-AU، رأسم له  11.111 درهم  

م  يلي: 
  11 511 حصة من فئة  تفويت 
درهم  للواحدة من مجموع الحصص  
بنح�شي  ايت  السيد  يمتلكه   التي 
عبد  عمي  السيد  لف ئدة  عبدهللا  

املجيد.
الشركة   وبذالك أصبح رأسم ل   
درهم    11.111 في  حدد  الذي 

مقسمة إلى  111  حصة ك ألتي:
  111 املجيد   عبد  السيد عمي 

حصة   بقيمة     11.111  درهم.
بنح�شي  ايت  السيد  استق لة 
عبد هللا من منصبه كمس عد مسير 

الشركة.
املجيد  عبد  عمي  السيد  تعين 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة .
التوقيع  لدى املؤسس ت البنكية 

من طرف السيد عمي عبد املجيد .
للشركة  الق نونية  الصفة  تغيير   
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد . 

ب ملحكمة  اإليداع  تم  وقد 

بت ريخ  انزك ن   بمدينة  االبتدائية 

تحت عدد  43,  فبراير  212،    8

السجل التج ري رقم  97 2.

298 P

STE SEJNANA
  SARL

 Siège social : DR TISEGNANE

LAQSABI TAGOUST

GUELMIM

          RC:2613

          ICE:112338917111113

IF: 37746837   

تعديالت ق نونية
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

بت ريخ   2  الشركة  بمقر  املنعقد 

ديسمبر 2121، قرر الشرك ء م  يلي:

هبة  زء من أسهم الشركة.

تمت هبة  حصص السيد كويس 

محمد  للسيدة كويس ف طمة الزهراء 

بشركة  الخ صة  ؛  حصة   411 كلي  

سجن ن  .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ7   بكلميم  االبتدائية  

 212، تحت رقم 66/ 212.

299 P

 SARRA SOLAR FOR

RENEWABLE ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

وعنوان مقره  اال تم عي : املنزل 

املطل على الطريق السريع بدوار عين 

املديور مشرع العين ت رودانت.

 السجل التج ري رقم :  6595

تفويت حصص.
استق لة مسير الشركة.

تعيين مسير  ديد للشركة.
 تحيين ا لنظ م األس �شي.

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

في   فبراير  212تمت  املؤرخ 

املص دقة على:

م هر ص لح  السيد   تفويت 

 55 أصل  من  ا تم عية  حصة   25

حصة لف ئدة السيد الحبي6 الحرش 

بت ريخ    من فبراير 212.

م هر31  السيدص لح  تفويت 

 55 أصل  من  ا تم عية  حصة 

ابهوم  ابراهيم  السيد  حصةلف ئدة 

بت ريخ    من فبراير 212.

السيد  الشركة  مسير  استق لة 

ص لح م هر.

الحرش  الحبي6  السيد  تعيين 

كمسيرين  ديدين   ابهوم  وابراهيم 

للشركة تبع  لقبول استق لة املسير.

تحيين ا لنض م األس �شي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ بت رودانت   االبتدائية 

 22 فبراير 212 تحت رقم 54 .

300 P

  STE  L.G.C.I
.S.A.R.L 

Capital : 4.000.000 Dirhams

 Siege Social: LOTISSEMENT

 ,17-HALIOPOLIS, LOT N° T2

DRARGA, AGADIR

تعديل
الغير  الع م  الجمع  بمقت�شى 

ين ير   15 بت ريخ   املنعقد  الع دي 

على  املص دقة  ,تمت  ب ك دير   212 

التعديالت الت لية  : 

السيد شهبون هش م ل  تفويت  

7611 حصة بقيمة 11  درهم،  لكل 

حصة لف ئدة  السيد الديراوي يونس. 

تم  لتفويت الحصص هذا،  تبع  

تعديل الفصل 7 ك لت لي :

يبلغ رأسم ل الشركة 4.111.111 

حصة   41.111 إلى  مقسم  درهم، 

موزعة   ، درهم للحصة    11 بقيمة 

ك لت لي:

السيد شهبون هش م ...... 21411 

حصة.

املطل6   عبد  شكيريب   السيد 

2111  حصة.
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 7611  … السيد الديراوي يونس 

حصة.

املجموع … .. 41.111 حصة.

للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 

بلوك د حي    29 رقم   : من العنوان 

 : العنوان  الى  أك دير  تكوين  أس ك  

 17  – رقم ت12  أليوبوليس  تجزئة 

الدراركة أك دير.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

فبراير     1 بت ريخ   التج رية ب ك دير  

 212 تحت رقم  98266.
                             للخالصة و التدكير

301 P

شركة ميلتي ستار ترونس  

ش.م.م 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ بت ريخ 2  نوفمبر 2121،  قرر 

مس همو شركة ميلتي ست ر ترونس م  

يلي:

الحصص  نصف  وتحويل  بيع 

حصة ا تم عية(    67( اال تم عية 

أس مة  أفيالل  السيد  يمتلكه   التي 

للسيد علوي محمد، وكذلك النصف 

اآلخر )67  حصة ا تم عية( للسيد 

شكري محمد.

استق لة السيد أفيالل أس مة من 

الشركة ومن مه مه كمسير للشركة.

محمد  علوي  السيد  تعيين 

مسيران  محمد  شكري  والسيد 

للشركة وتوقيع  ميع وث ئق الشركة 

ب سمهم .

الس بع،  الس د1،  البند  تعديل 

من  عشر  والس د1  عشر  الخ مس 

الق نون األس �شي للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير  يوم     بأك دير  التج رية 

 212، تحت الرقم 98276  السجل 

التج ري 34499.               

302 P

 STE AFRI DEVELOP EQUIP

TRUCKS

SARL

بمقت�شى  الجمع الع م اإلسثن ئي 

  STE AFRI DEVELOP لشركة  

املنعقد   ،  EQUIP TRUCKS SARL

شركة   ،2121 أغسطس   24 بت ريخ 

رأسم له   املسؤولية،  محدودة 

111.111.  درهم.

الث ني  الط بق  اال تم عي:  مقره  

8   دائرة  A تجزئة فونتي رقم  بلوك 

بنسرك و اك دير

  قرر م  يلي  :              

طرف  من  حصة   3333 تفويت 

السيد مصطفى  دي لف ئدة كل من: 

  667 معتصم:  عبد هللا  السيد 

حصة. 

  666 نصيري:  سعيد  السيد 

حصة.

معتصم  هللا  عبد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

ب ملحكمة  وضع  الق نوني  اإليداع 

 ،98 89 التج رية ب ك دير تحت رقم 

بت ريخ 4 فبراير  212.

303 P

 STE  ANIM SCENE

SNC

ICE : 11 944672111153

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شي 

  1 بت ريخ  ملول    ب يت  االستثن ئي 

د نبر 2121 وقد تقرر م  يلي:

السيد  ق م  الحصص:  نقل 

الش وي عالل  ببيع مجموع الحصص 

التي في ملكيته إلى السيد بودوار خ لد.

أصبح  للحصص:  توزيع  ديد   

 511 يملك   خ لد   بودوار  السيد 

حصة والسيد زوري علي   يملك 251 

يملك  حصة والسيد يعقوبي رشيد  

251 حصة.

 تعديل الق نون األس �شي للشركة.

مسيرة  الشركة  أصبحت  وعليه 

من طرف السيد: بودوار خ لد.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

إنزك ن   االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2121 د نبر    5 بت ريخ 

.2233

304 P

 CENTRE REGIONAL DES

 SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 IZNIT. TEL: 05.28.60.24.10

بيع حصص ا تم عية 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الع م  الجمع  محضر  على  بن ء 

5  فبراير  االستثن ئي املنعقد بت ريخ: 

قرر الشريك الوحيد لشركة   ،212 

املسؤولية  ذات    ،BIMA MAROC

املحدودة م  يلي :

يمتلكه   التي  حصة   511 نقل 

 وهري عبد هللا إلى كلي عبد هللا.

 وهري عبد هللا مسيرا للشركة.

إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الق نون األس �شي :

ت  ر أسم ك ب لتقسيط.

ت  ر أسم ك ب لجملة.

توصيل األسم ك.

 نقل البض ئع

من  الت لية  األنشطة  حذف 

الق نون األس �شي  :

عصرية  بطريقة  زيوت  تصنيع 

واملنتج ت املحلية.

بيع مستحضرات تجميل.

 االستيراد والتصدير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 االبتدائية بتيزنيت بت ريخ 

 212، تحت رقم  67/212. 

305 P

 STE COMMERCIALE

  BELKHANFAR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 

   رأسم له  :  1.111  درهم 

مقره  اال تم عي:   رقم 64  ش رع 

ابن سين  ط نط ن

 السجل التج ري رقم : 2135

تحيين النظ م األس �شي بعد وف ة 

الشريك الوحيد

طبق  ملحتوي ت الجمع الع م غير 

الع دي لورثة املرحوم السيد الحسين 

نوفمبر   25 في  املتوفى  الخنف ر  بن 

للشركة  الوحيد  الشريك    ،2121

 STE COMMERCIALE املسم ة   

بمقر  عقد  الذي   ،BELKHANFAR

تقرر  فبراير  212،   2 يوم  الشركة 

على النحو الت لي:

ا تم عية  حصة    111 توزيع 

مملوكة  للواحدة  دراهم    1 قدره  

ك ملة من طرف املتوفى الحسين بن 

ملحتوي ت  طبق   الورثة  بين  الخنف ر 

الحصص  توزيع  فص ر  االراثة  عقد 

ك لت لي : 

 212 الخنف ر  بن  أيوب  السيد 

حصة ا تم عية.

  12 الخنف ر  بن  وف ء  السيدة 

حصة ا تم عية.

  25 امينة   الداودي  السيدة 

حصة ا تم عية.

  67 ف طمة   الخش لي  السيدة 

حصة ا تم عية.

 212 الخنف ر  بن  حمزة  السيد 

حصة ا تم عية.

 212 الخنف ر  بن  زكري ء  السيد 

حصة ا تم عية.

املجموع : 111 حصة ا تم عية 

بن  أيوب  السيد  تعيين 

الخنف ركمسير ديد للشركة ملدة غير 

محدودة.

األس �شي  النظ م  صي غة  إع دة 

للشركة .
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للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوم   بط نط ن  االبتدائية  
 6/12/212 ,  تحت رقم :  56/212
306 P

 
IFNI CONSEILS

COLOMINA SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بيع حصص ا تم عية

الع م  الجمع  محضر  على  بن ء 
ين ير    31 االستثن ئي املنعقد بت ريخ  
 STE شركة  شرك ء  قرر   ،212 
   COLOMINA SERVICES SARL
املحدودة  املسؤولية  ذات   شركة 

م  يلي : 
نقل 711  حصة التي يمتلكه  كل 

ازكن ن،  مصطفى   : السيد  من 
لف ئدة السيد عبد املجيد اوعثم ن. 

يمتلكه   التي  حصة   311 نقل 
العكو1،  حسن  السيد  السيد: 

لف ئدة السيد زكري ء اوعثم ن.
إستق لة السيد: مصطفى ازكن ن 
وتعيين  للشركة  كمسير  منصبه  من 
السيد: عبد املجيد اوعثم ن كمسير 

 ديد للشركة.
من   7 والفصل   6 تعديل الفصل 

الق نون االس �شي للشركة . 
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
فبراير   9 بت ريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

 212، تحت رقم  52/212.

307 P

CABINET SAB CONSULTING

 NOUVEL ETABLISSEMENT
DU MATERIEL AGRICOEL 

ET DU COMMERCE
 EN ABREVIATION «NEMAC«

SARL AU
املس همة بحصص الشركة

طبق  ملحضر الضبط للجمع الع م 
ين ير  بت ريخ  2  للشركة  االستثن ئي 

 212 تقرر م  يلي :

 UNIMAGEC الشركة  قبول 
كشريك   FINANCIAL HOLDING

 ديد.
 اإلعالن عن املس همة ب لحصص
الرحم ن  عبد  السيد  طرف  من 
UNIMAGEC مسعودي لف ئدة الشركة 

.FINANCIAL HOLDING
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
 422 رقم  تحت  بإنزك ن  االبتدائية 

بت ريخ 8  فبراير  212.
308 P

CABINET SAB CONSULTING

 STE UNIVERS DU
MATERIEL AGRICOEL 

ET COMMERCE
 EN ABREVIATION
«UNIMAGEC« SARL

املس همة بحصص الشركة
طبق  ملحضر الضبط للجمع الع م 
ين ير  بت ريخ  2  للشركة  االستثن ئي 
 212 تقرر وبإ م ع الشرك ء م  يلي :
 UNIMAGEC الشركة  قبول 
كشريك   FINANCIAL HOLDING

 ديد.
 اإلعالن عن املس همة ب لحصص
الرحم ن  عبد  السيد  طرف  من 
 مسعودي، السيد بدر الدين مسعودي،
مسعودي،  الزهراء  ف طمة  السيدة 
السيد  مسعودي،  أمينة  السيدة 
خديجة  والسيدة  مسعودي  محمد 
 UNIMAGEC هنون لف ئدة الشركة 

.FINANCIAL HOLDING
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
رقم  42  تحت  بإنزك ن  االبتدائية 

بت ريخ 8  فبراير  212.
309 P

أسا تور
ش.م.م

بقعة رقم A84 املنطقة الصن عية 
ت سيال 3 أك دير

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
ين ير  212   29 بت ريخ  ع دي  الغير 

قرر م  يلي :

حصة    88 املوافقة على تفويت 

والسيد  ي منة  السيدة   بير  بين 

الحسن بنمب رك.

الجديد  التقسيم  على  املوافقة 

لرأسم ل الشركة.

تسيير  استمرار  على  املوافقة 

سعيد  السيد  طرف  من  الشركة 

الحسن  والسيد  )مسير(  بنمب رك 

بنمب رك )مسير ث ني(.

الق نون  تحيين  على  املوافقة 

األس �شي للشركة.

والتصريح  الق نوني  اإليداع  تم 

 ب لتعديل للسجل التج ري رقم  82 

  8 يوم  بأك دير  التج رية  ب ملحكمة 

 98381 رقم  تحت  فبراير  212 

لإليداع ورقم 3 6 للتعديل.
بمث بة مقتطف وبي ن

310 P

STE SAGATRA

شركة ذات مسؤولية محدودة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثن ئي املؤرخ في 5 فبراير 212، 

الع دي  غير  الع م  الجمع  قرر 

ذات  شركة   SAGATRA للشركة 

الرأسم ل ذات  املحدودة   املسؤولية 

 911.111.11  درهم مقره : دوار بن 

 رار وسط سيدي بيبي اشتوكة ايت 

ب ه .

حيت تقرر م  يلي:

الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

درهم و نقله من   2.111.111 بمبلغ 

 2.911.111 إلى  درهم   911.111

درهم.

الق نون  من   8 6،و7  البند  تغيير 

األس �شي لشركة.

بمكتبة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية بإنزك ن 

رقم  تحت  9 فبراير  212،  بت ريخ 

.44 

311 P

  STE   SANCO   TRANS 
  SARL AU

 الزي دة في  الرأسم ل و تغيير املقر 
التج ري

بت ريخ  عرفيين  عقدين  بمقت�شى 

الشريك  قرر   فبراير  212    1 

 SANCO  TRANS الوحيد لشركة    

SARL AU  ذا ت شريك وحيد، م  يلي:

الزي دة في رأ1 م ل الشركة من 

 5 1.111 ليصبح  درهم    1.111

درهم. 

زاويةــ  من   اال تم عي  املقر  تغيير 

 2 يحيى  ايت  الـم لك  عــبـد  مـوالي 
سوق  الغربية  السهل  سدرات  ايت 

الجديد  املقر  الى   , تنغير-  الخميس 

إقــ مــة  الـطـ بـق األول,  شـقـة رقـم  1, 

تــكوين  الــتـمديـد  تــيــلــيلــ    737 رقــم 

اكــ ديــر .

من   17 و   16  14  , تغيير البندين 

الق نون األس �شي  للشركة.  

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة   الضبط  بكت بة  الق نوني 

فبراير    7 بت ريخ    التج رية ب ك دير  

 212، تحت رقم 98378.
للخالصة و التذكير 

312 P

STE AMLAK ALBINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

املؤرخ في  2د نبر2121،  االستثن ء 

الع دي  غير  الع م  الجمع  قرر 

شركة   AMLAK ALBINA للشركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

مقره   11.111 درهم،  الرأسم ل 

الحي املحمدي الشطر الث لث اك دير، 

حيت تقرر م  يلي:

الزي دة في رأسم ل الشركة بمبلغ

من  ونقله  درهم   3.111.111

 3. 11.111 إلى  درهم    11.111

درهم.
الق نون  من   6 و   7 البند   تغيير 

األس �شي لشركة.
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بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب ك دير  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  6 فبراير  212،  بت ريخ 

.98348

313 P

شركة أليكتركليم

شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

الشريك الوحيد

رأسم ل الشركة 511.111 درهم

 العنوان زنقة 395 رقم 55 لخي م 

اك دير 

 السجل التج ري 13 26 اك دير

الزي دة  في الرأسم ل  
لشركة   الوحيد  الشريك  قرر 

أليكتركليم،  م  يلي:. 

الزي دة في رأسم ل  الشركة و الذي 

درهم املقسم   511.111 يمثل ح لي  

درهم    11 بقيمة  حصة  إلى5111  

للحصة، بم  قيمته 111.111.  درهم  

ليصبح 511.111.  درهم، عن طريق 

بقيمة  حصة  ديدة    1.111 خلق 

فيه   االكتت ب  للحصة،  درهم    11

تم من طرف الشريك الوحيد ودفع 

كل الحصص أثن ء االكتت ب،  و ذلك 

عن طريق املوازنة مع الديون الث بتة 

املس هم  يملكه   التي  املستحقة، 

املكتت6 في الشركة. 

في  الشركة  رأسم ل  حدد 

الى  مقسمة  درهم    .511.111

درهم    11 بقيمة  حصة    5.111

للحصة .      

   5.111 الطبري   نبيل  السيد 

حصة 

لدى  إنج زه  تم  الق نوني  اإليداع 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

ب ك دير يوم     فبراير  212،  تحت 

رقم 98282.
من أ ل النشر والبي ن

314 P

REDAMINE LOGISTIQUE
ش.م.م ش.و

الزي دة في رأسم ل الشركة
 بمقت�شى محضر الجمع االستثن ئي

املؤرخ بت ريخ    فبراير  212 لشركة 

REDAMINE LOGISTIQUE ش.م.م 
درهم تقرر    11.111 ش.و رأسم له  

م  يلي :

الزي دة في رأسم ل الشركة برفعه 

من 11.111  درهم إلى 1.111.111  

حصة   99.111 بخلق  وذلك  درهم 

للحصة  درهم    11 بقيمة   ديدة 

درهم   9.911.111 بمقدار  الواحدة 

ذات  ع رية  أرض  تقديم  طريق  عن 

الك ئنة   3 /76832 العق ري  الرسم 

بدوار سيدي وك ك  م عة اكلو اقليم 

تيزنيت مس حته   623 م2.

الشركة  رأسم ل  يصبح  وبذلك 

 1.111.111  درهم مقسم إلى 11.111 

للحصة  درهم    11 بقيمة  حصة 

الواحدة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة االبتدائية 

بت ريخ  رقم  569/2  تحت  ب لعيون 

22 فبراير  212.

315 P

CABINET SAB CONSULTING

 KHALIJ AGADIR HOTEL &
SPA SA

 SIEGE SOCIALE : HASSAN II

 IMM TARIK ENNOUMOU

AGADIR

ICE : 001928803000067

RC : 35379 / IF : 24829153
زي دة رأسم ل الشركة

املس همة بحصص الشركة
طبق  ملحضر الضبط للجمع الع م 

فبراير   6 بت ريخ  للشركة  االستثن ئي 

 212 تقرر م  يلي :
بمبلغ  الشركة  رأسم ل  زي دة 

11.111 .5 درهم وذلك بزي دة قيمة 

إلى  الشركة  رأسم ل  ليصل  الحصة 

5.411.111 درهم.

الضبط  كت بة  لدى  اإليداع  تم 

بت ريخ  بأك دير  التج رية   للمحكمة 

8  فبراير  212 تحت رقم  9838.

316 P

 STE  EXTRA FEED
ش.م.م .ش.و

رأسم له   : 2.111.111 درهم

املقر اإل تم عي : مزرعة رقم 24 حي 

الجه دية الفالحية تكوين اك دير

بمقت�شى عقد عرفي لقرار الشريك 

  6 الوحيد الغير الع دي حرر بت ريخ 

فبراير  212، قرر م  يلي :

القديم  الشركة  مقر  تحويل 

حي   24 رقم  مزرعة   : ب  املتوا د 

الجه دية الفالحية تكوين. 

إلى املقر الجديد الك ئن ب لعنوان 

الجه دية  مزارع  بوتزمي   : الت لي 

الفالحية تكوين اك دير.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير   23 بت ريخ  ب ك دير  التج رية 

 212، تحت رقم .98466.

317 P

STE XAVISCO
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشخص الوحيد

 رأسم له  :  11.111  درهم

مقره  اال تم عي : رقم 6، قس رية 

الهن ء، ش رع محمد الخ مس، أوالد 

ت يمة، ت رودانت

تغيير املقر اال تم عي للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 4 االستثن ئي للشركة املنعقد بت ريخ 

نوفمبر 2121، تقرر م يلي :

 : تغيير املقر اال تم عي للشركة    

تم تغيير املقر اال تم عي للشركة من 

برقم  الك ئن  املحل  الت لي  العنوان 

محمد  ش رع  الهن ء،  قس رية   ،6

الخ مس، أوالد ت يمة، ت رودانت.  

املحل الك ئن   : إلى العنوان األتي   

آيت  حي املسيرة،  بلوك.   ، 67 برقم 

. E.ملول

األس �شي  الق نون  تحديث 
للشركة.

الق نون  تحديث  تقرر  كم  
لتلبية  وذلك  للشركة،  األس �شي 
املحكمة  لدى  الق نونية  املتطلب ت 
املحكمة  لدى  بت رودانت  اإلبتدائية 

اإلبتدائية بإنزك ن.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
 22 بت ريخ  بت رودانت  اإلبتدائية 

ديسمبر 2121، تحت رقم 577 .
للخالصة البي ن
املسيــــــــر الوحيــــــــــد

318 P

STE ASFAR YAHYA
 SARL AU 
RC : 6711

تغييرات ق نونية              
 بمقت�شى محضر  مع ع م بتأريخ  
ف تح فبراير  212، تم تمت املوافقة 

على :
للشركة  الرئي�شي  املقر  تحويل 

للعنوان الت لي:
شقة ب لط بق األول  حي املويس ت  

ش رع محمد الخ مس  أوالد ت يمة
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
ت رودانت تحت رقم  59  بت ريخ: 23 
التج ري  رقم سجله   فبراير  212، 
هو  67 .                                             
319 P

 STE B.BR.MO
SARL AU

 Siègel : GARAGE DE LA ROUTE
 ANDJA EZZAOUIA TAGANTE

PROVINCE GUELMIM
RC:3 93

      ICE:  001825039000044
IF: 20682395 
تعديالت ق نونية

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
بت ريخ  الشركة  بمقر   املنعقد 
الشريك  قرر   ،2121 ديسمبر   22

الوحيد م  يلي:
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نقل مقر الشركة .
الك ئن س بق   نقل مقر الشركة   
الوطية   14 رقم  اإلداري  ب لحي 
الك ئن  الح لي  املقر  إلى  ط نط ن  
بطريق اند   ب لزاوية تك نت كلميم . 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بكلميم بت ريخ  االبتدائية  

 212، تحت رقم59/ 212.
320 P

 CENTRE DE DIALYSE AIT
 MELLOUL AGADIR

 SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  :2.511.111درهم

محضر الجمع الع م االستثن ئي 
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
فبراير  212،      1 في  املؤرخ 
قررالشريك الوحيد للشركة م  يلي : 

تغير املقر اال تم عي للشركة الئ: 
طريق  ارك ن   تجزئة    E- IC  43 رقم 

تيزنيت ايت ملول.
تحيين النظ م األس �شي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
فبراير  212،      1 بت ريخ  ب نزك ن  

تحت رقم 9 4.   
للخالصة و التذكير         

قب ل حسن

321 P

 STE IMMOBILIER BOIS ET
  PANNEAUX

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد
مقره  اإل تم عي  :  اوالد بنونة  

ت رودانت
السجل التج ري رقم  5 7 

ت رودانت.
ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الع دي  الغير  الع م  الجمع 
 IMMOBILIER BOIS ET لشركة  
بت ريخ    PANNEAUX  SARL AU 
 8 فبراير  212، تم االتف ق والترا�شي 

على م يلي :  

 6 3 الشركة من رقم  تغيير مقر 

ت رودانت   السط ح  املحمدي  حي 

بنونة  اوالد  الجديد  العنوان  الى 

ت رودانت.

تحيين النظ م االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت  فبراير  212،  لت رودانت    
رقم 27 .

322 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°1  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 16.  .82.46.25 / FIX :

15.28.23.28.68

EMAIL : samifisc@gmail.com

 STE TOYOU TOUR
بت ريخ عرفي   عقد   بمقت�شى 

 4  ديسمبر 2121، تم إقرار م  يلي:

استق لة السيدة محجوبة مسكة 

السيد  وتعيين   للشركة  كمسيرة 

سعيد الذهبي كمسير  ديد للشركة

الذهبي.      سعيد  للسيد  التوقيع 

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

فبراير    7 بت ريخ  ب ك دير  التج رية  

 212، تحت رقم 98369.

323 P

شركة تشارك
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : حي الزاوية 

التج نية اس  اس  زاك
رقم السجل التج ري : 2799

استق لة املسير
تغير الق نون االس �شي

تعين مسير  ديد
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

5 ين ير  212  االستثن ئي املؤرخ في 

تقرر م يلي :

املوافقة على استق لة ع لي مي رة 

من مه مه كمسير.

الخريف  يوسف  السيد  تعيين 
مسير لشركة ملدة غير محددة مالئمة 
الق نون األس �شي مع تغيرات الجديدة    
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية بكلميم 
رقم  تحت  فبراير  212،   4 بت ريخ 

.212 /46
324 P

 SOCIETE TRANS M 360
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE
 Au Capital de 100.000,00

.DIRHAMS
 N° 123 BIS HAY SALAM

DRARGA AGADIR
تعين مسيرة  ديدة 

بمقت�شى عقد عرفي بين الشرك ء 
تقرر  بت ريخ1/2121 /2   املؤرخ 

م  يلي :

غزالن،  شعبي  السيدة  تعين 
كمسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

محدود.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  ثم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التج رية 
بت ريخ   96738 رقم  تحث  ب ك دير 

..1212/ 1/ 6
من أ ل النسخة والبي ن 

عـن الـمسـيـر

325 P

باك أورونج
ش.م.م. ش.أ شركة

رقم التعريف املوحد 
11 978449111168

 رقم التعريف الضريبي 9935 249 
التعريف رقم ت رودانت
 السجل التج ري : 5193

املقر اال تم عي : رقم 5، املج ل 
الزراعي لڭاللشة،ب.ر. لڭفيف ت، 

أوالد ت يمة، ت رودانت
تعيين مسير  ديد

بعد وف ة املرحوم ميلود بوهدود، 
وإثر الجمع الع م االستثن ئي املنعقد 
قرر الشريك  ين ير 212،    9 بت ريخ 

األوحد م  يلي :

مأمون  محمد  السيد  تعيين 
ب.أش.  لشركة  ممثال  بوهدود 
أورونج  ب ك  شركة  في  هولدينغ 

ش.م.م. ش.أ ؛
مه م مسير الشركة إثر وف ة  انه ء 

املرحوم ميلود بوهدود ؛
مأمون  محمد  السيد  تعيين 

بوهدود مسيرا للشركة ؛
الق نون  من    3 الفصل  تعديل 

األس �شي للشركة ؛
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     ألك دير  التج رية 

 212 تحت املر ع 6  .
326 P

شركة أ.ج. سوس
ش.م.م. ش.أ

رأسم ل 11.111,11  درهم
السجل التج ري : 4143 

رقم التعريف الضريبي : 45633 76 
رقم التعريف املوحد  : 
 11 262697111162

املقر : رقم 2، املج ل الزراعي 
لڭاللشة، ب.ر. لڭفيف ت، أوالد 

ت يمة، ت رودانت
تعيين مسير  ديد

بعد وف ة املرحوم ميلود بوهدود، 
وإثر الجمع الع م االستثن ئي املنعقد 
قرر الشريك  ين ير 212،    9 بت ريخ 

األوحد م  يلي :
مأمون  محمد  السيد  تعيين 
ب.أش.  لشركة  ممثال  بوهدود 
هولدينغ في شركة أ.ج. سو1 ش.م.م. 

ش.أ.
مه م مسير الشركة إثر وف ة  انه ء 

املرحوم ميلود بوهدود.
مأمون  محمد  السيد  تعيين 

بوهدود مسيرا للشركة.
الق نون  من    3 الفصل  تعديل 

األس �شي للشركة.
بسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
لت رودانت  االبتدائية  املحكمة 
فبراير  212 تحت املر ع    7 بت ريخ 

. 41/212 
327 P



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5006

شركة ب.أش. هولدينغ

ش م م

رأسم ل : 11.111,11  درهم

 سجل تج ري 35925 اك دير

 رقم التعريف الضريبي 1829 249

رقم التعريف املوحد 

11 978758111167

املقر : عم رة أ، رقم 2 ، مكت6  1، 

بورج دالالت، اك دير

تعيين مسير  ديد

بعد وف ة املرحوم ميلود بوهدود، 

وإثر الجمع الع م االستثن ئي املنعقد 

قرر الشرك ء  ين ير 212،    9 بت ريخ 

م يلي :

مه م مسير الشركة إثر وف ة  انه ء 

املرحوم ميلود بوهدود

مأمون  محمد  السيد  تعيين 

بوهدود مسيرا للشركة

من  و5    6 الفصلين  تعديل 

الق نون األس �شي للشركة

مأمون  محمد  السيد  تعيين 

ب.أش.  لشركة  ممثال  بوهدود 

أورونج  ب ك  شركة  في  هولدينغ 

ش.م.م. ش.أ

إذن ممنوح للسيد محمد مأمون 

بوهدود لقبول مه م مسير شركة ب ك 

أورونج ش.م.م. ش.أ

مأمون  محمد  السيد  تعيين 

ب.أش.  للشركة  ممثال  بوهدود 

هولدينغ في شركة أ.ج. سو1 ش.م.م. 

ش.أ

إذن ممنوح للسيد محمد مأمون 

بوهدود لقبول مه م مسير شركة أ.ج. 

سو1 ش.م.م. ش.أ

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  ألك دير  التج رية 

 212 تحت املر ع 98297

328 P

STE.TAMGRA CEREALES

 S.A.R.L ..--- : الصفة الق نونية

---Forme juridique

.AU CAPITAL  : 500.000,00 DH

 Siège Social  : PRES STATION

 PETROMINE EL FATH

TOUHMOU-AIT MELLOUL

Rc  :18165

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرير  تم  بت ريخ  1/12/212  

الشركة  في موضوع نش ط  التعديل 

السلع  نقل   : النش ط   إلض فة 

بطين  السيد  تعيين  الغير,  لحس ب 

واللو ستيك  النقل  مسؤول  أحمد 

TAMGRA CEREALE للشركة

األس �شي  الق نون  تحيين   -

للشركة.

تم القي م ب إليداع الق نوني لدى 

بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية  املحكمة 

 7/12/212 . تحت رقم 413.

329 P

IFNI CONSEILS

 SOCIETE IFNI GLOBAL « 

 SERVICES

ش.م.م

« SARL
إض فة نش ط تج ري لشركة

الجمع  محضر  على  بن ء 

املنعقد  االستثن ئي  الع م 

قررشرك ء  بت ريخ  212/ 1/ 3 

 SOCIETE IFNI GLOBAL «  : شركة 

SERVICES SARL » م  يلي  :

 : إض فة نش ط تج ري للشركة   -

التج رة. 

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  بتزنيت  االبتدائية 

 212 تحت رقم  : 54/212. 

330 P

 «REDALI MEDICAL« شركة
ش.م.م 

رأسم له  11.111,11  درهم
 D2 3351 1  املقر اال تم عي : رقم
عم رة اإلزده ر الحي املحمدي أك دير

تغييرالتسمية
الع م  الجمع  محضر  بمو 6 
بت ريخ  خ ص  توقيع  ذي  االستثن ئي 
يوم  واملسجل   14/12/212 
شركة  شرك ء  قرر   15/12/2121

«REDALI MEDICAL» ش.م.م :
التسمية  الشركة من  تغيير اسم 
  «REDALI MEDICAL الس بقة 
الجديدة  التسمية  إلى  ش.م.م، 
  «REDALITOURS & TRAVELS»

ش.م.م.
النظ م  من   3 امل دة  تعديل 

األس �شي.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بأك دير  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
يوم  12/212/   تحت رقم 98273.

بمث بة مقتطف وبي ن.

331 P

 LABORATOIRE AFRIQUE
CONTROLE
SARL AU

ذات الشخص الوحيد رأسمـــ له  
11.111.11  درهم شركة ذات 

مسؤولية محدودة
مقره  اال تم عي : املحل الك ئن 
برقم 8  ، بلوك  ، بنسرك و، 

أك دير
تغيير التسمية اإل تم عية، توسيع 

النش ط اإل تم عي للشركة
انضم م شريك  ديد، بيع األسهم، 

تعيين مسير للشركة
و إعط ء حق اإلمض ء

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
بت ريخ  املنعقد  للشركة  اإلستثن ئي 

 212/ 9/1  تقرر م يلي :
تغيير التسمية اإل تم عية :

الغير  الع مة  الجمعية  قررت 
الشركة  إسم  تغيير  للشركة  ع دية 
اإل تم عية  التسمية  ب عتم د 

الجديدة الت لية :

 BOOST ENGINEERING AND
CONSULTING SARL AU

اإل تم عي  النش ط  توسيع 
للشركة : 

الغير  الع مة  الجمعية  قررت 
اإل تم عي  النش ط  توسيع  ع دية 
 : الت لي  النش ط  بإض فة  للشركة 

املت  رة
انضم م شريك  ديد : 

تم قبول إنضم م السيدة اوح�شي 
سعيدة كشريك  ديد في الشركة.

بيع األسهم : 
حصة التي هي في    .111 تم بيع 
حوزة السيد أعدي يونس الى السيدة 

اوح�شي سعيدة.
تعيين مسير للشركة : 

أعدي  السيد  استق لة  اثر  على 
اوح�شي  السيدة  تعيين  تم  يونس، 

سعيدة كمسيرة وحيدة للشركة.
إعط ء حق االمض ء : 

تم منح  ميع صالحي ت التوقيع 
اال تم عي للشركة للمسيرة الوحيدة 

السيدة اوح�شي سعيدة.
تحديث الق نون األس �شي للشركة : 
تحديث  تقرر  سبق  مل   تبع   و 
وذلك  للشركة،  األس �شي  الق نون 
لدى  الق نونية  املتطلب ت  لتلبية 

املحكمة التج رية بأك دير.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
التج رية بأك دير بت ريخ  23/12/212 

تحت رقم 98464.
للخالصة البي ن

332 P

STE DIMA ROUTE
 SARL

املقر ا ال تم عي املؤ قت : عم رة 
إفران البيركو  الدشيرة الجه دية 

إنزك  ن 
السجل التج ري : 6943   

شركة ذات املسؤولية محدودة
رأسم له  111 11  درهم

الجمع  املحضر  بمقت�شى 
بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي   الع م 
12 فبراير 212 قرر الشريك الو حيد 

لشركة  ديم  روت م  يلي :
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ديم روت كة  الشر  اسم  تغيير   * 

 الى من  زيل املر وى .

االنع ش  أنشطة  اض فة   *

العق ري. 

* تحين الق نون األس �شي للشركة 

بكت بة  الق نوني  اإليـــــداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب نزك ن بت ريخ 9  فبراير  212 تحت 
رقم : 438.

333 P

شــركة أ.ت.ديستربيسيون
ش.م.م

رأ1 م له  11.111.11  درهم

الغير  الع م  الجمع  بمقت�شى 

الع دي مؤرخ بت ريخ  7/12/212  :

 STE ET DISTRIBUTION لشركة

SARL تقرر م  يلي  :

الشركة  تسمية  تغيير   -1

 ENERGYTECH « الت لي ب السم 

.: «DISTRIBUTION

للشركة  األس �شي  املقر  تغيير   -2

: كراج الك ئن بحي  إلى العنوان الت لي 

أس ك  بلوك 1 رقم 2 تيكوين أك دير. 

األس �شي  الق نون  3-تحيين 

للشركة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

بت ريخ  أك دير  التج رية  املحكمة 

22/12/  212 تحت رقم .98437

334 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
السجل التج ري رقم 73858 أك دير

عنوان األصل التج ري رقم 28 زنقة 

 71 حي الوف ء أك دير

بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 

بت ريخ  واملسجل   2121 سبتمبر   24

 OR مرا ع  تحت   2121 أكتوبر   8

 236112121 / RE 26693 2167

أعطت السيدة ا و العكيد، الح ملة 

رقم الوطنية  التعريف   لبط قة 

 J352846 والن ئ6 عنه  زو ه  السيد 

للبط قة  الح مل  الحسين  لول، 

الوطنية للتعريف رقم  J38599، حق

التسيير الحر ألصله التج ري الك ئن   

بزنقة  71 رقم 28 حي الوف ء أك دير 

اسم  له   املتخد  مخبزة  عن  عب رة 

واملسجل  املر  ن»  »مخبزة  تج ري 

 73858 ب لسجل التج ري تحت رقم 

وذلك  بأك دير،  التج رية  ب ملحكمة 

ملدة  حزومي،  محمد  السيد  لف ئدة 

أكتوبر  ف تح  من  تبتدئ  سنتين 

 2122 وتنتهي في ف تح أكتوبر   2121

وذلك مق بل نسبة  %50 من األرب ح 

الشهرية.

335 P

STE TEIMA OPTIQUE
SARL AU

RC N°3159

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

محضر  وضع  تم   1 /12/212 

الخص ئص  يحمل  الع م  الجمع 

الت لية :

في  للشركة  فرع  ديد  ت سيس 

السو�شي  املخت ر  :ش رع  العنوان  

التمسية  ت رودانت  م عة  طريق 

انزك ن ايت ملول .

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  بت رودانت  االبتدائية  املحكمة 

 12/212/  تحت رقم4   .

336 P

ZAGTEC
محضر الجمع الع م االستثن ئي 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 5/12 / 2121 قررمس همو 

الشركة م  يلي : 

  – تقرير وف ة املسير السيد براغ 

الحسين وإبراء ذمته .

زغدود  نزهة  السيدة  تعيين   -  2

كمسيرة وحيدة للشركة مع اعط ئه  

صالحية االمض ء االداري والبنكي.

انورالدين  براغ  السيد  تبرع   -  3

ب  زغدود  نزهة  السيدة  لزو ته 

111  حصة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  بت ريخ  23/12/212  ب نزك ن 
رقم 474. 

للخالصة والتذكير

قب ل حسن

337 P

MA CNC
SARL

راسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : حي املغرب العربي 

سكتور 4 رقم 5  تم رة
رقم السجل التج ري : 57 32 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم تأسيس شركة  8  فبراير  212، 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :

.MA CNC SARL : التسمية

القطع والنقش   : نش ط الشركة 

أشغ ل  الديكور،  أشغ ل  ب لليزر، 

البن ء وأشغ ل مختلفة.

مقر اال تم عي : حي املغرب العربي 
سكتور 4 رقم 5  تم رة.

لقد تم تحديد   : رأسم ل الشركة 
درهم   411.111 رأسم ل الشركة في 

حصة ا تم عية   4111 مقسمة إلى 

موزعة  درهم    11 الواحدة  قيمة 

ك لت لي :

السيد لحبي6 عبد السالم 2111 

حصة ا تم عية.

 2111 السيد أولحبي6 مصطفى 

حصة ا تم عية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

والسيد  مصطفى  لحبي6  أو  السيد 

لحبي6 عبد السالم.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

ب ستثن ء  سنة  كل  من  ديسمبر   3 

ت ريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التج ري.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بتم رة  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فبراير  212،   24 بت ريخ 

السجل التج ري : 57 32 .

338 P

SD INNOVATION
SARL

رأسم له  : 511.111 درهم

مقره  اال تم عي : رقم 36  الط بق 

الث ني شقة رقم 4 ش رع الق هرة 

كوم تراف   تم رة

تأسيس شركة
بت ريخ  العقدالعرفي  بمقت�شى 

قوانين  وضع  تم  فبراير  212،    6

الشركة ذات املميزات الت لية :

 SD INNOVATION  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض اال تم عي بإيج ز :

إنش ءات  أو  أعم ل  مق ول 

مختلفة.
الطرق  على  الحفر  أعم ل 

الصحي،  والصرف  والشبك ت 

أعم ل  و ميع  والرصف  واألن بي6 

الهندسة املدنية بشكل ع م.

الدراس ت التقنية.

املدة : حددت في 99 سنة.
املقر اال تم عي : رقم 36  الط بق 

الق هرة  ش رع   4 رقم  شقة  الث ني 

كوم تراف   تم رة.

درهم   511.111  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   5111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة.

 2111 محمد  السيد  بوجي 

حصة.

 2111 سمير  الدريري  السيد 

حصة.

  111 أيوب  الدريري  السيد 

حصة.

السيدان  يوجي محمد   : املسير 

والدريري سمير.
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تم لدى كت بة   : اإليداع الق نوني 
بتم رة  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت رقم  فبراير  212،   22 بت ريخ 

.5129
بتم رة  التج ري  ب لسجل  رقم 

. 32 3 
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 LABORATOIRE DIAMANT
BLANC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسم له  : 11.111  درهم

94 ، ش رع والي العهد الط بق األول 
شقة   طنجة
تأسيس شركة

بت ريخ  بطنجة  عرفي  لعقد  طبق  
الق نون  تقرر   ،2121 سبتمبر     
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب لصف ت اآلتية :
 LAORATOIRE : شركة  التسمية 

.DIAMANT BLANC
ذات  شركة   : الق نونية  السفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف : صن عة وترميم األسن ن.

رأ1 امل ل : 11.111  درهم.
الفترة : 99 سنة.

94 ، ش رع والي   : املقر اال تم عي 
العهد الط بق األول شقة   طنجة.

السيدة ف طمة الزهراء   : الشرك ء 
روجي بحصة 49% والسيد افنكو1 

بوبكر بحصة %51.
ف طمة  السيدة   : الشركة  مسير 

الزهراء روجي ملدة غير محدودة.
ب ملحكمة  الق نوني  إيداع  تم 
السجل  رقم  بطنجة  التج رية 

التج ري 18495 .
340 P

GAMA BINAE
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقدع   بمقت�شى 
 27 ين ير  212 بسال، قد تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخص ئص الت لية :

 GAMA BINAE SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف اال تم عي : أعم ل البن ء، 

الشرب  ومي ه  الصحي  الصرف 

أعم ل  املدنية،  ميع  والهندسة 

التطوير والنقل، تأ ير اآلالت بجميع 

أنواعه .
را1 امل ل : 1.111  درهم مقسم 

درهم    11 حصة من فئة    11 إلى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

القرية  الفرح  حي  الوف ء  تجزئة   3 

سال.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

.SALAMI ADIL السيد

تم بسال تحت   : اإليداع الق نوني 
رقم 35957 بت ريخ    فبراير  212.

341 P

SERVICES & NOGOCE
إنش ء شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

3 ديسمبر  212، تم تأسيس شركة 

.SERVICES & NOGOCE

 SERVICES &  : التسمية 

NOGOCE ذات الشريك الوحيد.

 ،3  1 عم رة   : اال تم عي  املقر 
3، متجر د  ، ش رع املنزه، ح ي  رقم 

م الرب ط.
 : اال تم عي  الشركة  رأسم ل 

  111 درهم مقسمة على    11.111

  11 درهم ب    11 انصبة من فئة 

درهم للنصي6 الوحيد.
مق ول   : اال تم عي  املوضوع 

النظ فة، خدم ت ومع مالت.

املسير : السيد عبد االاله دركوش، 

ملدة  للشركة  الوحيد  املسير  بصفته 

غير محدودة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى  3 ديسمبر.

السجل التج ري : 49285 .

342 P

STE GREEN WAVE
SARL AU

راسم له  : 611.111 درهم

التغييرات   : الشركة  مسير  قرر 

الت لية :
توحيد  بهدف  امل ل  رأ1  زي دة 

»اعتم د  للشركة  امل لي  الوضع 

وفق   االقتراح املقدم من قبل وزاد، 
بمبلغ  املذكور  امل ل  رأ1  لذلك، 

ليتم تحريره   نقدا  درهم   211.111

املنصوص  للشروط  وفق   ودفعه  

 5.96 من الق نون  عليه  في امل دة  5 

 SARLو  SCSو  SNC يحكم  الذي 

وذلك  درهم   611.111 إلى  ليصل 

بقيمة  سهم  ديد   2111 بإحداث 

على  وذلك  منهم   لكل  درهم    11

النحو الت لي :

وب لت لي تصبح أسهم الشركة :
السيدة  زدو ن دية 6111 سهم.

املجموع : 6111 سهم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  وتم 

فبراير    2 االبتدائية ب لرب ط بت ريخ 

 212، تحت رقم 134   .

343 P

STE HOMOCHIME
SARL

راسم له  اال تم عي : 11.111  

درهم

املقر اال تم عي : محل ب لط بق 

األر�شي رقم 245 تجزئة املس ر - 

مراكش

الزي دة في رأسم ل الشركة
استق لة املسير املش رك

تعيين املسير
مالئمة الق نون األس �شي

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

يوم املنعقد  للشركة   االستثن ئي 

 8 فبراير  212، قرر م  يلي :

الزي دة في رأسم ل الشركة :

الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

  11.111 بمبلغ  الذكر  الس لفة 

درهم   411.111 من  لرفعه  درهم 

بإحداث  وذلك  درهم   511.111 إلى 

  11 بقيمة  حصة  ديدة   4111

درهم للحصة.

محدد  الشركة  رأسم ل  ليصبح 

درهم مقسم غلى   511.111 في مبلغ 

5111 حصة ا تم عية.

تعديل  تم  فإنه  هذا  إثر  وعلى 

من الق نون األس �شي  و7    6 الفصل 

واملتعلق ن براسم ل الشركة.

وتعيين  املش ركة  املسير  استق لة 

مسير الشركة :
السيد بنعب د عبد الص دق يقرر 

منصبه كمسير شريك  استق لة من 

.HOMOCHINEM SARL لشركة

الرحم ن  عبد  السيد  وتعيين 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بنعب د 

محددة.

تعديل  تم  فإنه  هذا  إثر  وعلى 

األس �شي  الق نون  من    5 الفصل 

واملتعلق ب لتسيير.

مالءمة الق نون األس �شي للشركة:
قرر  التعديالت  هذا  إثر  وعلى 

للشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 

لشركة  األس �شي  الق نون  مالئمة 

.HOMOCHIME SARL

اإليداع الق نوني : تم لدى املحكمة 

فبراير    7 بت ريخ  بمراكش  التج رية 

 212، تحت رقم 1 217 .

344 P

STE IVC SYSTEM
SARL AU

رأسم له  اال تم عي : 1.111  درهم

مقره  اال تم عي : رقم 22، ش رع 

االل الف �شي مجموعة دار الحمراء، 

مراكش

االنحالل املسبق للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

نوفمبر   31 يوم  املنعقد  للشركة 

2121، قرر م  يلي :
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 IVEC لشركة  املسبق  اإلنحالل 
SYSTEM ش م م ذات شريك واحد 
وفتح تصفيته  ابتداءا من 31 نوفمبر 

.2121
تعيين بصفة مصفي هذه الشركة 
مع  ي سين  الحسن  أيت  السيد 
الق نونية  الصالحي ت  منحه  ميع 

والضرورية للقي م بهذه املهمة.
اإليداع الق نوني : تم لدى املحكمة 
التج رية بمراكش بت ريخ 25 ديسمبر 

2121، تحت رقم 9662.
345 P

 OUHRIZ TRAVAUX
 D’EQUIPEMENT ET

CONSTRUCTION
ش م م

رأسم له  اال تم عي : 11.111  
درهم

مقره  اال تم عي : شقة رقم 4  
الط بق 2 عم رة 7 م إق مة املن ر، 

مراكش - من رة
تصفية الشركة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
 27 يوم  املنعقد  االستثن ئي للشركة 

نوفمبر 2121، قرر م  يلي :
 OUHRIZ شركة  تصفية 
 TRAVAUX D’EQUIPEMENT
م  م  ش   ET CONSTRUCTION

املص دقة على تقرير املصفي :
اإليداع الق نوني : تم لدى املحكمة 
ين ير    3 بت ريخ  بمراكش  التج رية 

 212، تحت رقم 9444  .
346 P

STE AMAL
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE AV MED
 V ET RUE AL KAYRAWANE APP

N°4 TEMARA
االستثن ئي  الجمعوي  القرار 
في بتم رة  املؤرخ   للمس همين 
 STE AMAL 25 نوفمبر 2121 لشركة  
ش م م ذات شريك وحيد، قرر م  يلي: 

تصفية نه ئية للشركة.
العزيزي  برادة  السيد  ذمة  إبراء 

محمد نبيل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية ب لرب ط تحت رقم 1859   

بت ريخ 8 فبراير  212.
347 P

STE SMARTEDGE
SARL

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2121 23 ديسمبر  االستثن ئي بت ريخ 
تم االتف ق على الحل املسبق للشركة 

وتصفيته .
فتحي  ط رق  السيد  تعيين  تم 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
رقم AE4595  نسية مغربية املزداد 
مصفي  أكتوبر  99    23 سنة 

للشركة.
حي   249 ب  التصفية حدد  مقر 

شم عو طريق قنيطرة 611   سال.
ب لسجل  املحضر  وضع  تم 
فبراير  بت ريخ     ب لرب ط  التج ري 

 212، تحت رقم 35943.
السجل التج ري رقم 23723.

348 P

 OULAD HADJ SAID ET
COMPAGNIE

SARL AU
AU CAPITAL DE 350.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : RUE OUED

 LAHJER N°2 BIS HAY ALSAFAE
KARIA SALE

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثن ئي، تم االتف ق على م  يلي :

السيد  طل6  على  املوافقة  تمت 
حصة   271 ببيع  املسعودي  محمد 
بثمن  لف ئدة السيد حميد الحومة، 

5111 درهم للسهم الواحد.
بعد املن قشة وافق الجمع الع م 

على بيع األسهم.
للحصص  الجديد  التقسيم 

يصبح على الشكل الت لي :

271 حصة  السيد حميد الحومة 

من فئة 5111 درهم.

فئة  من  حصة   271  : املجموع 

5111 درهم.

السيد محمد  استق لة  تم قبول 

املسعودي الح مل للبط قة الوطنية 
الجمع  طرف  من   PA23451 رقم 

الع م.

بمقت�شى قرار الجمع الع م أنيطت 

مهمة تسيير الشركة إلى السيد حميد 

الوطنية  للبط قة  الح مل  الحومة 
رقم N335724 وب لت لي يصبح املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدودة.

من  و6    7  ،6 الفصل  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بسال  االبتدائية 

 212، تحت رقم 45 .
رقم السجل التج ري : 29295.

349 P

PAIN ET BAIN
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لرب ط،  ين ير  212    7 بت ريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 PAIN ET BAIN SARL : التسمية

.AU

الهدف : حم م وفران تقليدي.

تجزئة الهدى   : العنوان التج ري 

واد  سبتة  ش رع   214 فران  حم م 

الذه6 تم رة.

  11.111 في  حدد   : الرأسم ل 

حصة    111 إلى  مقسمة  درهم 

بقيمة 11  درهم للحصة للسيد علي 

 وهري.

علي  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير   وهري 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

التج ري  السجل  في  التقييد  تم 

بت ريخ  رقم   321   تحت  تم رة 

2  فبراير  212.

350 P

STUDIO 404
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

 2RUE JBEL : املقر اال تم عي

 EL AYACHI- SIDI ABED

HARHOURA

ت سيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم وضع  ب لرب ط،  ين ير  212،    4

ذات  لشركة  االس �شي  الق نون 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي :

.STUDIO 414 : التسمية

املقر اال تم عي   : املقر اال تم عي 

 2RUE JBEL EL AYACHI- SIDI  :

.ABED HARHOURA

الهدف اال تم عي : تهدف الشركة 

سواء داخل املغرب أو خ ر ه إلى :

كل األعم ل املتعلقة ب إلعالمي ت.

بي ن ت  إدارة  خدم ت   ميع 

ذلك  في  بم   املعلوم ت،  تكنولو ي  

على و ه الخصوص تصميم مواقع 

الوي6 وتنفيذه  وصي نته  وإدارته .

وتحت  الوس ئل  بشتى  املس همة 

شركة  أو  مق ولة  أي  في  صفة  أي 

تزاول نش ط  له عالقة مب شرة أو غير 

مب شرة ب لهدف اال تم عي.

وبصفة ع مة كل عملية تج رية، 

عق رية  أو  منقولة  م لية،  صن عية، 

أو  اال تم عي  ب لهدف  عالقة  له  

كفيلة بتطوير نش طه .

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل ب لسجل التج ري.

  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

حصة    111 على  مقسمة  درهم 

الكل  للحصة  درهم    11 فئة  من 
لف ئدة السيد م يك غليزون  ونيور 

كوتوريي.
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تم تعيين السيد م يك   : التسيير 

كندي  كوتوريي،  غليزون  ونيور 

نوفمبر   9 بت ريخ  املزداد  الجنسية 

 5 عم رة  ب لرب ط  والق طن   ، 979

أكدال،  البعقيلي  وزنقة   9 الشقة 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

تكوين  أ ل  من   %5  : األرب ح 

احتي طي ق نوني.

الب قي يتم رصده تبع  لقرار الجمع 

الع م.

السجل  في  الشركة  تقييد  تم 

التج ري بتم رة يوم 22 فبراير  212، 

تحت رقم 5134.

351 P

MAISON ADENA
شركة ذات مسؤولية محودة
رأسم له  : 11.111  درهم

 RYAD EL : املقر اال تم عي

 BAHR N°4 IBN KHALDOUN

HARHOURA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  مؤرخ  عقدعرفي  بمقت�شى 

وضع  تم  ب لرب ط،  ين ير  212    5

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي :

.MAISON ADENA : التسمية

 RYAD EL  : اال تم عي  املقر 

 BHR N°4 IBN KHALDOUN

.HARHOURA

الهدف اال تم عي : تهدف الشركة 

سواء داخل املغرب أو خ ر ه إلى :

مخبزة، ق عة ش ي.

وتحت  الوس ئل  بشتى  املس همة 

شركة  أو  مق ولة  اي  في  صفة  أي 

تزاول نش ط  له عالقة مب شرة أو غير 

مب شرة ب لهدف اال تم عي.

وبصفة ع مة، كل عملية تج رية، 

عق رية  أو  منقولة  م لية،  صن عية، 

أو  اال تم عي  ب لهدف  عالقة  له  

كفيلة بتطوير نش طه .

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التسجيل ب لسجل التج ري.

  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 
حصة    111 على  مقسمة  درهم 
درهم للحصة ومجزأة    11 من فئة 

ك لت لي :
اله م كريرام 511 حصة.

 511 البوفري�شي  ابراهيم  محمد 
حصة.

التسيير : تم تعيين الس دة :
الجنسية،  مغربية  كريرام،  اله م 
 ، 968 أغسطس    6 في  املزدادة 
ب لرب ط، والق طنة ب لرب ط قط ع 21 
بلوك الف رقم 52 ش رع الصنوبر حي 

الري ض.
محمد ابراهيم البوفري�شي، مغربي 
959 ، ب لرب ط،  25 يونيو  املزداد في 
بلوك    21 قط ع  ب لرب ط  والق طنة 
حي  الصنوبر  ش رع   52 رقم  الف 
الري ض كمسيرين للشركة ملدة غير 

محدودة.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.
تكوين  أ ل  من   %5  : األرب ح 

احتي طي ق نوني.
الب قي يتم رصده تبع  لقرار الجمع 

الع م.
ث ني  : تم تقييد الشركة في السجل 
فبراير   22 يوم  ب لرب ط  التج ري 

 212 تحت الرقم 5133.
ملخص من أ ل النشر

املتصرف

352 P

AGZ
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسم له  : 3.111.111  درهم

 LOT N°59 : مقره  اال تم عي
ZONE INDUSTRIELLE TEMARA

الرقم الضريبي : 3375411
السجل التج ري رقم 41129

الزي دة والتخفيض في الرأسم ل
 AGZ لشركة  الع م  الجمع  قرر 
فبراير  212  ف تح  بت ريخ   SARL

م  يلي :

اال تم عي  الرأسم ل  في  الزي دة 

طريق  عن  درهم   7.111.111 بمبلغ 

من  ا تم عية  حصة   71.111 خلق 

إلى  لرفعه  وذلك  درهم    11 فئة 

9.111.111 درهم.

 AGZ لشركة  الع م  الجمع  قرر 

بت ريخ ف تح فبراير  212، م  يلي :

اال تم عي  الراسم ل  تخفيض 

درهم إلع دته إلى   7.111.111 بمبلغ 

2.111.111 درهم.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فبراير  212،   22 بت ريخ 

.   24 

353 P

 TRANSATLANTIC

PARTNERS
SARL

رأ1 م له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : ش رع العركوب 
رقم 7724/ 1 الداخلة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�شى عقدعرفي حرر ب لرب ط 

وضع  تم  فبراير  212،   4 بت ريخ 

ذات  لشركة  االس �شي  الق نون 

تحت  وذلك  املحدودة  املسؤولية 

املعطي ت الت لية :

 TRANSATLANTIC  : التسمية 

.PARTNERS SARL

الهدف : هدف الشركة هو :

الخدم ت  تحقيق  ميع 

ووس طة  والخدم ت  االستش رية 

وسيلة  وأي  شركة  أي  مع  األعم ل 

استثم رية مهمة ك ن مج ل تدخلهم 

مع األفراد وكذلك أي هيئة ع مة أو 

شبه ع مة.

في  استش رية  خدم ت 

اإلدارة،  التنظيم،  االستراتيجية، 

املوارد  املعلوم ت،  نظم  الضرائ6، 

من  واالتص ل،  التسويق  البشرية، 

التصميم  إلى التنفيذ.

والتدري6  واملس عدة  االستش رة 

األعم ل  ودعم  إنش ء  في  واملس عدة 

التج رية.

الدورات  أو  األحداث  تنظيم 

التدريبية أو الندوات.

املش ركة املب شرة أو غير املب شرة 

في كل الشرك ت أو شرك ت  للشركة، 

إنش ؤه ،  سيتم  أو  إنش ؤه   تم 

شرك ت  إنش ء  طريق  عن  والسيم  

أو  رع ية  أو  مس هم ت  أو   ديدة 

أو  م لية  أوراق  أو شراء   اشتراك ت 

حقوق ا تم عية أو عملي ت اندم ج 

أو تح لف ت أو  معي ت في مش ركة.

املش ركة املب شرة أو غير املب شرة 

في  ميع العملي ت املنقولة والتج رية 

بمفرده   سواء  والبن ء  وامل لية 

من  ميع  الغير  مع  ب الشتراك  أو 

الجمعي ت أو الشرك ت بأي شكل من 

التي  ب لطريقة  بمس عدته   األشك ل 

سواء  املب شر  ب لتدخل  أو  تن سبه  

أو عن طريق املس همة  ك ن وسيط، 

العينية أو عن طريق االشتراك.

املع مالت  ع م  ميع  وبشكل 

أو  الصن عية  أو  التج رية  أو  امل لية 

تتعلق  قد  التي  العق رية  أو  املنقولة 

بشكل مب شر أو غير مب شر بموضوع 

الشركة أو بأي أشي ء مم ثلة أو ذات 

تسهل  أن  املحتمل  من  والتي  صلة 

تشغيله  أو تطويره  أو توسيعه .

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

ش رع العركوب   : املقر اال تم عي 

رقم  7724/1 الداخلة.

رأ1 امل ل : 11.111  درهم موزع 

حصة  كل  قيمة  حصة    111 على 

كله   وأسندت  حررت  درهم    11

للشرك ء ك لت لي :

 511 الشرايبي  كميل  السيد 

حصة.

السيد عثم ن السعداني الحسني 

511 حصة.

املجموع : 111  حصة.
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التسيير : عين كل من السيد كميل 

السعداني  عثم ن  والسيد  الشرايبي 

غير  ملدة  للشركة  مسيران  الحسني 

محدودة.

ف تح  من   : اال تم عية  السنة 
أول  من  ديسمبر،  إلى  3  ين ير 

يوم تنتهي  سوف  ا تم عية   سنة 

  3 ديسمبر  212.

االحتي طي  لتكوين   5%  : األرب ح 

الق نوين والب قي يوزع على الشرك ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212،  بت ريخ      ب لداخلة 
رقم السجل  تحت رقم  23/ 212، 

التج ري 7375 .

354 P

شركة اسماعيلية غاز
ش م إ

رأ1 م ل : 21.111.111 درهم

املقر اال تم عي : كلم 9 - ط ر  2 - 

طريق الح  6 - مكن 1

السجل التج ري :  4  2

اإلدارة  مجلس  محضر  بمقت�شى 

ومحضر   ،21 9 ديسمبر   21 بت ريخ 

بت ريخ  الع م  العداي  اال تم ع 

23 يونيو 2121، قرر م  يلي :

استق لة املتصرف.

السيد  ون لوي بون  ف ن.
ط رق  للسيد  كمتصرف  تعيين 

مفض ل.

اإلدارة  مجلس  محقر  بمقت�شى 

بت ريخ 8  ديسمبر 2121.

استق لة املتصرفين.

عس ف اسوكلو.

السيدة شهرزاد بك ي.

تعيين الس دة كمتصرفين لشركة 

إسم عيلية غ ز.

السيد  ورج روبرت.

هش م منصف علوي.

تق عد املدير الع م املنتدب السيد 

عمر سعد.

تعيين السيد يوسف كرارة كمدير 

ع م منتدب لشركة إسم عيلية غ ز.

كمتصرفين  الس دة  والية  بق ء 
لشركة إسم عيلية غ ز :

السيد نبيل املذكوري.
شركة فيفو إينرجى.

شركة طوط ل املغرب.
شركة بتروم املغرب.

السيد احمد بوعيدة.
السيد سعد بوعيدة.

بق ء السيد نبيل املذكوري كرئيس 
مدير ع م لشركة اسم عيلية غ ز.

لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
 223 امللف  رقم  بمكن 1  التج رية 

بت ريخ 4  ين ير  212.
355 P

 GMS POWER TRADING CO
LTD
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 ،2121 ديسمبر   24 بت ريخ  الرب ط 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
 GMS POWER  : التسمية 

.TRADING CO LTD SARL
اإلنع ش   : اال تم عي  الهدف 

الع ري.
االستيراد والتصدير.

أشغ ل البن ء.
راسم ل الشركة : 11.111  درهم 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة.
كريني منير 911 حصة.

كريني سعيد 11  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
C رقم  : حي الرحمة القط ع  املقر 

74 الط بق السفلي سال.

املسير : كريني سعيد.
التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

.32975
356 P

STE BRANDLYICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قد  ين ير  212،   4 بت ريخ  الرب ط، 

املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

املحدودة.

.STE BRANDLYCIAL : التسمية

االستش رة في   : الهدف اال تم عي 

التسيير، االستش رة اال تم عية.

درهم    1.111  : راسم ل الشركة 

مقسمة الى 11  حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحدة.

سعد عرف ت .... 11  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت سيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

حجي  سعيد    6 رقم   : املقر 

القنيطرة سال.

املسير : سعد عرف ت.

 : التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

.3298 

357 P

 CENTRE MAROCAIN

 DU CONSULTING ET DE

 DEVELOPPEMENT DES

COMPETENCES
SARL

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   26 بت ريخ  ب لرب ط  املؤرخ 

قوانين  بعض  تغيير  تم   ،2121

الشركة وتم تحديد م  يلي :

تغيير املسير : استق لة السيد ريبي 

الح مل للبط قة الوطنية رقم  فؤاد  

وتعيين  الشركة  ادارة  من   C953  

الح ملة  خديجة  سه م  السيدة 

 B651491 رقم  الوطنية  للبط قة 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  ديدة 

محددة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فبراير  212،    8 بت ريخ 

. 4362 

.D :     45

358 P

STE ANALYTICAS4YOU
شركة ذات مسؤولية محدودة

ت سيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ  بت ريخ 

2121 ب لرب ط،  تم وضع  26 أكتوبر 

ذات  لشركة  التأسي�شي  الق نون 

املسؤولية املحدودة.

 STE  : التسمية 

.ANALYTICS4YOU

االستش رة   : اال تم عي  الهدف 

تكنولو ي ت  أمن  التكنولو ية، 

الحم ية،  تركي6  دار  املعلوم ت، 

الرقمي،  التسويق  البي ن ت،  تحليل 

ب الستيراد  يقوم  وسيط  أو  ت  ر 

والتصدير.

املقر اال تم عي : 5  ش رع االبط ل 

رقم 4 اكدال الرب ط.

مدة الشركة : 99 سنة.

درهم   51.111  : راسم ل الشركة 

فئة  من  حصة   511 الى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

وحررت كله  من طرف :

 333  .... بنيس  ادريس  السيد 

حصة.

  67  .... مع شو  أنس  السيد 

حصة.

بنيس  ادريس  السيد   : التسيير 

وأنس مع شو.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

الى  3 ديسمبر من كل سنة .

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم   

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فبراير  212،   24 بت ريخ 

. 49373

359 P
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 STE BENSAID NEGOTRAV
SARL AU

املؤرخ   الع م  الجمع  بمقت�شى 
بت ريخ 8  ين ير  212 ب لدارالبيض ء، 
 BENSAID شركة  شرك ء  قرر 

.NEGOTRAV SARL AU
 415 3 رقم  تحت  املسجلة 
ب لدارالبيض ء  التج رية  ب ملحكمة 

التعديالت الت لية :
بمقت�شى   : الشركة  راسم ل  رفع 
الجمع الع م قرر شرك ء الشركة رفع 
راسم ل الشركة من 511.111 درهم 
الى 2.111.111 درهم مقسم كم  يلي :
 ... سعيد  بن  الرحم ن  عبد 

2.111.111 درهم.
زنقة   5 من   : تحويل مقر الشركة 
 2 رقم  شقة  االول  الط بق  ديسمبر 
  8 زنقة  الى  الدارالبيض ء  بنجدية 
بوسكورة  بلوك 1  ملزابين   38 رقم 

النواصر الدارالبيض ء.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم   
التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير   24 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 766789.
360 P

YK GROUP CONSULTING
MOROCCO

SARL
 SIEGE : N°74 HAY DOHA I SIDI

ALLAL BAHRAOUI TIFELT
TEL : 212. 5. 30.13.40.82

ت سيس شركة
تم  فبراير  212،    2 بت ريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  ت سيس 
وذات  وحيد  بشريك  محدودة 

املواصف ت الت لية :
مجموعة   YK  : التسمية 
 YK GROUP االستش رات، 

.CONSULTING SARL AU
التصميم  استش رات   : املوضوع 

واالعالمي ت.
حي الضحى   47  : املقر اال تم عي 

سيدي عالل البحراوي.

املدة : 99 سنة ابتداء من االنج ز 
النه ئي.

 21.111  : اال تم عي  الراسم ل 
درهم مقسمة ب 211 سهم من 11  

درهم للسهم.
211 سهم لف ئدة الشريك الوحيد 

السيد قصيري ي سر.
السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

قصيري ي سر ملدة زمنية مفتوحة.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 
تحت رقم  فبراير  212،    9 بت ريخ 

.94
361 P

 STE AVITRAV
SARL

في  االستثن ئي  الع م  للجمع  تبع  
محدودة  للشركة  اال تم عي  املقر 

مسؤولية قرر شرك ؤه  م  يلي :
بمبلغ  الشركة  راسم ل  زي دة 
 71.111 لجل6  درهم    .511.111
  .571.111 على  للحصول  درهم 
درهم من خالل خلق 5.111  حصة 
ا تم عية بقيمة اسمية 11  درهم.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
فبراير   24 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212، تحت رقم 4 3   .
362 P

 STE BDK AVENUE
SARL AU 

في  العرفي  العقد  تسجيل  ت ريخ 
ف تح فبراير  212 ب لرب ط.

االستيراد   : اال تم عي  الهدف 
وتصدير والتج رة.

راسم ل الشركة : 11.111  درهم 
فئة  من  حصة    111 الى  مقسمة 

11  درهم للحصة لشريك وحيد :
السيد بدر خربوش 111  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
الت سيس النه ئي.

زنقة االشع ري الشقة    4  : املقر 
رقم 4 اكدال الرب ط.

التسيير : بدر خربوش.
 : التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

. 4974 

363 P

تامسنا الوفا
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : تم رة املسيرة  ، 

االم نة 3  ش رع ادريس  ، الشة 
رقم  

تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق  اطريبة،  عص م  االست ذ 

ين ير  212،   6 بت ريخ  ب لرب ط، 

فبراير   3 بت ريخ  ب لرب ط  املسجل 

ذات  شركة  ت سيس  تم   ،212 

ب ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

االسم  : ت مسن  الوف  شركة ذات 

مسؤولية محدودة.

االنع ش   : اال تم عي  الهدف 

العق ري.

املقر اال تم عي : تم رة املسيرة  ، 

االم نة 3  ش رع ادريس  ، الشة رقم 

. 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت سيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.
يتكون رأسم ل   : راسم ل الشركة 

درهم    11.111 بمبلغ   الشركة 

حصة ا تم عية،    111 الى  مقسم 

قيمة كل واحدة 11  درهم، مقسمة 

على الشكل االتي :

  .... رقعي  ش وي  نعيمة  السيدة 

551  حصة.

السيدة ام كلثوم ملسفر الحسيني  

....  299  حصة.

 .... رقعي  ش وي  سلمى  السيدة 

51  حصة.

السيد عبد الفت ح ش وي رقعي .... 

  حصة.

حصة    111  ..... املجموع 

ا تم عية.

تتوزع   : اال تم عية  الحصص 

على  للشركة  اال تم عية  الحصص 

الشكل االتي :

  .... رقعي  ش وي  نعيمة  السيدة 

55.111 درهم.

السيدة ام كلثوم ملسفر الحسيني  

.... 29.911 درهم.

 .... رقعي  ش وي  سلمى  السيدة 

5.111 درهم.

السيد عبد الفت ح ش وي رقعي .... 

11  درهم.

أنيط  الشركة  تسيير   : التسيير 

ب لسيد عبد الفت ح ش وي رقعي.

تلتزم الشركة ب مض ء السيد عبد 

الفت ح ش وي رقعي.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتم رةن تحت رقم 5126.

364 P

STE AFAM DISTRIBUTION
SARL

ت سيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم ت سيس شركة  ين ير  212،   21

محدودة املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية :

 AFAM شركة   : التسمية 

شركة   ،  DISTRIBUTION SARL

محدودة املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية :

املنتو  ت  وبيع  شراء   : الهدف 

الغذائية.

املقر اال تم عي : الشط لحض رة، 

كبدانة الن ظور.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

في  محدد   : اال تم عي  الراسم ل 

  1.111 11.111  درهم قسمت الى 

درهم    1 حصة ا تم عية من فئة 

مكتتبة  كله   للواحدة  للواحدة 

ومحررة كم  يلي :

  1.111  ...... افنوع  أمين  السيد 

حصة.
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املجموع ...... 1.111  حصة.
من  تبتدئ   : السنةاال تم عية 

ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.
الشركة  لتسيير  عين   : التسيير 
امين  السيد   : محدودة  غير  وملدة 

أفنوع.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير  212،    8 بت ريخ  ب لن ظور 

تحت رقم 353.
365 P

STE M.L. SEVEN
 SARL

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE : N°73 LAMAADIATE

TAROUDANTE
بمو 6 عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 8 
فبراير  212، تم ت سيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الخص ئص 

الت لية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 
ذات  شركة   STE ML SEVEN

مسؤولية محدودة.
املوضوع : الشركة له  كهدف :

تشييد  الكهرب ء،  تركي6  أشغ ل 
املتنوعة  االشغ ل  مق ول  املب ني، 

والتج رة الع مة.
العملي ت،  ع مة  ميع  بصفة 
املنقولة  الصن عية،  التج رية، 
مب شرة  بصفة  املتعلقة  والعق رية 
ال1  أو  املذكور  اال تم عي  ب لهدف 
هدف مم ثل أو مش به والتي ب مك نه  
أن تس هم في تطوير نش ط الشركة 

بأي شكل ولحس به .
املقر  يو د   : اال تم عي  املقر 
اال تم عي رقم 73 لبالليع ت رودانت.

سن ابتداء   99 محددة في   : املدة 
من يوم الت سيس.

الراسم ل   : اال تم عي  الراسم ل 
درهم    1.111 في  محدد  اال تم عي 
مقسمة على 11  حصة من فئة 11  

درهم للواحدة.
الي 1  ن يت  السيد   : الشرك ء 

الحسن ..... 51 حصة.

 51  ...... محمد  مغوش  السيد 
حصة.

ويسيره   الشركة  يدير   : االدارة 
في  يس عده  محمد  مغوش  السيد 

التسيير السيد ن يت الي 1 الحسن.
السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 
في  وتنتهي  ين ير  ف تح  في  اال تم عية 

 3 ديسمبر.
الق نوني  %لالحتي ط   5  : االرب ح 
لقرار  تبع   يض ف  أو  يوزع  والب قي 

الشرك ء.
لقد تم االيداع الق نوني   : الوضع 
بت رودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
يوم 23 فبراير  212، تحت رقم 58 .
التج ري  السجل  في  تسجيل  تم 
بت رودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت  فبراير  212،   23 يوم 

.7459
366 P

 STE MAISON D'ELECTRO
 ET AMEUBLEMENT

AAMRANE
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : N°4 KISSARIAT

 TIOUTI BD  SIDI MOHAMED
TAROUDANT

RC N° : 2955 TAROUDANT
IF N°: 14442089

الع م  الجمع  لقرارات  تبع  
فبراير    2 االستثن ئي املنعقد بت ريخ 
 maison d'electro et  212 لشركة 
شركة   ameublement aamrane
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، قرر الشريك الوحيد م  يلي :
لشركة  فرع  ديد  ت سيس 

ب لعنوان الت لي :
رقم 2 ايت اعزة الطريق الرئيسية  

الوالد برحيل ت رودانت.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير  212،    9 بت رودانت بت ريخ 

تحت رقم 49 .
367 P

 STE BERCY TRANS
SARL AU

CAPITAL : 20.000 DHS
 RC N° : N°48 APP N°2 BD

 MOKHTAR SOUSSI BLALIAA
TAROUDANT
RC N° : 5481

IF N°: 26043835
الع م  الجمع  لقرارات  تبع  
فبراير    5 االستثن ئي املنعقد بت ريخ 
  STE BERCY TRANS لشركة   212 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
قرر الشريك الوحيد  بشريك وحيد، 

م  يلي :
ب ض فة  الشركة  نش ط  توسيع 
نقل البض ئع بدون مرافق لص لح   :

الغير.
نقل االمتعة غير املصحوبة لص لح 

الغير.
االرس لي ت.

وضبط  ميع  وصي نة  اصالح 
السي رات واملركب ت الزراعية.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير  212،    9 بت رودانت بت ريخ 

تحت رقم 51 .
368 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 SIEGE : IMM AICHATOU 2EME ETAGE

APPT7 AVENUE AGADIR GUELMIM

TEL N°: 15.28.77. 8.63

شركة سوديكات
تعديل شركة

طبق  ملداوالت الجمع الع م الغير 
الع دي بت ريخ 22 فبراير  212، قرر 

الشرك ء م  يلي :
بيع  حمدان  حيدارا  السيد  قرر 
5111 حصة للسيد حمدان الحسين.
املسؤول الوحيد عن االمض ء هو 

السيد حيدارا حمدان.
أنشطة  زي دة  الع م  الجمع  قرر 

الشركة.
تغيير الشكل الق نوني للشركة من 

ش.م.م.ش.و. الى ش.م.م.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية بكلميم 
تحت رقم  فبراير  212،   22 بت ريخ 

.212 /72
369 P

STE LURECO MAROC
 SARL

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
7  فبراير  212 ب لرب ط قد تم وضع 
تحمل  لشركة  االس �شي  الق نون 

الخص ئص الت لية :
 STE LURECO  : التسمية 

.MAROC SARL
بيع  شراء   : اال تم عي  الهدف 

اللوازم املكتتبة.
راسم ل الشركة : 11.111  درهم 
فئة  من  حصة    111 الى  مقسمة 
11  درهم للحصة الواحدة السيدة 
السيد علي  حصة   511 بنعزو  وف ء 

مرغيس 511 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
الت سيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.
من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
 3 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى  تبتدئ من ت ريخ  التسجيل.
ش رع ابن سين  شقة   79   : املقر 

رقم 4  اكدال الرب ط.
املسير : علي مرغيش.
املسيرة : وف ء بنعزو.

ب ملحكمة  التج ري  السجل  رقم 
التج رية ب لرب ط تحت رقم 49717 .
370 P

AFIFI CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM N° : 16.6 .35.57.83

 STE IRM GARDIENNAGE
SARL

الع م  الجمع  لقرارات  تبع  
بت ريخ  ب لرب ط  املسجل  للشرك ء 
 IRM لشركة   2121 أكتوبر    2
ذات  شركة   ،GARDIENNAGE
مسؤولية محدودة، عنوانه  التج ري:   
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 زنقة البيروني ش رع عقبة عم رة 

4 شقة رقم 7 أكدال الرب ط.

قرر الجمع الع م م  يلي :

التصفية النه ئية لشركة.

تبرئة ذمة مصفي الشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فيراير  212،   23 بت ريخ 

رقم  التج ري  السجل   ،   277

. 33377

371 P

FIDUCIAIRE

FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 15.28.8 .96.41

FAX :  15.28.8 .96..4 

STE IRI LUNE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 3 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب ه   ايت  ب شتةكة  فبراير  212، 

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية 

محدودة خص ئصه  ك لت لي :

.STE IRI LUNE االسم : شركة

املستخدمين  نقل   : االهداف 

لحس ب الغير.

التوامة  حي   : اال تم عي  املقر 

بيوكري اشتوكة ايت ب ه .

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

الى  مقسم  درهم    11.111 مبلغ 

111  حصة بثمن 11  درهم للواحد 

موزع ك لت لي :

 511  .... الحفيري  محمد  السيد 

حصة.

 511  .... السيد الصديق ن صري 

حصة.

املجموع ............ 111  حصة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر  في  3  وتنتهي  ين ير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

الصديق  السيد  محدودة  غير  وملدة 

الن صري.

االمض ءات  تكون   : االمض ءات 

الصديق  للسيدين  البنكية مشتركة 

الن صري والسيد محمد الحفيري.

اال تم عية  االمض ءات  وتكون 

فقط للسيد الصديق الن صري.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 

ب 7  فبراير  212، تحت رقم 3 4.

372 P

FIDUCIAIRE

FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 15.28.8 .96.41

FAX :  15.28.8 .96..4 

 STE RIMAL JANNAT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بت ريخ ف تح  

فبراير  212، بييوكرى حررت قوانين 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد خص ئصه  ك لت لي :

 STE RIMAL شركة   : االسم 

.JANNAT

االهداف : استغالل املق لع.

الط بق السفلي   : املقر اال تم عي 

تجزئة الجوهرة رقم 46  بييوكرى.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

الى  مقسم  درهم    11.111 مبلغ 

111  حصة بثمن 11  درهم للواحد 

موزع ك لت لي :

السيد ابراهيم س عدي .... 111  

حصة.

املجموع ............ 111  حصة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر  في  3  وتنتهي  ين ير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

ابراهيم  السيد  محدودة  غير  وملدة 

س عدي.

االمض ءات  تكون   : االمض ءات 

اال تم عية والبنكية للسيد ابراهيم 

س عدي.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 

ب 7  فبراير  212، تحت رقم 4 4.

373 P

ائتم نية صو يم لالستش رة

ش.م.م.ش.و

استش رة ق نونية م لية عق رية واملح سبة

مقر : 628 ش رع ادريس الح رتي قرية الجم عة 

الدارالبيض ء

STE ALFAZDIHAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بمقت�شى العقد العرفي بت ريخ 26 

ين ير  212، ب لدارالبيض ء، املسجل 

بنفس املدينة بت ريخ 28 ين ير  212، 

تم وضع القوانيين االس سية للشركة 

املتضمنة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

للمميزات الت لية :

 STE ALFAZDIHAR  : التسمية 

.SARL

الشركة  اهداف  تتمثل   : الهدف 

في :

وتج رة  والتصدير  االستيراد 

الجملة.

واملعدات  املنتج ت  وبيع  شراء 

واملواد الري ضية.

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

امل لية،  التج رية،  الصن عية، 

املرتبطة  العق رية أو الغير العق رية، 

بصفة مب شرة أو غير مب شرة ب حدى 

هذه العملي ت املذكورة اعاله والتي 

تس عد على ازده ر الشركة.

ش رع مر1   26  : املقر اال تم عي 

السلط ن الشقة رقم 3 الط بق االول 

الدارالبيض ء.

في  الشركة  مدة  تحدد   : مدته  
تأسيسه   ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99
أو  التمديد  ح لة  م عدا  النه ئي، 

الفسخ.
رأسم ل  يحدد   : الرأسم ل 
درهم،    11.111 مبلغ  في  الشركة 
  11 بقيمة  حصة    111 الى  مجزأ 
درهم للحصة الواحدة املكتتبة نقدا 

ب كم له  في صندوق الشركة.
املحدثة  اال تم عية  الحصص 
مرقمة من   الى 111  حصة محدثة 
ب كم له  من طرف الشرك ء، منفصلة 

كم  يلي :
الزعيم،  االله  عبد  السيد 
التعريف  لبط قة  الح مل  مغربي، 
املزداد   ،BH59  4 رقم  الوطنية 
عثم ن  بسيدي  في  2/2 /996  
بتجزئة  الس كن  الدارالبيض ء، 
عين الشق،   7 رقم   63 الحمد زنقة 

الدارالبيض ء : 551 حصة.
مغربي،  الزعيم،  ي سين  السيد 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
في  مزداد   BK277264 رقم  
مسيك  بن  بسب تة    996/16/17
سيدي عثم ن، الس كن بحي ي سمينة 
الشق،  عين   ،22 رقم    16 زنقة   5

الدارالبيض ء : 451 حصة.
من  وتدار  الشركة  تسير   : ادارته  
أو  الزعيم  االله  عبد  السيد  طرف 
السيد ي سين الزعيم، اللذين يملك ن 
م عدا  التوقيع اال تم عي املنفصل، 
سح6 االموال ب لنسبة للمؤسس ت 
البنكية التي يكون التوقيع اال تم عي 
الوحيد فيه  للسيد عبد االله الزعيم.
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
ف تح ين ير وتنتهي في اخر ديسمبر من 

كل سنة.
الص فية  االرب ح  على   : االرب ح 
صندوق  لتكوين   %  5 اقتط ع  يتم 

االحتي ط الق نوني.
وضع التصريح ب لسجل التج ري 
ب لدارالبيض ء  التج رية  ب ملحكة 
تحت رقم  فبراير  212،    8 بت ريخ 

.491787
374 P
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ائتم نية صو يم لالستش رة

ش.م.م.ش.و

استش رة ق نونية م لية عق رية واملح سبة

مقر : 628 ش رع ادريس الح رتي قرية الجم عة 

الدارالبيض ء

STE CASA MARINA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة
بت ريخ  العرفي  العقد  بمقت�شى 

ب لدارالبيض ء،  ديسمبر  212،   29

 29 بت ريخ  املدينة  بنفس  املسجل 

القوانيين  وضع  تم   ،2121 ديسمبر 

املسؤولية  ذات  للشركة  االس سية 

املتضمنة  وحيد  بشريك  املحدودة 

للمميزات الت لية :

 STE CASA MARINA  : التسمية 

SARL. AU

الشركة  اهداف  تتمثل   : الهدف 

في :

املنتج ت   والتصدير  االستيراد 

)القوارب،  البحرية   وامللحق ت 

سكي،  سكوتر،  بت  املحرك ت، 

وغيره  من امللحق ت  ادوات الصيد، 

واملعدات الخ(.

 IMPORTATION ET

 TRAITEMENT DES PRODUITS

 ET ACCESSOIRES MARINS

 (BATEAUX, MOTEURS,

 SCOOTER, JET SKI,

 ARTICLES DE PECHES ET

 AUTRES ACCESSOIRES ET

.(..EQUIPEMENTS

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

امل لية،  التج رية،  الصن عية، 

املرتبطة  العق رية أو الغير العق رية، 

بصفة مب شرة أو غير مب شرة ب حدى 

هذه العملي ت املذكورة اعاله والتي 

تس عد على ازده ر الشركة.

االول،  الط بق   : اال تم عي  املقر 

الدارالبيض ء  لين ،  تجزئة   225

..21 91

في  الشركة  مدة  تحدد   : مدته  

تأسيسه   ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99

أو  التمديد  ح لة  م عدا  النه ئي، 

الفسخ.

رأسم ل  يحدد   : الرأسم ل 

درهم،    11.111 مبلغ  في  الشركة 

  11 بقيمة  حصة    111 الى  مجزأ 

درهم للحصة الواحدة املكتتبة نقدا 

ب كم له  في صندوق الشركة.

املحدثة  اال تم عية  الحصص 

مرقمة من   الى 111  حصة محدثة 

ب كم له  من طرف الشرك ء، منفصلة 

كم  يلي :

مغربي،  دادون،  محمد  السيد 

الح مل لبط قة التعريف الوطنية رقم 

  963/  /25 في  املزداد   ،BE3616

الس كن  ب 6  زنقة 31، الكريم ت، 

  111  : الدارالبيض ء  الشق،  عين 

حصة.

وتدار  الشركة  تسير   : ادارته  

عفيفي،  ملك  السيدة  طرف  من 

التعريف  لبط قة  الح مل  مغربية،  

املزداد   ،  BK385883 رقم  الوطنية 

بتجزئة  الس كن   ، 996 3يونيو  في 

معروف،  سيدي   ،225 رقم  لين ، 

التوقيع  تملك  التي  الدارالبيض ء، 

سح6  م عدا  الوحيد،  اال تم عي 

االموال ب لنسبة للمؤسس ت البنكية 

التي يكون التوقيع اال تم عي الوحيد 

الوحيد السيد محمد  فيه  للشريك  

دادون.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في اخر ديسمبر من 

كل سنة.

الص فية  االرب ح  على   : االرب ح 

صندوق  لتكوين   %  5 اقتط ع  يتم 

االحتي ط الق نوني.

وضع التصريح ب لسجل التج ري 

ب لدارالبيض ء  التج رية  ب ملحكة 

رقم  تحت  فبراير  212،   4 بت ريخ 

.488253

375 P

STE TOUFA FOOD

SARL

RC N° : 35355
تأسيس شركة

فبراير   22 بت ريخ  ب لعيون  تم 

انش ء شركة ذات املسؤولية   ،212 

املحدودة ب لخص ئص الت لية :

.STE TOUFA FOOD : التسمية

النش ط : تج رة السمك ب لجملة، 

منتج ت  وتج رة  وتحويل  تجميد 

الصيد.

املقر اال تم عي : الحي الصن عي 2 

الرقم 8  بو دور.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأسم ل : 11.111  درهم مقسمة 

على 111  حصة موزعة ك لت لي :

 511  ....... ادبدا  محمد  السيد 

حصة.

 511  ........ ادبدا  عمر  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد محمد   : التسير 

ادبدا كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 
ب لعيون  االبتدائية  ب ملحكمة 

تحت رقم  فبراير  212،   22 بت ريخ 

.212 /57 

376 P

STE HOLA EXPRESS
SARL AU

RC 35383

تأسيس شركة
فبراير   23 بت ريخ  ب لعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنش ء   212 

املحدودة بشريك وحيد ب لخص ئص 

الت لية :

 HOLA EXPRESS  : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.

النقل  عملي ت  :  ميع  النش ط 

الوطني للسلع عبر البر والجو والبحر.

املقر اال تم عي : تجزئة 25 م ر1 

رقم X693 العيون.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

درهم    11.111  : امل ل  رأ1 

موزعة  حصة    111 على  مقسمة 

ك لت لي :

السيد حنين يوسف 111  حصة.

تم تعيين السيد حنين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  يوسف 

محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

بت ريخ  ب لعيون  االبتدائية  ب ملحكمة 

وب لسجل التج ري  فبراير  212   23

تحت رقم 585/ 212.

377 P

 SOCIETE EL ANZOUK

COMMERCE
SARL

تغيير شركة
سجل تج ري رقم 27849

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب ملميزات الت لية :

اميمة  السيدتين  من  كل  ب عت 

تراب  حصة وحليمة   )61( العنزوك 

الن  م  السيد  إلى  حصص   ) 1(

)71( حصة بـ  العنزوك ليصبح لديه 

11  درهم للحصة.

إلى  تراب  حليمة  السيدة  ب عت 

 السيد منصور العنزوك )1 ( حصص

بـ 11  درهم للحصة.

زي دة رأسم ل الشركة من 1.111  

درهم إلى 11.111  درهم.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيير 

منصور العنزوك.

تغيير الشكل الق نوني للشركة من 

.S.A.R.L إلى S.N.C

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

فبراير   22 االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

 212 تحت رقم 577/ 212.

378 P
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وومي برود
ش.م.م

WOMI PROD SARL
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  أبريل  212   4
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة ذات املواصف ت الت لية :
ش.م.م  برود  وومي   : التسمية 
WOMI PROD SARL لشركة ذات 

مسؤولية محدودة.
تنظيم   : اال تم عي  الهدف 

األحداث املهنية.
املقر اال تم عي : 1/أو ست أ ا&أ 
خدم ت رقم 525  رقم 5 حي السالم 

أك دير.
سنة   99  : اال تم عية  املدة 
ابتداء من ت ريخ تسجيله  في السجل 
املسبق الحل  تم  إذا  عدا   التج ري 

أو التمديد.
الرأسم ل اال تم عي : يتكون من 

11.111  درهم.
تسيير الشركة : تم تعيين السيد 

هش م قدمير.
السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 
فبراير   23 بت ريخ  بأك دير  التج ري 
للسجل   98467 رقم  تحت   212 

التحليلي رقم 46345.
379 P

STE NOUR FRITES
بمقت�شى عقد عرفي مسجل يوم 
تم  قد  ب لرب ط   2121 نوفمبر   22
وضع الق نون األس �شي لشركة تحمل 

الخص ئص الت لية :
.STE NOUR FRITES : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
وشراء  بيع   : اال تم عي  الهدف 
 - املقلية  البط طس  أنواع   ميع 
املنتو  ت  أنواع  في  ميع  االتج ر 

الغذائية.
درهم    11.111  : امل ل  رأ1 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم    111

مقسمة كم  يلي :

  111 بوتسموت  مب رك  السيد 

حصة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من ف تح ين ير إلى  :  السنة امل لية 

عدا م   السنة  كل  من  ديسمبر   3  

السنة األولى تبتدء من ت ريخ التسجيل.

مر1  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

الخير سكتور 3 رقم 841  تم رة.

التسيير : مب رك بوتسموت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  ين ير  212  بت ريخ  2  بتم رة 

رقم 9  .

380 P

STE AL FAYEZ BIZ
SARL AU

استدراك خطأ وقع أثن ء صي غة 

 5638 بعدد  سينشر  الذي  اإلعالن 

بت ريخ 8  نوفمبر 2121.

رزاقي  ع ئشة  السيدة   : من  بدال 

111  حصة.

  111 ف يز  أمين  السيد   : يقرأ 

حصة.

الب قي ال تغيير فيه.

381 P

األست ذ �شي محمد ب ينه

موثق

 S.I.R.H شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

شقة رقم 8  عم رة رقم 22 زاوية 

زنقة درعة وواد ف 1 الرب ط أكدال

تأسيس  شركة
بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 

2121 تم تأسيس شركة  28 سبتمبر 

ذات املسؤولية املحدودة ب ملواصف ت 

الت لية :

.S.I.R.H التسمية : شركة

املسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

املحدودة.

غرض الشركة بإيج ز :

أعم  وبشكل  العق ري  الترويج 

والتج رية  املدنية  العملي ت   ميع 

 والصن عية وامل لية واألث ث والعق رات

غير  أو  مب شر  تكون بشكل  التي قد 

مب شر ب ألشي ء املذكورة أعاله أو من 

املحتمل أن تعزز تطويره .

  8 رقم  شقة   : اال تم عي  املقر 

عم رة رقم 22 زاوية زنقة درعة وواد 

ف 1 الرب ط أكدال.

الشركة  مدة  تحديد  تم   : املدة 

ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99 خالل 

تسجيله  في السجل التج ري.

مبلغ رأسم ل الشركة : 111. 2.87 

درهم.

الشرك ء :

الحمدوني  الكريم  عبد  السيد 

بحصة 4.355 .

بحصة  نبيل  غفيري  السيد 

. 4.355

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عبد الكريم الحمدوني والسيد 

غفيري نبيل ملدة غير محدودة.

لدى  للشركة  الق نوني  اإليداع 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

ب لرب ط تحت السجل التج ري رقم 

49597  بت ريخ 7  فبراير  212.

382 P

STE IKRAMEN
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

لشركة  فبراير  212  في     املؤرخ 

املسؤولية  ذات   STE IKRAMEN

مقره   واحد  بشريك  املحدودة 

اال تم عي : ايت مخشون ايت لحسن 

قد  الح  6  جحجوح  القشلة  دوار 

تقرر :

ملكيته   تعود  سهم    111 بيع 

السيد  إلى  لعزب  سليم ن  للسيد 

اسم عيل حدافة بقيمة 11  درهم 

بمبلغ 11.111  درهم.

السيد  الوحيد  املدير  استق لة 

وتعيين  وتسريحه  لعزب  سليم ن 

ح مل  حدافة  اسم عيل  السيد 

 N° DN8242 الوطنية  للبط قة 

كمسير وحيد.

تحويل املقر الرئي�شي إلى العنوان 

الت لي : محل رقم 3 رقم 2 5 ري ض 

اسم عيلية ان �شي مكن 1.

املذكورة  الشركة  رأسم ل  زي دة 

ليصبح  درهم   3.911.111 بمبلغ 

من 11.111  درهم إلى 4.111.111 

في  املدينة  الذمم  إدراج  درهم 

الحس ب الج ري للشركة.

والتسمين»  »التربية  نش ط  تغيير 

واألشغ ل  »املب ني  الت لي  ب لنش ط 

الع مة».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  بمكن 1  التج رية 

 212 سجل تج ري رقم 36643.

383 P

 SOCIETE RAHOULE

ATLANTIC FISH
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : الشقة رقم 5  

GH99 عم رة L226 إق مة الكولف 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :

 SOCIETE RAHOULE : التسمية

.ATLANTIC FISH SARL AU

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.

  5 الشقة رقم   : املقر اال تم عي 

الكولف  إق مة   L226 عم رة   GH99

القنيطرة.
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موضوع الشركة : 
بيع األسم ك ب لتقسيط.

نقل السلع.
التج رة بصفة ع مة.

رأسم ل الشركة : حدد الرأسم ل 
مقسمة  درهم    11.111 مبلغ  في 
درهم    11 111  حصة من فئة  إلى 
ومكتتبة  بك مله   محررة  للواحدة 

وموزعة على الشرك ء ك لت لي :
السيد ب عزيز سعيد 111  حصة.

املدة : 99 سنة.
إلى  أسندت   : والتسيير  اإلدارة 
السيد ب عزيز سعيد، الح مل لبط قة 
.GN4948  التعريف الوطنية رقم

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
 3 ديسمبر.

التقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لسجل التج ري ب ملحكمة االبتدائية 
بت ريخ   49 35 ب لقنيطرة تحت رقم 

22 م ر1 8 21.
384 P

SOCIETE SOULAB ELEVAGE
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : تجزئة 67  قصبة 
املهدية القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 
بشريك  املسؤولية  محدودة  لشركة 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :
 SOCIETE SOULAB  : التسمية 

.ELEVAGE SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
  67 تجزئة   : اال تم عي  املقر 

قصبة املهدية القنيطرة.
موضوع الشركة : تربية املوا�شي.

رأسم ل الشركة : حدد الرأسم ل 
مقسمة  درهم    11.111 مبلغ  في 
درهم    11 111  حصة من فئة  إلى 
ومكتتبة  بك مله   محررة  للواحدة 

وموزعة على الشرك ء ك لت لي :

  111 سمية  لبرادعي  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

إلى  أسندت   : والتسيير  اإلدارة 

الح ملة  سمية،  لبرادعي  السيدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.GY 6 26

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

التقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لسجل التج ري ب ملحكمة االبتدائية 

بت ريخ  ب لقنيطرة تحت رقم  5918 

8  فبراير  212.

385 P

SOCIETE LOUKA AGRO
شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : تجزئة 67  قصبة 

املهدية القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

املواصف ت الت لية :

 SOCIETE LOUKA  : التسمية 

.AGRO SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

  67 تجزئة   : اال تم عي  املقر 

قصبة املهدية القنيطرة.

موضوع الشركة :

تربية املوا�شي.

نقل البض ئع.

األشغ ل املختلفة.
رأسم ل الشركة : حدد الرأسم ل 

مقسمة  درهم    11.111 مبلغ  في 

درهم    11 111  حصة من فئة  إلى 

ومكتتبة  بك مله   محررة  للواحدة 

وموزعة على الشرك ء ك لت لي :

  11 السيد لبرادعي عبد الرحيم 

حصة.

 911 الع لي  عبد  لبرادعي  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.
إلى  أسندت   : والتسيير  اإلدارة 
السيد لبرادعي عبد الرحيم، الح مل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.GY44515
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.
التقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لسجل التج ري ب ملحكمة االبتدائية 
بت ريخ   59155 ب لقنيطرة تحت رقم 

7  فبراير  212.
386 P

SOFA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسم له  11.111  درهم
RC255 

ملخص محضر الجمع الع م 
االستثن ئي للشركة

االستثن ئي  الع م  الجمع  إط ر  في 
ذات  شركة   SOFA TRANS لشركة 
بت ريخ  املنعقد  محدودة  مسؤولية 
5  فبراير  212 الك ئنة بحي الوحدة 
سيدي   9 رقم  بلوك   5 مجموعة    
يحيى الغرب تداول مس هموا الشركة 

ب إل م ع على م  يلي :
املوافقة على بيع األسهم :

 511 السيد الحج جي أحمد يبيع 
حصة لف ئدة السيد حومية العالمي.
 511 السيد الحج جي أحمد يبيع 

حصة لف ئدة السيد القمش احمد.
السيد  املشترك  املدير  استق لة 

الحج جي أحمد.
تعيين مسير  ديد مشترك السيد 

حومية العالمي.
للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
تحديث الفصول.
مواضيع مختلفة.

 تم اإليداع الق نوني للشركة لدى 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
22 فبراير  212  بسيدي سليم ن في 

تحت رقم  51/212.
387 P

STE SOFREMO
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ب لقنيطرة بت ريخ ف تح فبراير  212 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخص ئص  تحمل  والتي  محدودة 

الت لية :
التسمية : شركة صوفريمو.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

حي   243 رقم   : اال تم عي  املقر 
الوف ء 4 القنيطرة.

الهدف اال تم عي : نقل السلع.
العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 
له   التي  وامل لية  والعق رية  التج رية 
من  والتي  الشركة  بنش ط  عالقة 

شأنه  املس همة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
املخ  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

عبد النبي.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
سنة كل  من  ديسمبر  إلى  3   ين ير 
م  عدا السنة األولى تبتدئ من ت ريخ 

التسجيل.
را1 امل ل : حدد في مبلغ 11.111  
درهم مقسمة إلى 111  حصة بقيمة 

11  درهم للواحدة.
ب لسجل  التقييد  تم   : التقييد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التج ري 
فبراير  212    7 بت ريخ  ب لقنيطرة 

تحت رقم 59147.
388 P

ادريس ب زا

مح س6 معتمد من طرف الدولة

54 زنقة معمورة رقم 3 القنيطرة

AMZAMAAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر اال تم عي : رقم 28  بلوك 
1 املغرب العربي املحليين   و 2 

القنيطرة
تأسيس

بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 
تمت  ب لقنيطرة  ين ير  212   2 
للشركة  األس �شي  الق نون  صي غة 
أعاله ذات املسؤولية املحدودة اآلتية 

خصوصي ته  :
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اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

.AMZAMAAGRI

األهداف : األهداف اال تم عية :

االستيراد والتصدير.

تعبئة املواد الفالحية.

صلة  له  م   كل  ع مة  وبصفة 

ب لنش ط املذكور سواء بشكل مب شر 

أو غير مب شر.

: رقم 28  بلوك  املقر اال تم عي 

 2 و  املحليين    العربي  املغرب   1

القنيطرة.

را1 امل ل : حدد في مبلغ 11.111  

درهم نقدا.

بتر مته   : اال تم عية  الحصص 

رأ1  يتكون  ا تم عية  حصص  إلى 

ا تم عية  حصة    111 من  امل ل 

للواحدة  ميعه   درهم    11 بقيمة 

بحس6  الشريكين  بين  موزعة 

مس هم تهم  النقدية.

التسيير : يسهر على تسيير شؤون 

السيد  محدد  غير  أل ل  املؤسسة 

التكوتي نسرين.

الزمنية  املدة  حددت   : املدة 

ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99 للشركة 

التمديد ح لتي  عدا  م    تأسيسه  

أو الحل الس بق ألوانه املقرريين من 

لدن الشرك ء ب ألغلبية.

تص دف   : اال تم عية  السنة 

السنة املدنية.

النتيجة املح سبية :

تعيين  الشرك ء  يقرر   : إيج لية 

األرب ح املحققة.

العجز  الشرك ء  يتحمل   : سلبية 

املسجل بحس6 مس هم تهم في رأ1 

امل ل اال تم عي.

ب لسجل  الشركة  هذه  تقييد  تم 

 التج ري ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة

رقم  تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

.8 239
للخالصة والبي ن

389 P

FIDMAS

CONSEILLER COMPTABLE FISCAL 

ET JURIDIQUE

 AV MED V APPT 4 2eme ETAGE 368

KENITRA

TEL : 17.17.32.57.44

GSM : 16.6 .84.2 .91

ZIAF DISPOSITION شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسير وحيد

تأسيس شركة
 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لقنيطرة

وضع  تم  ين ير  212   26 بت ريخ 

 ZIAF لشركة  األس �شي  الق نون 

DISPOSITION ب لخص ئص الت لية : 

 ZIAF شركة   : التسمية 

.DISPOSITION

مسؤولية  ذات  شركة    : الشكل 

محدودة بمسير وحيد.

 384 بلوك رقم   : املقر اال تم عي 

أوالد او يه.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

تنظيف وا ه ت املت  ر، املت  ر، 

الشقق.

التج رة بصفة ع مة.

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

العق رية  الصن عية،  التج رية، 

بنش ط  عالقة  له   التي  وامل لية 

الشركة والتي من شأنه  املس همة في 

تنمية الشركة.

سنة إلى نه ية   99  : مدة الشركة 

ديسمبر من كل سنة.

  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

درهم مقسمة إلى 111  حصة بقيمة 

11  درهم للواحدة سدد ثمنه  ك ملة 

من طرف السيد زوينو ط رق.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

الت قي رض  هللا.

وقيدت الشركة ب لسجل التج ري 

ب لقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم  5915.

390 P

STE LUTTON CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

 املقر اال تم عي : رقم 94 بلوك ج أ

أوالد او يه الط بق األر�شي 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :

 STE LUTTON CAR  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة  بشريك وحيد.

بلوك   94 رقم   : اال تم عي  املقر 

األر�شي  الط بق  او يه  أوالد  أ  ج 

القنيطرة.

موضوع الشركة : 

املق ولة في نقل البض ئع.

منعش عق ري.

املق ولة في نقل املستخدمين.

رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم    11 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

  111 املنصوري  حمزة  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد حمزة   : التسيير 

املنصوري.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

رقم 7  59 بت ريخ 8  فبراير  212.

391 P

STE BRENT CROSS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 11.111  درهم

 املقر اال تم عي : رقم 94 بلوك ج أ

أوالد او يه الط بق األول القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :

 STE BRENT FROSS  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة  .

94 بلوك ج  املقر اال تم عي : رقم 

أ أوالد او يه الط بق األول القنيطرة.

موضوع الشركة : 

منعش عق ري.

أو  املختلفة  األشغ ل  في  املق ولة 

البن ء.

املق ولة في نقل البض ئع.

رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم    11 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

املنصوري  الرحم ن  عبد  السيد 

511 حصة.

 511 ه ني  السعدية  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  أسند   : التسيير 

السعدية ه ني.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

رقم    59 بت ريخ 8  فبراير  212.

392 P
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STE ADSLB QUALITE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : تجزئة الحدادة 

بقعة 2238 طريق مهدية إق مة 

النسيم مهدية متجر رقم 3 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :

 STE ADSLB QUALITE : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة  بشريك وحيد.

: تجزئة الحدادة  املقر اال تم عي 

إق مة  مهدية  طريق   2238 بقعة 

النسيم مهدية متجر رقم 3 القنيطرة.

موضوع الشركة : 

بيع عدة أنواع من البض ئع.

بيع املواد الغذائية.

ت  ر  زار ب لتقسيط.

رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم    11 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

السيد أيوب بدي 111  حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد أيوب   : التسيير 

بدي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

رقم 45 59 بت ريخ 22 فبراير  212.

393 P

STE FAOUARI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 11.111  درهم
املقر اال تم عي : زنقة ه رون الرشيد 

إق مة الفردو1 رقم 3 ميموزا 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :
 STE FAOUARI  : التسمية 

.TRANS SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة  .
ه رون  زنقة   : اال تم عي  املقر 
 3 رقم  الفردو1  إق مة  الرشيد 

ميموزا القنيطرة.
موضوع الشركة : املق ولة في نقل 

املستخدمين.
رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 
درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 
ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة  درهم    11 بقيمة 
بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :
السيد رشيد عب �شي 511 حصة.

السيد هش م الفواري 511 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد رشيد   : التسيير 
عب �شي والسيد هش م الفواري.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
 3 ديسمبر.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 
رقم 3  59 بت ريخ 8  فبراير  212.
394 P

QIBBOU TRANS
SARL AU

بمقت�شى العقد العرفي املحرر في 
22 فبراير  212 تم  القنيطرة بت ريخ 
االتف ق على الق نون األس �شي لشركة 

ذات الخص ئص الت لية :

 QIBBOU TRANS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض : النقل الشخ�شي والنقل 

املدر�شي ونقل البض ئع واإلرس لي ت.
زنقة   4 رقم   : اال تم عي  املركز 

 23 مكت6  فوري     عم لة  أنوال 

القنيطرة.

درهم    11.111  : الرأسم ل 

حصة ا تم عية    111 مقسمة إلى 

بقيمة 11  درهم للحصة الواحدة.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

لالحتي طي الق نوني   5%  : األرب ح 

والب قي بعد املداولة.

لتسيير  ق نوني   عين   : التسيير 

السيدة  محدودة  غير  وملدة  الشركة 

أميمة فيبو.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ريخ 5  فبراير 

 212 تحت رقم 58965.

395 P

مكت6 االست ذة صف ء بوعالم

موثقة ب لقنيطرة

ملتقى ش رع محمد ديوري ومحمد عبدو إق مة 

ك ميلي  الط بق األول مكت6 رقم 3

 SOCIETE ASSAFAE شركة

INVESTMENT
SARL AU

تفويت حصص شركة
بمقت�شى عقد رسمي حرر بمكت6 

موثقة  بوعالم  صف ء  االست ذة 

 2121 ديسمبر   23 ب لقنيطرة بت ريخ 

السيد  فوت   2121 ديسمبر  و  3 

السيد  لف ئدة  بور1  الكريم  عبد 

111  حصة  يوسف داودي مجموع 

 SOCIETE شركة  في  يمتلكه   التي 

 ASSAFAE INVESTMENT SARL

الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م   AU
مقره   درهم    11.111 رأسم له  

املق ومة  ش رع  بطنجة  اال تم عي 

عم رة الهن ء الط بق األول رقم 2.

مجموع  فإن  التفويت  هذا  وبعد 
  111 هو  والذي  الشركة  حصص 
حصة أصبح في اسم السيد يوسف 

داودي.
العقد  نفس  بمو 6  تمت  كم  
بور1  الكريم  عبد  السيد  استق لة 
داودي  يوسف  السيد  مك نه  وعين 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
الفردي  ب لتوقيع  تتعهد  الشركة 
للسيد يوسف داودي بصفته مسيرا 

وحيدا للشركة.
محرر  رسمي  عقد  وبمو 6 
بوعالم  صف ء  االست ذة  بمكت6 
ديسمبر  موثقة ب لقنيطرة بت ريخ  3 
الع م  الجمع  محضر  حرر   2121
 SOCIETE ASSAFAE لشركة 
والذي   INVESTMENT SARL AU
بمو به تم تغيير مقر الشركة الذي 
ش رع   25 القنيطرة   : ك لت لي  أصبح 

موالي عبد العزيز شقة 4.
تغيير  التفويت  هذا  بمو 6  تم 
الق نون  من    4 و   6  ،4 البنود 

األس �شي للشركة.
بمقت�شى عقد رسمي حرر بمكت6 
موثقة  بوعالم  صف ء  االست ذة 
 2121 ديسمبر   23 ب لقنيطرة بت ريخ 
و  3 ديسمبر 2121 تم إع دة صي غة 

الق نون األس �شي للشركة.
مكت6  في  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط بمحكمة القنيطرة بت ريخ 23 
فبراير  212 تحت السجل التحليلي 

رقم 73 59.
أل ل الخالصة والبي ن

مكت6 األست ذة صف ء بوعالم

موثقة ب لقنيطرة

396 P

CAP TOP TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : 66 زنقة أنوال 
الشقة  3 إق مة يوسف القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ب لقنيطرة تم وضع الق نون األس �شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :
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 CAP TOP TRANS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة  بشريك وحيد.

أنوال  66 زنقة   : املقر اال تم عي 

الشقة  3 إق مة يوسف القنيطرة.

موضوع الشركة : نقل املستخدمين.
رأسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم    11.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة  درهم    11 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

  111 الصي د  محسن  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد محسن 

الح مل  مغربية،  الجنسية  الصي د، 

.G72575  للبط قة الوطنية رقم

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.
التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 
رقم 63 59 بت ريخ 23 فبراير  212.

397 P

OUAZIZ HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : الط بق األر�شي 
رقم 87  الع مرية ش طئ مهدية 

القنيطرة

السجل التج ري رقم  5777 

القنيطرة

تعيين مسير  ديد
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 OUAZIZ لشركة  الع دي  الغير 

املسؤولية  ذات  شركة   HOUSE

املحدودة تقرر م  يلي :

مروان  السيد  استق لة  قبول 

وعزيز من مه م تسيير الشركة وتعيين 

وحيد  مسير  وعزيز  رشيد  السيد 

ملدة غير   OUAZIZ HOUSE لشركة 

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية ب لقنيطرة تحت رقم 266 8

بت ريخ 8  فبراير  212.

398 P

مكت6 األست ذة هند الحيمر موثقة ب لقنيطرة 

أرو أزورو دملاري
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  اال تم عي : الحوزية بلوك م 
رقم 42 القنيطرة

رقم التقييد في السجل التج ري 

59137

تأسيس رشكة
 9 بت ريخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

ب لقنيطرة  مسجل   2121 نوفمبر 

بت ريخ 9 نوفمبر 2121 سجل اإليداع 

تم    24 52 ب لصرف  االمر   271 4

إعداد الق نون األس �شي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة.

تسمية الشركة : أرو أزورو دمل ري.

العل6  تصنيع   : الشركة  غرض 

الح فظة.

: الحوزية  عنوان املقر اال تم عي 

بلوك M رقم 42 القنيطرة.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 211.111  : مبلغ رأسم ل الشركة 

مقسم  حصة   2111 بقيمة  درهم 

ك لت لي :

 911 بقيمة  درهم   91.111 مبلغ 

حصة لف ئدة السيد كفت يو   نلوك .

 911 بقيمة  درهم   91.111 مبلغ 

حصة لف ئدة السيد دي روزا روكو 

اليسيو.

  11 بقيمة  درهم    1.111 مبلغ 

حصة لف ئدة السيد كفت يو ب ولو.

بقيمة  درهم    1.111 مبلغ 

روزا  دي  السيد  لف ئدة  حصة    11

موريسيو انجلو.

أسم ء ومواطن الشرك ء :

كفت يو   نلوك ، الس كن بإيط لي  

شي ك  ك ي ديكراف  61.

الس كن  اليسيو،  روكو  روزا  دي 

بإيط لي   يال في  دانو بيو 61.

الس كن ب لقنيطرة  كفت يو ب ولو، 

23 زنقة سبو شنكيط السوق البلدي 

عم رة ب.

دي روزا موريسيو انجلو، الس كن 

بإيط لي   يال في  دانو بيو 41.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التج ري 

فبراير  212    6 بت ريخ  ب لقنيطرة 

تحت رقم 99  8.
للخالصة والبي ن

399 P

 THE WIRE AFRIQUE MEDIA

LAB
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لرب ط

صي غة  تمت  فبراير  212   8 يوم 

التأسي�شي لشركة محدودة  الق نون 

له   وحيد  بشريك  املسؤولية 

الخص ئص الت لية :

 THE WIRE AFRIQUE : التسمية

.MEDIA LAB

وس ئط  إدارة  مجلس   : الهدف 

اإلعالم واملعلوم ت.

ش رع   4 فيال   : اال تم عي  املقر 

النوبيال قط ع 7  حي ري ض الرب ط.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في مبلغ 11.111  درهم.

لـ  الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

.Mme KASSA MANELE

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية  3 ديسمبر.

وتسجيل  الق نوني  اإليداع  تم 

الشركة ب لسجل التج ري للمحكمة 

فبراير   24 بت ريخ  الرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 49763 .

401 P

 KEMNANG GROUP
EVENT’S

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لرب ط
صي غة  تمت  ين ير  212  يوم  2 
محدودة  لشركة  التأسي�شي  الق نون 
 املسؤولية بشريك وحيد له  الخص ئص

الت لية :
 KEMNANG GROUP : التسمية

.EVENT’S
الهدف : تنظيم املن سب ت.

ابن  ش رع   79  : اال تم عي  املقر 
 6 رقم  شقة  الث ني  الط بق  سين  

أكدال الرب ط.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في مبلغ 1.111  درهم.
لـ  الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 
 Mr DONFACK KEMNANG

.GRUSELLE ROMUALD
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية  3 ديسمبر.
وتسجيل  الق نوني  اإليداع  تم 
الشركة ب لسجل التج ري للمحكمة 
فبراير   2 بت ريخ  الرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 83 49 .
402 P

AGOUR CAR
ش.م.م

حل الشركة
االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 

املنعقد في 22 ين ير 2121 :
تصفية الشركة.

لبنى  ميروش  السيدة  تعيين 
ش رع  مكرر    78 برقم  له   مصفية 

الحسن األول الخميس ت.
الضبط  بكت بة  اإليداع  تم 
ب لخميس ت  االبتدائية  ب ملحكمة 
تحت رقم 37 بت ريخ 5 فبراير 2121.

للنسخ والبي ن
الوكيل

403 P
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L'ADJUDICATEUR  
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمو 6 

تم تأسيس شركة   2121 نوفمبر   24

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد له  املواصف ت الت لية :

L'ADJUDICATEUR : التسمية

الهدف اال تم عي : وكيل األسواق.
حي   88 رقم   : اال تم عي  املقر 

السع دة سيدي عالل البحراوي.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  

درهم    11 من  ا تم عية  حصة 

للحصة اال تم عية :

السيد ن صري قدور 111  حصة 

ا تم عية.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

ن صري قدور وكيال للشركة مع  ميع 

الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

بت ريخ  48 رقم  تحت   بتيفلت 

9  فبراير  212.
للنسخ والبي ن

 الوكيل

404 P

مكت6 املح سبة إيه ب استش رة

ش.ذ.م.م

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : ش رع الحسن الث ني

عم رة البنك املغربي للتج رة الخ ر ية

مكت6 رقم 9، الن ضور

1.ت : 5 54

BOUJAIDAN OPTIC
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

شركة  تأسيس  تم  ين ير  212   25

ب ملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الت لية :

BOUJAIDAN OPTIC : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع : هدف الشركة :

نظ راتي.

بني  املسجد  حي   : الشركة  مقر 

انص ر، الن ظور.

  11.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم، مقسمة إلى 1.111  حصة من 

1  دراهم للحصة الواحدة كله   فئة 

محررة ومملوكة للسيدة بو عيدان 

ي سمينة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

ي سمينة مسيرة للشركة  بو عيدان 

ملدة غير محددة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي للشركة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر  في  3  وتنتهي  ين ير 

سنة.

السجل  في  الشركة  تقييد  تم 

التج ري ب لن ضور تحت رقم 549 2.

405 P

REVEY شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الك ئن مقره  اال تم عي ب 265

ش رع موالي اسم عيل

الدار البيض ء

الزي دة في رأسم ل الشركة
: وفق  ملحضر ا تم ع الجمع  أوال 

ديسمبر   29 في  الع دي  غير  الع م 

قرر  اإلدارة،  من  وب قتراح   2121

ذات  شركة  غيفيي  شركة  شرك ء 

قدره  برأسم ل  محدودة  مسؤولية 

درهم مقره  اال تم عي    .511.111

الدار  اسم عيل،  موالي  ش رع   265

البيض ء، م  يلي :

الزي دة في رأسم ل الشركة بمبلغ 

رفع  تم  حيث  درهم    .511.111

درهم إلى    .511.111 الرأسم ل من 

31.111.111 درهم.

القوانين  تعديل  تم  لذلك  وتبع  

األس سية.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   : ث ني  

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

ب لدار البيض ء بت ريخ 2 فبراير  212 

تحت رقم 763529.
التوقيع : املسير

406 P

REVEY شركة

شركة غيفيي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الك ئن مقره  اال تم عي ب 265

ش رع موالي اسم عيل

الدار البيض ء

تأسيس شركة
أوال : وفق  للعقد العرفي املؤرخ في 

الدار البيض ء في 8 نوفمبر 9 21، تم 

إنج ز القوانين األس سية لشركة ذات 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

حس6 املعطي ت الت لية :

ذات  بيك بير  شركة   : التسمية 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الشركة من  الغرض   :  املوضوع 

هو :

الزراعية  األنشطة   ميع 

والغذائية في اإلنت ج والتج رة.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

واملنتج ت  املواد  وتوزيع  وتسويق 

بنش ط  املتعلقة  املواد  و ميع 

الشركة.

الوك الت  وتشغيل  ميع  إنش ء 

والفروع.

املنشآت  شراء  ميع  أو  إنش ء 

الصن عية أو التج رية من هذا النوع.

براءات  على  ميع  الحصول 

التج رية  والعالم ت  االختراع 

عليه   والحصول  والعملي ت 

واملس همة  ونقله   واستخدامه  

على  ميع  والحصول  وحي زته   فيه  

التراخيص.

حي زة وبن ء  ميع العق رات سواء 

ك نت مبنية أم ال.

املع مالت  ع مة،  ميع  وبصورة 

الصن عية أو  التج رية  أو   امل لية 

 أو العق رية، وكذلك تقديم الخدم ت 

املذكورة  التي تتعلق بأي من األشي ء 

أعاله.

ش رع   ،265  : اال تم عي  املقر 

موالي اسم عيل، الدار البيض ء.

ت ريخ  بداية  سنة من   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

مبلغ  في  تحديده  تم  اال تم عي 

على  مقسمة  درهم،    .111.111

كل  ثمن  ا تم عي،  1111   زء 

ومدفوع  مشترك  درهم،    11  زء 

ومخصص ب لك مل للمس هم الوحيد 

شركة ب لتيم ر.

التسيير :

مغربي،  الت زي،  ن صر  السيد 

مزداد بت ريخ 9 سبتمبر 962 ، مهنته 

الوطنية  بط قته  رقم  شركة،  مدير 

ش رع   ،265 ب  س كن   B641578

موالي اسم عيل، الدار البيض ء.

مغربي،  الت زي،  كريم  السيد 

 ، 961 يونيو   9 بت ريخ  مزداد 

بط قته  رقم  شركة،  مدير  مهنته 

بفيال  س كن   B641578 الوطنية 

الخضراء،  املدينة  ت كركوست  اللة 

بوسكورة، الدار البيض ء.

مغربية،  الت زي،  هداية  السيدة 

965 ، مهنته  7 يونيو  مزدادة بت ريخ 

رقم بط قته  الوطنية  مديرة شركة، 

زنقة   ،2 ب  س كنة   BE677135

سقراط، املع ريف، الدار البيض ء.

السنة   : اال تم عية  السنة 

ين ير  ف تح  من  تبتدئ  اال تم عية 

وتنتهي في  3 ديسمبر من كل سنة.
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يتم  األرب ح،  على   : األرب ح 

أ ل  من   %5 نسبة  استخالص 

ويتم  الق نوني،  االحتي ط  تأسيس 

الشرك ء  املتبقى على  الرصيد  توزيع 

أو يتم  بم  يتن س6 مع مس هم تهم، 

صندوق  أي  في  دفعه  أو  تأ يله، 

اقتراح  على  بن ء  ك ن  أي   احتي طي 

اإلدارة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   : ث ني  

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

ديسمبر  بت ريخ     البيض ء  ب لدار 

9 21 تحت رقم 451397.
املسير

407 P

شركة كورتالند بارك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

الك ئن مقره  اال تم عي ب 265

ش رع موالي اسم عيل

الدار البيض ء

الزي دة في رأسم ل الشركة
: وفق  ملحضر ا تم ع الجمع  أوال 

ديسمبر  في  3  الع دي  غير  الع م 

وفق  ملحضر ا تم ع الجمع   ،21 9

الع م غير الع دي في    أبريل 8 21، 

قرر الشريك الوحيد لشركة كورتالند 

ب رك.

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد برأسم ل قدره 1.111  

ش رع   265 اال تم عي  مقره   درهم 

البيض ء، الدار  اسم عيل،   موالي 

م  يلي :

الزي دة في رأسم ل الشركة بمبلغ 

رفع  تم  حيث  درهم   3 .991.111

الرأسم ل من 1.111.111  درهم إلى 

32.111.111 درهم.

الت زي  هداية  السيد  تعيين 

كمسيرين  الت زي  كريم  والسيد 

ق نونيين.

القوانين  تعديل  تم  لذلك  وتبع  

األس سية.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   : ث ني  

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

فبراير    1 بت ريخ  البيض ء  ب لدار 

2121 تحت رقم 731165.
التوقيع : املسير

408 P

شركة
CUISINE ET EMOTIONS 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الك ئن مقره  اال تم عي ب 59

ش رع الزرقطوني الط بق 6 الرقم 8 

الدار البيض ء

الزي دة في رأسم ل الشركة
: وفق  ملحضر ا تم ع الجمع  أوال 

ديسمبر    2 في  الع دي  غير  الع م 

وفق  ملحضر ا تم ع الجمع   ،21 9

الع م غير الع دي في    أبريل 8 21، 

 CUISINE ET شركة  شرك ء  قرر 

شركة ذات مسؤولية   EMOTIONS

  11.111 قدره  برأسم ل  محدودة 

ش رع   59 اال تم عي  مقره   درهم 

الزرقطوني الط بق 6 الرقم 8 ، الدار 

البيض ء، م  يلي :

الحس ب  على  واملوافقة  مع ينة 

الج ري للشرك ء.

الزي دة في رأسم ل الشركة بمبلغ 

رفع  تم  حيث  درهم   7. 11.111

درهم    11.111.111 من  الرأسم ل 

إلى 721.111.111 درهم.

التخلي عن  زء من حق االكتت ب 

التفضيلي لص لح أحد الشرك ء.

زي دة  في  االشتراك  من  التحقق 

رأ1 امل ل وزي دة رأ1 امل ل النه ئية.

 6 امل دة  تعديل  تم  لذلك  وتبع  

األس سية  القوانين  من   7 وامل دة 

واملتعلقة ب ملس هم ت ورأ1 امل ل.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   : ث ني  

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

ب لدار البيض ء بت ريخ 6  ين ير 2121 

تحت رقم 727249.
التوقيع : املسير

409 P

AKKINA شركة
شركة أكين 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
الك ئن مقره  اال تم عي ب 265

ش رع موالي اسم عيل
الدار البيض ء

تأكيد وف ة، هب ت أنصبة
تعيين مسير ق نوني  ديد
تعديل القوانين األس سية

شركة  شرك ء  لقرار  وفق    : أوال 
املسؤولية  ذات  شركة  أوميك  
درهم    11.111 رأسم له   املحدودة، 
ش رع موالي   265 اال تم عي  مقره  
املنبثق  البيض ء،  الدار  اسم عيل، 
عن الجمع الع م غير الع دي املؤرخ 

في 9 نوفمبر 2121، تقرر م  يلي :
هداية  املرحومة  وف ة  تأكيد 

الت زي، شريكة مسيرة ب لشركة.
تأكيد هب ت األنصبة.

مهدي  يوسف  السيد  تعيين 
السليم ني كمسير ق نوني للشركة.

األس سية  القوانين  تعديل 
للشركة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   : ث ني  
التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
ديسمبر   24 بت ريخ  البيض ء  ب لدار 

2121 تحت رقم 758737.
املسير

410 P

SOCIETE TRANSITIQUE
SARL

الشركة طرنزيتيك
شركة محدودة املسؤولية
املص دقة وإنج ز االندم ج
حل الشركة دون التصفية

إق لة كل املسيرين مع اإلبراء الك مل
بمقت�شى الجمع الع م غير الع دي 
 2121 ديسمبر   22 بت ريخ  للشرك ء 
املسجل بف 1 بت ريخ 8  ين ير  212 

تقرر م  يلي :
على  الك مل  واإلنج ز  املص دقة 
 2121 أكتوبر   27 االتف ق املؤرخ في 
املسجل بف 1 بت ريخ 6 نوفمبر 2121 
والذي تم إيداعه ب ملحكمة التج رية 
بف 1 بت ريخ 9  نوفمبر 2121 تحت 

رقم 54 2121/3.

الحل الحبي للشركة دون تصفيته  
للشركة  ممتلك ته   ونقل  ميع 

املدمجة.
مع  للمسيرين  الجم عية  اإلق لة 

اإلبراء الك مل للتسيير ملدة تعيينهم.
بت ريخ الق نوني  اإليداع   تم 
8  فبراير  212 لدى كت بة الضبط 
ب ملحكمة التج رية بف 1 تحت رقم 

.781
بمث بة مقتطف وبي ن

411 P

 SOCIETE L’UNION
 MAGHREBINE DES

PRODUITS ET CERIALES
PAR ABREVIATION : U M P C
شركة الوحدة املغ ربية للمواد 

والقط ني
املص دقة وإنج ز االندم ج

املص دقة على تفويت ممتلك ت 
الشركة املدمجة

الرفع من رأسم ل الشركة
بمقت�شى الجمع الع م غير الع دي 
 2121 ديسمبر   22 بت ريخ  للشرك ء 
املسجل بف 1 بت ريخ 8  ين ير  212 

قد تقرر.
على  الك مل  واإلنج ز  املص دقة 
»طرنزيتيك»  شركة  ضم  اتف ق 
 2121 أكتوبر   27 للشركة املؤرخ في 
املسجل بف 1 بت ريخ 6 نوفمبر 2121 
والذي تم إيداعه ب ملحكمة التج رية 
رقم  تحت   2121 نوفمبر    9 بت ريخ 

.2121/3 54
شركة  تقييم  على  املص دقة 
»طرنزيتيك» وتحديد قيمة التعويض 

املستحق.
الشركة  امل ل  رأ1  من  الرفع 

بقيمة 872.111.  درهم.
تغيير الق نون األس �شي للشركة.

بت ريخ الق نوني  اإليداع   تم 
ب ملحكمة التج رية  فبراير  212    8
بف 1 تحت رقم 779 وكذا التصريح 
بنفس  التج ري  للسجل  التعديلي 

الت ريخ تحت رقم 781.
بمث بة مقتطف وبي ن

412 P
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فيدم تيك

شركة ذات مسؤولية محدودة

AB LIVING
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي بت ريخ ف تح 
الق نون  وضع  تم  فبراير  212، 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة بشريك وحيد ذات املميزات 

الت لية :

AB LIVING : التسمية

حموش،  منشأة   : الرئي�شي  املقر 

أغروظـ، بنسرك و، أك دير.

الهدف :

تسير املمتلك ت.

دراسة األثر البيئي.

وتق سم  األرا�شي  بشأن  املشورة 

من  سب6  ألي  واملمتلك ت  األرا�شي 

األسب ب.

إدارة املش ريع اال تم عية.

التطوير العق ري بك فة أشك له.

أرض  أي  وتطوير  وبيع  اقتن ء 

حضرية أو ريفية أو غيره .

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

: حدد رأ1  رأ1 امل ل اال تم عي 

مقسم  درهم    11.111 في  امل ل 

درهم    11 بقيمة  حصة    111 إلى 

للحصة الواحدة.

هذه الحصص منحت كله  للسيد 

عبد هللا فسيحي.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ديسمبر من  ف تح ين ير وتنتهي في  3 

كل سنة.

هللا  عبد  السيد  عين   : اإلدارة 

كمسير  الوحيد  املس هم  فسيحي 

وبك مل  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

الصالحي ت.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بأك دير  التج رية 

 22 تحت رقم 98428.
مقتطف من أ ل النشر

413 P

خلق فسخ عقد التسيير الحر
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

فسخ  إبرام  تم   2121 فبراير   25

 VIVO عقد التسيير الحر بين شركة 

والسيدة   ENERGY MAROC SA

حفيظة رخي�شي.

املؤرخ  الحر  التسيير  فسخ  على 

بت ريخ ف تح أغسطس   21 للمحطة 

توزيع البنزين املسم ة طريق السالمة.

 KM 6911 Route de الك ئن ب 

.Rabat Ain Sebaa Casablanca

414 P

Cabinet Setting-Up-Business.com

 BRAIN CAPITAL

INVESTMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد

تأسيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  ين ير  212،   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

له   وحيد  شريك  من  محدودة 

الخص ئص الت لية :

 BRAIN CAPITAL  : التسمية 

INVESTMENTS

مهنة  مزاولة   : اال تم عي  الهدف 

مستش ر في املوارد البشرية.

مقر  يو د   : اال تم عي  املقر 

الشركة في  7  ش رع املق ومة شقة 
رقم 87 الدار البيض ء.

املدة : تكون مدة الشركة 99 سنة 

في  الشركة  تقييد  ت ريخ  من  ابتداء 

السجل التج ري.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

مقسمة  درهم    11.111 مبلغ  في 

درهم    11 بقيمة  حصة    111 إلى 

  111 إلى  من    مرقمة  للحصة، 

ومكتتبة ب لك مل من طرف الشريك 

الوحيد السيدة سه م الن  بي.

بتسيير  تقوم   : الشركة  إدارة 

الشركة السيدة سه م الن  بي ملدة 

غير محددة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

السجل  في  الشركة  تقييد  تم 

بت ريخ  التج ري ملدينة الدار البيض ء 

تحت رقم   4891  فبراير  212   9

رقم  املر ع  تحت  التقييد  إعالن   -

.4567

415 P

PRES IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 7 زنقة احمد توكي

الط بق الث ني، الدار البيض ء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ين ير  212،    4 في  البيض ء  ب لدار 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخص ئص الت لية :

PRES IMMOBILIER : التسمية

البن ء  أشغ ل  :  ميع  الهدف 

والصب غة  والترصيص  والكهرب ء 

و ميع األشغ ل العمومية واإلنع ش 

التج رية  العملي ت  وع مة  العق ري 

امل لية   - الصن عية   - السي حية   -

املختلفة  العق رية  وغير  العق رية   -

مب شرة  غير  أو  مب شرة  بصفة 

ب ألنشطة املش ر إليه  أعاله.

احمد  زنقة   7  : اال تم عي  املقر 

توكي، الط بق الث ني، الدار البيض ء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

درهم    11.111  : الرأسم ل 

مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

بمقت�شى الفصل 5  من الق نون 

السيد  تعيين  تم  للشركة  األس �شي 

لحلو محمد كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

والتسجيل  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لسجل التج ري ب ملحكمة التج رية 

فبراير  212    7 يوم  ب لدار البيض ء 

تحت رقم 765986 و491337.
بي ن مختصر

416 P

STE CAPRIOUS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لدار 

تم  فبراير  212،   9 بت ريخ  البيض ء 

تأسيس شركة ب ملواصف ت الت لية :

 STE CAPRIOUS  : التسمية 

SARL AU

رقم  عم رة   39  : اال تم عي  املقر 

   GH4B دي ر األندلس 3 بوسكورة 

الدار البيض ء.

الهدف اال تم عي : مقهى.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

ب لشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسم ل : 11.111  درهم.

وم ر  الحسن  السيد   : الحصص 

111  حصة.

التسيير : تم تعيين السيد الحسن 

رقم  الوطنية  للبط قة  الح مل  وم ر 

BK231 31 مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى  3 ديسمبر.

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

للدار  التج رية  ب ملحكمة  الق نوني 

البيض ء بت ريخ 22 فبراير  212 تحت 

766747 والسجل التج ري رقم  رقم 

.49 267

417 P
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 STE GOOD SYSTEME

ELECTRIQUE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لدار 

تم  فبراير  212،   2 بت ريخ  البيض ء 

تأسيس شركة ب ملواصف ت الت لية :

 STE GOOD  : التسمية 

 SYSTEME ELECTRIQUE SARL

AU

ش رع  75  : اال تم عي   املقر 

  69 الشقة  األول  الط بق  ين ير     

الدار البيض ء.

الهدف اال تم عي : القي م بأعم ل 

الكهرب ء وبيع أ هزة الكهرب ء ب لجملة 

والقي م بجميع أعم ل البن ء املختلفة.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

ب لشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسم ل : 11.111  درهم.

الكريم  عبد  السيد   : الحصص 

بهب ه 111  حصة.

السيد تعيين  تم   :  التسيير 

للبط قة  الح مل  بهب ه  الكريم  عبد 

مسيرا   BB59231 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى  3 ديسمبر.

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

للدار  التج رية  ب ملحكمة  الق نوني 

البيض ء بت ريخ 22 فبراير  212 تحت 

766818 والسجل التج ري رقم  رقم 

.49 283

418 P

STE FELIZ LIFE
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لدار 

تم  فبراير  212،   5 بت ريخ  البيض ء 

تأسيس شركة ب ملواصف ت الت لية :

 STE FELIZ LIFE SARL : التسمية

AU

املقر اال تم عي : ش رع عبد املومن 
الث ني  الط بق   F8 عم رة   236 رقم 

مكت6 رقم 6 الدار البيض ء.

الهدف اال تم عي : محل للتغذية 

الع مة.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

ب لشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسم ل : 11.111  درهم.

الحكيم  عبد  السيد   : الحصص 

العر ون 111  حصة.

السيد تعيين  تم   :  التسيير 

الح مل  العر ون  الحكيم  عبد 

 BE841776 رقم  الوطنية  للبط قة 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى  3 ديسمبر.

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

للدار  التج رية  ب ملحكمة  الق نوني 

البيض ء بت ريخ 22 فبراير  212 تحت 
766819 والسجل التج ري رقم  رقم 

.49 28 

419 P

OFFICINALIS MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك وحيد

يقدر رأسم له  ب : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : الرقم 9 ، الط بق 

تحت أر�شي، زنقة زن تة، الط ئرات، 

الرب ط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بت ريخ ومسجل   ،2121 ديسمبر   7 

الشريك  قرر   2121 ديسمبر   24

الوحيد في الشركة م  يلي :

وذلك  للشركة  املسبق  الفسخ 

بسب6 توقيف نش ط الشركة.

بنمخلوف،  فريد  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
رقم C317 55، كمصفي للشركة.

 : الشركة  لتصفية  املك ن  تعيين 
الط بق   ، 9 الرقم   : املقر اال تم عي 
الط ئرات،  زنقة زن تة،  تحت أر�شي، 

الرب ط.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
 : فبراير  212، تحت رقم   24 بت ريخ 

.   214
السجل التج ري رقم 3 278 .

420 P

IEL TRANSPORT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة من شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم  ين ير  212،   22 بت ريخ  بتم رة 
لشركة  األس �شي  الق نون  تحرير 
ذات املسؤولية املحدودة من شريك 

وحيد، بي ن ته  ك لت لي :
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة من شريك وحيد.
 IEL TRANSPORT  : التسمية 

SARL AU
الهدف اال تم عي : تهدف الشركة 

إلى :
مق ولة نقل املستخدمين.

  36 تم رة رقم   : املقر اال تم عي 
ش رع   4 رقم  شقة  الث ني  الط بق 

الق هرة كوم تراف  .
املدة : 99 سنة من ت ريخ التسجيل 

في السجل التج ري.
حدد الرأسم ل   : مبلغ رأ1 امل ل 
في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  
حصة ب 11  درهم للواحدة مسجلة 

ومحررة وموزعة على الشكل الت لي :
الهرشة،  الحميد  عبد  السيد 
ق طن ب املديرية اإلقليمية للفالحة 
م لك ق سم،  سيدي  السع دة   حي 

 ل 111  حصة.
الحميد  عبد  السيد   : التسيير 
ق طن  الجنسية،  مغربي  الهرشة، 
حي  للفالحة  اإلقليمية  املديرية  ب 
الح مل  ق سم،  سيدي  السع دة 
 GK 27    رقم الوطنية  للبط قة 

عين مسير الشركة ملدة غير محددة.

 ميع العملي ت البنكية لن تكون 

للشركة  وملزمة  املفعول   س رية 

 إال ب لتوقيع من طرف املسير السيد

عبد الحميد الهرشة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتم رة تحت رقم 5138.

  32 49  : التج ري  السجل 

بت ريخ بتم رة  االبتدائية   ب ملحكمة 

23 فبراير  212.

421 P

EHC MAROC
Société anonyme

 Au capital social de

290.700.000 MAD

 Route de la Piscine - Périmètre

 de la Menara - A proximité du

Jardin Menara - Marrakech

 Immatriculée au Registre du

 commerce de Marrakech sous

le numéré 25983

Identifiant Fiscal n° 1100793

تغيير أعض ء مجلس اإلدارة
سبتمبر    8 بت ريخ  قرار  بمو 6 

الع مة  الجمعية  قررت   ،2121

الع دية للشركة :

السيد  استق لة  إلى  اإلش رة 

والسيد  القب ج  والسيد  الج بري 

كمديرين.تعيين  والي تهم  من  دريك 

مغربي  مواطن  زاري  شكي6  السيد 

مقيم  فبراير  98     9 مواليد  من 

69، سيدي  فيال  في تجزئة ال كولين، 

الح مل  البيض ء،  الدار  معروف، 

 K34557  رقم الوطنية  للبط قة 

كمدير  ديد.

الزرق  عمر  السيد  تعيين 

  993 أغسطس    4 مواليد  من 

في ويقيم  املغربية  الجنسية   من 

الدار البيض ء،   ،Rampe ANFA  24

رقم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

BE859991، مديرا  ديدا.

أكتوبر   23 بت ريخ  قرار  بمو 6 

مجلس اإلدارة  اتخذ أعض ء   ،2121

القرارات الت لية :
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ه وتم ن  السيد  ب ستق لة  إقرار 

من منصبه كرئيس.

دريك  السيد  ب ستق لة  االعتراف 

كرئيس تنفيذي.

الرئيس  مه م  بين  الجمع  اختي ر 

وكبير املوظفين التنفيذيين.

وهو  تعيين السيد شكي6 زائري، 

فبراير    9 مواطن مغربي من مواليد 

 98 ، ويقيم في تجزئة ال كولين، فيال 

69، سيدي معروف، الدار البيض ء، 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.K34557  رقم

الرئيس الجديد واملدير التنفيذي.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  212    1 ملراكش  التج ري 

تحت رقم 21464 .

422 P

MIT SAFI MOROCCO

Société à responsabilité limitée

à associé unique

au capital de 300.000 Dhs

 Siège social : Twin Center - Tour

 Ouest - Angle BDS Zerktouni et

El Massira - 20100 Casablanca

 Registre du Commerce de

Casablanca n° 319577

ICE : 001560114000045

تعيين مسير  ديد
املس هم  قرار  محضر  بمو 6 

الوحيد بت ريخ 9  ين ير  212، تقرر 

م  يلي :

 AKIYOSHI SHUJI تعيين السيد 

مسير  ديد للشركة.

صالحي ت الشكلي ت.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ري للدار البيض ء يوم    فبراير 

 212 تحت رقم  7 765.

423 P

HUTCH MAROC
SARL AU

Société à responsabilité limitée

à associé unique

au capital de 2.001.000 euros

 Siège social : ilot 8, Zone

 Franche d’Exportation de

Tanger

 Registre du Commerce de

Tanger n° 58721

نقل املقر
املس هم  قرار  محضر  بمو 6 

تقرر  ين ير  212،   6 الوحيد بت ريخ 

م  يلي :

إلى  املسجل  الشركة  مكت6  نقل 

ilot 8، املنطقة الحرة  العنوان الت لي 

للتصدير في طنجة.

املؤس�شي  الغرض  نط ق  توسيع 

للشركة بعد اقتن ء مشروع تج ري، و

من النظ م  و4   3 تعديل امل دتين 

األس �شي للشركة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  212   5 في  لطنجة  التج ري 

تحت رقم   2391.

424 P

 DOW CHEMICAL IMEA

GMBH
Société à responsabilité limitée

de droit suisse

Siège social : Bchtobelstrasse

3,8810Horgen, Suisse

 Numéro d’immatricultaion : 

CHE-109.399.051

نقل املقر
مجلس  قرارات  محضر  بمو 6 

 DOW CHEMICAL شركة  إدارة 

بت ريخ ف تح ديسمبر   IMEA GMBH

9 21، تم اتخ ذ القرارات الت لية :

 DOW قرار نقل املكت6 الرئي�شي

.CHEMICAL IMEA MOROCCO

صالحي ت الشكلي ت.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج ري للدار البيض ء يوم 2  فبراير 

 212 تحت رقم 765414.

425 P

SOCIETE MOURAJE
SARL

Au capital de 10.000 dhs

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 LARKOUB SOUFLA LAMJAAA

OUZZANE

IF : 18751453 - RC : 1207

استثن ئي  محضر  مع  بمقت�شى 

بمدينة  فبراير  212    1 في  مؤرخ 

الشركة  في  الشرك ء  قرر  وزان 

على  املص دقة  أعاله  املذكورة 

التعديالت الت لية :

الشركة  حس ب ت  على  املوافقة 

منذ تأسيسه .

الحل املسبق للشركة.

تعيين مقر التصفية بمقره  : دوار 

العرقوب السفلى ملج عرة 3 وزان.

الروكي،  احمد  السيد  تعيين 

بت ريخ  املزداد  الجنسية،  مغربي 

التعريف  لبط قة  الح مل   ، 96 

والس كن   GM8156 رقم  الوطنية 

بدوار العرقوب السفلى تروال وزان، 

كمصف للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فبراير  212،   24 بت ريخ 

2941 وفي سجل تج ري رقم 217 .

426 P

SOCIETE OULED BA OMAR
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

ع م  محضر  مع  بمقت�شى 

ين ير  212   25 في  مؤرخ  تأسي�شي 

بمدينة وزان تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

وب ملواصف ت الت لية :

التسمية : شركة ولد ب  عمر.

املقر اال تم عي : حي الجمعة درب 

الزاوية رقم 3  وزان.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسم ل 

  111 مقسمة إلى  درهم،    11.111

موزعة  درهم    11 فئة  من  حصة 

ك آلتي :

السيد عبد الحق الكداري س هم 

ب 111  حصة ا تم عية.

املجموع : 111  حصة ا تم عية.

امله م : ممون حفالت.

السنة امل لية : تبتدئ في ف تح ين ير 

وتنتهي في  3 ديسمبر.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تأسيسه   ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99

النه ئي.

السيد عين   : الشركة   تسيير 

عبد الحق الكداري، الح مل لبط قة 

 GM88714 رقم  الوطنية  التعريف 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

بتوقيعه  الشركة  وتلزم  محددة، 

وحده.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212   23 بت ريخ 

.2956

سجل تج ري رقم : 9 7 .

427 P

GOLDEN HOUSE WOOD
SARL AU

مسجل  عقد  ملقررات  تبع  

تم  فبراير  212  ف تح  في  ب لرب ط 

وضع الق نون األس �شي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ب ملميزات الت لية :

 GOLDEN HOUSE  : التسمية 

WOOD ش.م.م ش.و.

شقة    8 عم رة   : املقر اال تم عي 

1  ش رع ف ل ولد عمير أكدال الرب ط.

املوضوع : النج رة الع مة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
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: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  رضوان  شبشوبي  السيد 

محددة.

درهم    11.111  : الرأسم ل 

مقسمة إلى 111  حصة بقيمة 11  

درهم للحصة.

السنة اال تم عية : تبتدئ في ف تح 

ديسمبر ب ستثن ء  ين ير وتنتهي في  3 

سنة التأسيس.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212   23 بت ريخ 

رقم  التج ري  السجل      278

. 497 5

428 P

B2CCT
SARL AU

ب12 1

بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 

نظ م  تكوين  تم  فبراير  212    6

املسؤولية  ذات  لشركة  أس �شي 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خص ئصه  ك لت لي :

التسمية : B2CCT »ب12 1».

الهدف : تم ر1 الشركة األهداف 

الت لية :

إدارة اإلنش ءات.

زنقة لب ن   ، 2  : املقر اال تم عي 

شقة 3 املحيط الرب ط.

  11.111  : رأ1 امل ل اال تم عي 

حصة قيمة    111 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 11  درهم.

التسيير : تم تعيين السيد يوسف 

التعريف  لبط قة  الح مل  داود  أيت 

كمسير   ،UA87839 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع  تم  الق نوني  اإليداع 

الضبط  كت بة  لدى  الق نوني  امللف 

ب ملحكمة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

السجل التج ري 49783 .

429 P

SLOW AND NASTY
SARL AU

سلوو أند ن ستي
بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 
نظ م  تكوين  تم  فبراير  212    6
املسؤولية  ذات  لشركة  أس �شي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خص ئصه  ك لت لي :
 SLOW AND NASTY : التسمية

»سلوو أند ن ستي».
الهدف : تم ر1 الشركة األهداف 

الت لية :
الجديدة  السي رات  استيراد 

واملستعملة.
االستيراد والتصدير.

استيراد معدات اإلسع ف والعت د.
زنقة لب ن   ، 2  : املقر اال تم عي 

شقة 3 املحيط الرب ط.
  1.111  : اال تم عي  امل ل  رأ1 
درهم مقسم إلى 11  حصة قيمة كل 

واحدة 11  درهم.
السيد تعيين  تم   :  التسيير 
لبط قة  الح مل  الكثيري  الحق  عبد 
 RC2686  رقم الوطنية  التعريف 
غير  وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
وضع  تم  الق نوني  اإليداع 
الضبط  كت بة  لدى  الق نوني  امللف 
ب ملحكمة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

السجل التج ري  4978 .
430 P

JURIS FISCONSULTING
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
SIEGE SOCIAL : IMM 67, APPT 5

JNANE NAHDA - RABAT
RC : 127067 RABAT

تعديل
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
ين ير    8 بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 
 JURIS شركة  شرك ء  قرر   212 
على  املص دقة   FISCONSULTING

م  يلي :

حصة ا تم عية من   51 تفويت 

الطي6  واد  الحي ني  السيد  طرف 

لص لح السيدة عطوف سن ء.

والية التسيير للسيد ش دلي  انته ء 

عبد الوه ب.

تعيين السيد ش دلي عبد الوه ب 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

7 و4  من   ،6  : تعديل امل دة رقم 

الق نون األس �شي.

تحيين الق نون األس �شي للشركة 

مع التغييرات الس بقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 177   .

431 P

SOCIETE OUMRES TRAV
تأسيس

بعقد عرفي بت ريخ 26 ين ير  212 

وضع النظ م األس �شي للشركة ذات 

الشريك  ذو  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد مميزاته  ك لت لي :

 SOCIETE  : التج ري  االسم 

OUMRES TRAV

درهم    11.111  : الرأسم ل 

111  حصة كل واحدة  مقسمة إلى 

11  درهم منحت للشريك الوحيد :

الح ملة  أميمة مسعدي  السيدة 

 AE295461 - للبط قة الوطنية رقم 

111  حصة.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

عين  ش رع   2  : اال تم عي  املقر 

الشوك شقة 4 حي االنبع ت ت بريكت 

سال.

أشغ ل   : اال تم عي  املوضوع 

شبك ت  تثبيت   : البن ء  في  مختلفة 

االتص ل.

املدة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

في السجل التج ري.

التسيير : السيدة أميمة مسعدي 

رقم  الوطنية  للبط قة  الح ملة 

 AE29546 ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

ين ير    8 بت ريخ  بسال  االبتدائية 

 212 تحت رقم 32989.

432 P

كافي طخوا غفياغ
ش.م.م ش.و

في العرفي  العقد  تسجيل   ت ريخ 

2121 بسال والتي تحمل  4  ديسمبر 

الخص ئص الت لية :

الهدف اال تم عي : تسيير مقهى.

درهم    1.111  : رأسم ل الشركة 

مقسمة إلى 11  حصة من فئة 11  

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشرك ء على الشكل الت لي :

حصة،    11 كيو  هش م  السيد 

من فئة 11  درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

املقر اال تم عي : الضحى 62 إق مة 

الخير رقم A16212 رقم املحل 2 سال 

الجديدة.

املسير : هش م كيو.
التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

 3265 ب ملحكمة االبتدائية بسال.

433 P

أنسيلك
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسم ل : 3.111.111 درهم

79 ، ش رع العقيد العالم

الط بق 3، حي السدري، مجموعة 5

الدار البيض ء

1 ت : 59593

بت ريخ  قرارات  محضر  بمقت�شى 

في شخص ن السيد  فبراير  212   2

حسن  بنعمر  والسيد  الحسن  عب د 

اتخذ بمو به القرارات الت لية :
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الشركة  رأسم ل  رفع  تتضمن 
وذلك  درهم    .111.111 بمبلغ 
ا تم عية  حصة    1111 بإصدار 
للواحدة  درهم    11 بقيمة   ديدة 
من  بتعويض  مستخلصة  كله  
الحسن  عب د  السيدان  الحس ب 
تعديل  تم  وبمو به  حسن  وبنعمر 
األس �شي  للق نون  الس بع  البند 

للشركة.
شرك ء  قرار  بمو 6   :  7 البند 
ارتفع رأسم ل  2 فبراير  212  بت ريخ 
درهم    .111.111 بمبلغ  الشركة 
وذلك  درهم   4.111.111 ليصبح 
ا تم عية  حصة    1111 بإصدار 

 ديدة.
في  محددة  الشركة  رأسم ل 
على  مقسمة  درهم   4.111.111
41111 حصة ا تم عية بقيمة 11  

درهم للواحدة في حوزة.
السيد عب د الحسن : 2.111.111.
السيد بنعمر حسن : 2.111.111.
وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
رقم  تحت  البيض ء  ب لدار  التج رية 

82 767 بت ريخ 24 فبراير  212.
434 P

شركة عقارية كيلومتر 44.500 
اكادير ترودانت

SOCIETE IMMOBILIERE DU
 KM 44.500 AGADIR

TAROUDANT
شركة محدودة املسؤولية

السجل التج ري ب ملحكمة التج رية 
ب لدار البيض ء رقم 23749
مالئمة الق نون األس �شي

تغيير امل لكين ب إلراثة
تعيين املسير

املنعقد  الع دي  الع م  الجمع  إن 
فوق الع دة بت ريخ 26 ديسمبر 6 21 

قرر :
 26 بت ريخ  األس �شي  الق نون 

ديسمبر 6 21.
ميك  ايت  كم ل  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغيير 

بلفدير  ليل  زنقة    2 برقم  الجديد 

الدار البيض ء.

تم اإليداع الق نوني والجمع الع م 

بكت بة الضبط  الع دي وعقد الكراء 

لدى املحكمة التج رية ب لدار البيض ء 

رقم  تحت   2121 ديسمبر   7 بت ريخ 

.75653 

435 P

SOCIETE RHITA L’HABITAT
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

رأسم له  : 511.111 درهم

املقر اال تم عي : رقم 4   ش رع 

الحسن األول ستي مسعودة صفرو

تأسيس
تم  خ ص  عرفي  عقد  بمقت�شى 

23 فبراير  212، تم  تسجيله بت ريخ 

SARL AU تأسيس شركة

 SOCIETE RHITA  : التسمية 

L’HABITAT SARL AU

يتحدد موضوع   : الشركة  غرض 

PHARMACIEN : الشركة في

ش رع     4 رقم   : املقر اال تم عي 

الحسن األول ستي مسعودة صفرو.

مدة الشركة : مدة الركة 99 سنة 

ابتداء من يوم التأسيس النه ئي.

في  محدد   : الشركة  رأسم ل 

511.111 درهم.

يقوم بتسيير الشركة   : املتصرف 

السيد معتصم خ لد.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

ين ير  ف تح  من  للشركة  اال تم عية 

وتنتهي في  3 ديسمبر.

لقد تم إيداع   : اإليداع الق نوني 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  امللف 

بت ريخ صفرو  بمدينة   االبتدائية 

24 فبراير  212 تحت رقم 45/ 212.
املسير

معتصم خ لد

436 P

YILDIZ DECO
السجل التج ري رقم 491783

الدار البيض ء
بت ريخ عرفي،  عقد   بمقت�شى 
تأسيس شركة  تم  فبراير  212،   3
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، ذات املواصف ت الت لية :
التسمية : YILDIZ DECO ش.م.م 

بشريك وحيد.
تهدف   : اال تم عي  الهدف 
أو لحس ب  لحس به   سواء  الشركة، 
داخل املغرب وفي الخ رج إلى  الغير، 

تحقيق األهداف الت لية :
صن عة وبيع  ميع األث ث.

القي م بأعم ل مختلفة.
 : أنواعه   بجميع  النج رة 

...PVCاأللومنيوم، الخش6 و
املق والت  في  ميع  املش ركة 
والشرك ت ذات نفس الهدف أو التي 

قد تس عد على تنمية الشركة.
العملي ت  وعموم ،  ميع 
الصن عية،  امل لية،  التج رية، 
ب لهدف  املتعلقة  والعق رية  املنقولة 
اال تم عي أو الت بع له  والتي يمكن أن 
تس هم في نش ط الشركة وفي تنميته .
البيض ء،  الدار   : املقر اال تم عي 
الشقة  الزرقطوني،  ش رع   ،46 رقم 

6، الط بق الث ني.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيله  في السجل التج ري م  عدا 

الحل املسبق أو التمديد.
يتكون من  الرأسم ل اال تم عي : 
  111 إلى  مقسم  درهم،    11.111
للسهم  درهم    11 فئة  من  سهم 

الواحد.
التسيير : تم تعيين كل من السيد 
تأسيسي   وحيدا  مسيرا  حبي6  يلدز 

للشركة، ملدة غير محدودة.
الشركة  تسيير  سيتم  وب لت لي، 

ب إلمض ء الوحيد للمسير.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التج رية ب لدار 
فبراير  212،    8 بت ريخ  البيض ء، 

تحت رقم 766318.
للخالصة والبي ن

437 P

TRANSPORT ARBAOUI
ش.ذ.م.م

رقم  59 قعث هيف ء القد1  ، 

خريبكة

بمقت�شى املحضر الع م الغير الع دي 

شركة  بمقر  فبراير  212   2 بت ريخ 

ش.ذ.م.م   TRANSPORT ARBAOUI

اتخذ املس همون القرار الت لي :

61 حصة التي ك نت في حوزة  بيع 

السيد عبد املجيد بعدان إلى السيد 

عرب وي عبد هللا.

للشركة  الس بق  املسير  استق لة 

السيد  للشركة  وتعيين مسير  ديد 

عرب وي عبد هللا.

تعديل الق نون األس �شي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 االبتدائية لخريبكة بت ريخ 

 212 تحت رقم 72/ 212.

438 P

STE PROMO HOUSSINE
SARL AU

تأسيس شركة 
الع م  الجمع  عقد  بمقت�شى 

ين ير   26 بت ريخ  املنعقد  التأسي�شي 

 PROMO تأسيس شركة  تم   212 

HOUSSINE SARL AU ب ملواصف ت 

الت لية :

 STE PROMO  : التسمية 

.HOUSSINE

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
األر�شي، زنقة 8 رقم 8 بالد الج معي، 

حي املصلى، ف 1.

  11.111  : مبلغ رأسم ل الشركة 

حصة الذي    111 درهم مكون من 

الحسين،  الوزاني  السيد  يمتلكه  
بالد   8 رقم   8 زنقة  ب  الس كن 

الج معية، حي املصلى، ف 1.

غرض الشركة :

البن ء  أو  العمومية  األشغ ل 

)مق ول( ؛

االستيراد والتصدير ؛

التج رة املختلفة.
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التسيير : للسيد الوزاني الحسين.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

ب لسجل التج ري.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكمة التج رية بف 1 بت ريخ 

746 وتم  7  فبراير  212 تحت رقم 

التج ري  ب لسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 66225.

439 P

DIGITAL HOUSE MEDIA
ش.م.م

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لرب ط 

واملسجل  ين ير  212   29 بت ريخ 

تم إنش ء  فبراير  212   2 ب لرب ط في 

ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

املميزات  له   املحدودة،  املسؤولية 

الت لية :

السيدة فرح امزالي   : الشرك ء   -   

سمير  والسيد  امزالي  نوفل  والسيد 

بلفقيه.

 DIGITAL HOUSE : 2 - التسمية

MEDIA ش.م.م.

3 - غرض الشركة : يتمثل نش ط 

الشركة في :

الرقمي  واالتص ل  االعالم 

السمعي، البصري ؛

األشغ ل  كل  ع مة  بصفة 

الصن عية  التج رية،  العمومية، 

والعق رية املرتبطة بشكل مب شر أو غير 

مب شر بنش ط الشركة والتي من شأنه  

املس همة في تنميته .

الط بق    9  : املقر الرئي�شي   -  4

 PTT األول، محل رقم   تجزئة سكن

النهضة اليوسفية 1111 ، الرب ط.

5 - مدة الشركة : 99 سنة ابتداء 

من يوم تأسيسه .

في  حدد   : الشركة  رأسم ل   -  6

  111 إلى  مقسم   درهم    11.111

للحصة  درهم    11 بقيمة  حصة 

مقسمة على الشرك ء كم  يلي :

السيدة فرح امزالي 331 حصة ؛

السيد نوفل امزالي 331 حصة ؛

السيد سمير بلفقيه 341 حصة.

7 - التسيير : الشركة مسيرة إداري  

وملدة غير محددة من طرف السيدة 

فرح امزالي.

: من ف تح  السنة اال تم عية   -  8

ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

: تم تسجيل  9 - اإليداع الق نوني 

الشركة ب لسجل التج ري ب ملحكمة 

فبراير   24 يوم  ب لرب ط  االبتدائية 

 212 تحت رقم 49785 .

440 P

AMAYA SQUARE
ش.م.م

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2121 ديسمبر  بت ريخ  2  ب لرب ط 

فبراير  212   8 واملسجل ب لرب ط في 

لشركة  األس �شي  الق نون  إنش ء  تم 

ذات املسؤولية املحدودة، له  املميزات 

الت لية :

  - الشرك ء : السيد معين محمود 

عبود والسيد ف ضل عبود والسيدة 

عبود  دي ن   والسيدة  عبود  ن دية 

والسيد نبيل عبود.

 AMAYA SQUARE : 2 - التسمية

ش.م.م.

3 - غرض الشركة : يتمثل نش ط 

الشركة في :

مخبزة وحلوي ت ؛

األشغ ل  كل  ع مة  بصفة 

الصن عية  التج رية،  العمومية، 

والعق رية املرتبطة بشكل مب شر أو غير 

مب شر بنش ط الشركة والتي من شأنه  

املس همة في تنميته .

السالم،  دار   : الرئي�شي  املقر   -  4

الرب ط  وان  مسكين،  ابن  ش رع 

السوي�شي،   RS4 محل رقم  سكوير، 

الرب ط.

5 - مدة الشركة : 99 سنة ابتداء 

من يوم تأسيسه .

في  حدد   : الشركة  رأسم ل   -  6
  111 إلى  مقسم   درهم    11.111
للحصة  درهم    11 بقيمة  حصة 

مقسمة على الشرك ء كم  يلي :
 41 عبود  محمود  معين  السيد 

حصة ؛
السيد ف ضل عبود 241 حصة ؛
السيدة ن دية عبود 241 حصة ؛
السيدة دي ن  عبود 241 حصة ؛

السيد نبيل عبود 241 حصة.
7 - التسيير : الشركة مسيرة إداري  
وملدة غير محددة من طرف السيدة 

ن دية عبود.
: من ف تح  السنة اال تم عية   -  8

ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.
: تم تسجيل  9 - اإليداع الق نوني 
الشركة ب لسجل التج ري ب ملحكمة 
فبراير   24 يوم  ب لرب ط  االبتدائية 

 212 تحت رقم 49787 .
441 P

KATIA BELHACHEMI
SARL

تحويل مقر الشركة
الغير  الع م  الجمع  لقرارات  تبع  
الع دي للشرك ء بت ريخ 4 ين ير  212 

تقرر م  يلي :
تحويل مقر الشركة من عم رة 5  
الرب ط  أكدال،   4 ش رع األبط ل رقم 
إلى املسيرة   تجزئة 24 رقم 49 متجر 

رقم  ، تم رة.
تحيين الق نون األس �شي للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  فبراير  212   24 بت ريخ 

.   321
442 P

CROVAL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس  تم  قد   2121 ديسمبر   7
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخص ئص الت لية :

.CROVAL : التسمية
الهدف اال تم عي : تج رة، استيراد 
البن ء،  أو  ع مة  أشغ ل  وتصدير، 

استش رات في إدارة املزارع.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

حد  الرم ني،   : اال تم عي  املقر 
البراشوة، طريق الرب ط كلم 51.

التسيير : حكيم بنفريحة.
اإليداع الق نوني ب لسجل التج ري 
بت ريخ  ب لرم ني  االبتدائية  ب ملحكمة 

23 فبراير  212 تحت رقم  33.
443 P

H2M POLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسم له  : 111.111.  درهم
مقره  اال تم عي : 39، ش رع 

لالي قوت، الط بق الخ مس، شقة د، 
الدار البيض ء

بمقت�شى محضر الجمع الع م   -  I
الشركة  بمقر  محرر  الع دي  الغير 
ب لدار البيض ء بت ريخ 2  ين ير  212 

تقرر م  يلي :
  - تفويت حصص ا تم عية :

 2511 تمت املوافقة على تفويت 
حصة ا تم عية التي يمتلكه  هش م 
 H2M POLES ب لشركة  البوشيخي 

لف ئدة السيد الحسين مالل.
هش م  السيد  استق لة   -  2
البوشيخي من مه مه كمسير للشركة 
وتعيين السيد الحسين مالل كمسير 
وحيد للشركة وذلك ملدة غير محددة.
الق نوني  الشكل  تحويل   -  3
املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
ق نون  ديد  وإقرار  تحيين   -  4

للشركة.
II - تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 
ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير  212   23 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم  6 767.
مستخلص من أ ل النشر

444 P
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GEO ENVIROSCOP
شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : رقم 5  ش رع 

األبط ل، شقة 4، أكدال، الرب ط

حل الشركة
بت ريخ  عرفي  محضر  بمقت�شى 

2121 مسجل ب لرب ط  ف تح ديسمبر 

تقرر م  يلي :

.GEO ENVIROSCOP حل الشركة

ف طمة  اعبة  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

تخصيص مقر الشركة )5  ش رع 

الرب ط(  أكدال،   ،4 شقة  األبط ل، 

مك ن التصفية.
تم اإليداع الق نوني ب لسجل التج ري 

يوم  ب لرب ط  التج رية  املحكمة   لدى 

    284 تحت رقم  فبراير  212   23

ورقم السجل التج ري 27823 .
للخالصة والتذكير

التسيير

445 P

MSL MINERALS
شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 41.111 .3 درهم

مقره  اال تم عي :  57 ش رع محمد 

الخ مس، عم رة م تيس بلوك أ، 

الط بق الث ني، السوي�شي، الرب ط

تغيير مقر الشركة
بت ريخ  عرفي  محضر  بمقت�شى 

ف تح نوفمبر 2121 تقرر م  يلي :

املقر  إلى  اال تم عي  املقر  نقل 

إق مة  ش لة،  ش رع   38  : الجديد 
 3 شقة  األول،  الط بق  ب،  ري ض 

حس ن، الرب ط.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212   23 بت ريخ 
التج ري  السجل  ورقم      285

. 15359
للخالصة والتذكير

التسيير

446 P

MINE DE CENTRE
شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 32/ب ملتقى 

ش رع ف ل ولد عومير وزنقة واد بهث، 

الط بق الث لث، أكدال، الرب ط

تغيير مقر الشركة
بت ريخ  عرفي  محضر  بمقت�شى 

ف تح نوفمبر 2121 تقرر م  يلي :

املقر  إلى  اال تم عي  املقر  نقل 

إق مة  ش لة،  ش رع   38  : الجديد 
 3 شقة  األول،  الط بق  ب،  ري ض 

حس ن، الرب ط.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212   23 بت ريخ 
التج ري  السجل  ورقم      286

. 26289
للخالصة والتذكير

التسيير

447 P

شركة زيان غاز
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  اال تم عي : كلم 3 طريق 

تكلموست، خنيفرة

تفويت حصص
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

ا تم ع  عقد  تم  ين ير  212   22

شركة بمقره  اال تم عي كلم 3 طريق 

تكلموست، خنيفرة، قرر الجمع بم  يلي :

تفويت حصص على النحو الت لي :

الح ملة  زين6،  اقدومي  السيدة 

 AA23761 لبط قة التعريف الوطنية

  11 بقيمة  حصة   811 ل  امل لكة 

درهم بتفويته  ؛

بشرى،  اقدومي  السيدة  إلى 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
رقم A674913 بقيمة 6.111  درهم 

التي تم ضمه  إلى الحصص الس بقة.

  - اقدومي سلمى، الح ملة لبط قة 

 AA4658  رقم الوطنية  التعريف 

بقيمة 6.111  درهم التي تم ضمه  إلى 

الحصص الس بقة ؛

2 - اقدومي ف طمة، الح ملة لبط قة 

 A67  22 رقم  الوطنية  التعريف 

بقيمة 6.111  درهم التي تم ضمه  إلى 

الحصص الس بقة ؛

3 - اقدومي مونية، الح ملة لبط قة 

 A794719 رقم  الوطنية  التعريف 

بقيمة 6.111  درهم التي تم ضمه  إلى 

الحصص الس بقة ؛

4 - اقدومي محمد، الح مل لبط قة 

 Q38839 رقم  الوطنية  التعريف 

امل لك ل 11  حصة بقيمة 11  درهم 

تم  التي  درهم    1.111 في  واملتمثلة 

تفويته  ب لك مل إلى السيدة العب �شي 

التعريف  لبط قة  الح ملة  فطومة 

بقيمة   A48 488 رقم  الوطنية 

حصة    11 بقيمة  درهم    1.111

والتي تم تقسيمه على النحو الت لي إلى 

الشرك ء.

على  الشركة  الرأسم ل  تعديل 

النحو الت لي : 

مرقمة ومحررة من طرف مغ ربة 

ذاتيين :

  6.111 زين6  اقدومي  اآلنسة 

درهم ؛

 21.111 اآلنسة العب �شي فطومة 

درهم ؛

  6.111 السيدة اقدومي ف طمة 

درهم ؛

  6.111 اقدومي  بشرى  اآلنسة 

درهم ؛

  6.111 اقدومي  سلمى  اآلنسة 

درهم ؛

  6.111 مونية  اقدومي  السيدة 

درهم ؛

املجموع 11.111  درهم.

3 - الحصص اال تم عية :

اآلنسة اقدومي زين6 61  حصة ؛

اآلنسة العب �شي فطومة 211 حصة ؛

السيدة اقدومي ف طمة 61  حصة ؛

اآلنسة بشرى اقدومي 61  حصة ؛

اآلنسة سلمى اقدومي 61  حصة.

3 - تعديل الق نون األس �شي.

االبتدائية  ب ملحكمة  اإليداع  تم 

تحت  فبراير  212   22 بخنيفرة يوم 

رقم 81.

448 P

TILOUGIT
SARL AU

في  مؤرخ  عقد  ملقررات   تبع  

2 فبراير  212 وضع الق نون األس �شي 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ب لشريك الوحيد ب ملميزات الت لية :

.TILOUGIT : التسمية

املقر اال تم عي : 69 إق مة الجزيرة، 

سيدي عالل البحراوي، تيفلت.

املوضوع :

استغالل مقهى ؛

البن ء واألشغ ل املختلفة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عبد هللا بوهو ملدة غير محددة.

11.111  درهم سعر   : الرأسم ل 

الحصة 11  درهم مقسمة كم  يلي :

عبد هللا بوهو 111  حصة ؛

املجموع 111  حصة.

السنة اال تم عية : تبتدئ في ف تح 

ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 

السجل  فبراير  212   24 بت ريخ 

التج ري رقم 745.

449 P

شركة ا ب س ورلد شيب
ش.م.م ذ.ش.و

2  مكرر، زنقة ليب ن، رقم 3، 

املحيط، الرب ط

للشريك  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الوحيد بت ريخ 9 فبراير  212 املسجلة 

تم  فبراير  212   9 في الرب ط بت ريخ 

الق نون األس �شي لشركة ذات  وضع 

مسؤولية محدودة ب ملميزات الت لية :
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»ا ب 1 ورلد  شركة   : التسمية 
شي6» شركة ش.م.م ذات ش.و.

زنقة  مكرر،    2  : التج ري  املقر 
ليب ن رقم 3، لوصيو، الرب ط.

املوضوع :
التف وض ؛

الخدم ت املتنوعة ؛
االستيراد والتصدير.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد فؤاد عي �شي.

الرأسم ل : 11.111  درهم موزعة 
بين الشرك ء كم  يلي :

الخ لق  عبد  الفرح وي  السيد 
111  حصة ؛

املجموع 111  حصة.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
فبراير   24 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 329   .
450 P

ك.ش.أ.ب تور
TEL 06 69 15 99 55

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ب لقنيطرة يوم ف تح فبراير  212 تم 
وضع الق نون األس �شي لشركة ذات 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب لخص ئص الت لية :
التسمية : ك.ش.أ.ب تور.

زنقة م رتير   3  : املقر اال تم عي 
املكت6  محمد،  بن  السالم   عبد 
ري ض  إق مة  فلوري،  ف ل   2 رقم 

الزيتون، القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة : نقل املستخدمين.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم.

أسند إلى السيد سعيد   : التسيير 
ابو الط ل6.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب لقنيطرة  االبتدائية  ب ملحكمة 
 بت ريخ    فبراير  212 سجل تج ري 

رقم 59135.
451 P

سيباغ
 3 زنقة م رتير عبد السالم بن 

محمد، املكت6 رقم 2 ف ل فلوري، 
إق مة ري ض الزيتون، القنيطرة

TEL 06 69 15 99 55
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم  فبراير  212   23 ب لقنيطرة يوم 
وضع الق نون األس �شي لشركة ذات 
ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية :
التسمية : سيب غ.

زنقة م رتير   3  : املقر اال تم عي 
املكت6  محمد،  بن  السالم   عبد 
ري ض  إق مة  فلوري،  ف ل   2 رقم 

الزيتون، القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

: أعم ل متنوعة  موضوع الشركة 
ت  ر  البض عة،  نقل  إنش ئية،  أو 

استيراد وتصدير.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم.

أسند إلى السيد حسن   : التسيير 
ا ب ركي.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة بت ريخ 
رقم  تج ري  سجل  ين ير  212   27

.59 29
452 P

تامسنا الوفا
برأسم ل : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : تم رة، املسيرة  ، 
األم نة 3 ، ش رع ادريس  ، شقة  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق  اطريبة،  عص م  األست ذ 
ين ير  212،   6 بت ريخ  ب لرب ط، 
 املسجل ب لرب ط بت ريخ 3 فبراير  212 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملواصف ت الت لية :
شركة  الوف »  »ت مسن    : االسم 

ذات مسؤولية محدودة.
اإلنع ش   : اال تم عي  الهدف 

العق ري.

املقر اال تم عي : تم رة، املسيرة  ، 

األم نة 3 ، ش رع ادريس  ، شقة  .

املدة : تم تأسيس الشركة ملدة 99 

ع م  تبدئ من ت ريخ تسجيل الشركة 

ب لسجل التج ري.

يتكون رأسم ل   : رأسم ل الشركة 

درهم    11.111 مبلغ  من  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

11  درهم مقسمة  قيمة كل واحدة 

على الشكل اآلتي :

 551 السيدة نعيمة ش وي رقعي 

حصة ؛

السيدة ام كلثوم ملسفر الحسيني 

299 حصة ؛

  51 السيدة سلمى ش وي رقعي 

حصة ؛

السيد عبد الفت ح ش وي رقعي   

حصة ؛

املجموع 111  حصة ا تم عية.

تتوزع   : اال تم عية  الحصص 

على  للشركة  اال تم عية  الحصص 

الشكل اآلتي :

رقعي  ش وي  نعيمة  السيدة 

55.111 درهم ؛

السيدة ام كلثوم ملسفر الحسيني 

29.911 درهم ؛

رقعي  ش وي  سلمى  السيدة 

5.111  درهم ؛

رقعي  ش وي  الفت ح  عبد  السيد 

11  درهم ؛

املجموع 11.111  درهم.

أنيط  الشركة  تسيير   : التسيير 

ب لسيد عبد الفت ح ش وي رقعي.

السيد  بإمض ء  الشركة   تلتزم 

عبد الفت ح رقعي.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

بتم رة  ب ملحكمة االبتدائية  الق نوني 

تحت رقم 5126.
مكت6 األست ذ عص م اطريبة

للطبع والنشر

453 P

تامسنا الحسنى
برأسم ل : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : تم رة، املسيرة  ، 

األم نة 3 ، ش رع ادريس  ، شقة  

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق  اطريبة،  عص م  األست ذ 

ين ير  212،   6 بت ريخ  ب لرب ط، 

 املسجل ب لرب ط بت ريخ 3 فبراير  212 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملواصف ت الت لية :

»ت مسن  الحسنى» شركة   : االسم 

ذات مسؤولية محدودة.

اإلنع ش   : اال تم عي  الهدف 

العق ري.

املقر اال تم عي : تم رة، املسيرة  ، 

األم نة 3 ، ش رع ادريس  ، شقة  .

املدة : تم تأسيس الشركة ملدة 99 

ع م  تبدئ من ت ريخ تسجيل الشركة 

ب لسجل التج ري.

يتكون رأسم ل   : رأسم ل الشركة 

درهم    11.111 مبلغ  من  الشركة 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

11  درهم مقسمة  قيمة كل واحدة 

على الشكل اآلتي :

 711 السيدة نعيمة ش وي رقعي 

حصة ؛

السيدة ام كلثوم ملسفر الحسيني 

299 حصة ؛

السيد عبد الفت ح ش وي رقعي   

حصة ؛

املجموع 111  حصة ا تم عية.

تتوزع   : اال تم عية  الحصص 

على  للشركة  اال تم عية  الحصص 

الشكل اآلتي :

رقعي  ش وي  نعيمة  السيدة 

71.111 درهم ؛

السيدة ام كلثوم ملسفر الحسيني 

29.911 درهم ؛

رقعي  ش وي  الفت ح  عبد  السيد 

11  درهم ؛
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املجموع 11.111  درهم.
أنيط  الشركة  تسيير   : التسيير 

ب لسيد عبد الفت ح ش وي رقعي.
السيد  بإمض ء  الشركة   تلتزم 

عبد الفت ح ش وي رقعي.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
بتم رة  ب ملحكمة االبتدائية  الق نوني 

تحت رقم 5127.
مكت6 األست ذ عص م اطريبة

للطبع والنشر

454 P

LILIA TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : رقم 2 9 الط بق 
الث ني، حي املنزه، ح.ي.م، الرب ط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمو 6 
شركة LILIA TRAVAUX شركة محدودة 
املسؤولية بت ريخ 5 فبراير  212 ذات 

امليزات الت لية :
املتنوعة  األشغ ل  في  مق ول 

والبن ء.
من  مكون   : الشركة  رأسم ل 
  111 إلى  مقسم  درهم    11.111
للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل الت لي :
السيد بوشتى الوكيلي 911 حصة ؛
السيد سفي ن الوكيلي 11  حصة.

الشركة مسيرة ملدة غير محدودة 
من طرف السيد بوشتى الوكيلي.

مدة الشركة : محددة في 99 سنة 
ابتداء من ت ريخ تسجيله  في السجل 

التج ري.
ب ملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
التج رية ب لرب ط بت ريخ 24 فبراير  212 

تحت رقم  4977 .
455 P

STE HARAS CREATION
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ب لرب ط  مؤرخ  محضر  بمقت�شى 
القوانين  تم وضع  فبراير  212    5
األس سية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :

ابتك ر مواكبة موديالت   : الهدف 

تصدير  لالرتداء،  وبيعه    هزة 

واستيراد.

السالوي،  عمر  زنقة   91  : املقر 

الط بق األول، القبيب ت، الرب ط.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

امل ل  رأ1  حدد   : امل ل  رأ1 

مقسم  درهم    11.111 قدره  بم  

درهم    11 بنسبة  حصة    11 على 

الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

اال تم عي للشركة.

األرب ح  من   %5 تؤخذ   : األرب ح 

الص فية للتأسيس االحتي طي.

: السيدة س رة الحيحي  الحصص 

111  حصة.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيدة س رة الحيحي ملدة غير محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل التج ري 49447 .

456 P

SKHIRATE CASH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : رقم 28، تجزئة 

املكي، الصخيرات

رقم السجل التج ري : 13 32 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -    

9 فبراير  212 تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الخص ئص 

الت لية :

 SKHIRATE CASH  : التسمية 

.SARL

تحويل األموال،   : نش ط الشركة 

وسيط تج ري.

تجزئة   28 رقم   : املقر اال تم عي 

املكي، الصخيرات.

لقد تم تحديد   : رأسم ل الشركة 
درهم    11.111 رأسم ل الشركة في 

حصة ا تم عية    111 مقسمة إلى 

موزعة  درهم    11 الواحدة  قيمة 

ك لت لي :

السالم  عبد  ايت  نورة  السيدة 

511 حصة ا تم عية ؛

حصة   511 محمد   تو  السيد 

ا تم عية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

السيدة نورة ايت عبد السالم.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

ب ستثن ء  سنة  كل  من  ديسمبر   3 

ت ريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التج ري.

في  الشركة  مدة  تحديد  تم   لقد 

99 سنة.

2 - تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 

بتم رة  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

السجل التج ري 13 32 .
للنشر واإلعالن

457 P

ABLA INVEST COMPANY
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : الدار البيض ء 46 

ش رع الزرقطوني، مكت6 رقم 5 -6  

الط بق الس د1

RC 491047

األس �شي  الق نون  بمقت�شى 

فبراير  212   4 بت ريخ  مؤرخ  عرفي 

 ABLA INVEST لشركة  تأسيس  تم 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

محضر  وبمقت�شى  الوحيد  الشريك 

فبراير  212   5 بت ريخ  مؤرخ  عرفي 

لهذه الشركة، تقرر الت لي :

 ABLA التسمية من شركة  تغيير 

 ABLA INVEST إلى   INVEST

محدودة  شركة   COMPANY

املسؤولية ذات الشريك الوحيد والتي 

أصبحت تحمل الخص ئص الت لية :

 ABLA INVEST  : التسمية 

.COMPANY

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف : اإلنع ش العق ري.

املقر اال تم عي : الدار البيض ء 46 

ش رع الزرقطوني مكت6 رقم 16-15 

الط بق الس د1.

  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

درهم.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 

يونس  السيد  طرف  من  محدودة 

التعريف  لبط قة  الح ملة  الس �شي، 

.BJ215136 الوطنية رقم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  البيض ء  ب لدار   التج رية 

9  فبراير  212 تحت رقم 766611.
للنسخة واإلش رة

458 P

ELEVEN STARIMMO
SARL AU

RC 58245

العنوان : ملتقى ش رع معمورة 

وزنقة موالي عبد الرحم ن، إق مة 

البركة مكتC3 6، القنيطرة

تأسيس
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  تم 

شركة  تأسيس   ،2121 ديسمبر   23

ذات مسؤولية محدودة ب لخص ئص 

الت لية :

 ELEVEN STARIMMO : التسمية

.SARL AU

الهدف اال تم عي : منعش عق ري.

ش رع  ملتقى   : اال تم عي  املقر 

معمورة وزنقة موالي عبد الرحم ن، 

إق مة البركة بلوك C، القنيطرة.

  11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

درهم.

سيمو  أيت  تعيين  تم   : التسيير 

سعيد مسير ق نوني للشركة.
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كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط في املحكمة االبتدائية ملدينة 
ب لقنيطرة بت ريخ 8 ين ير  212 تحت 

رقم 58245.
459 P

شركة او ت ب ر.
ش.م.م

STE OTPR SARL AU
رأسم له  اال تم عي : 111.111.  درهم
مقره  اال تم عي : رقم 694 الحي 

املحمدي، ورزازات
تأسيس

  - بمقت�شى عقد مؤرخ بورزازات 
8 فبراير  212 تم وضع الق نون  يوم 
األس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات السم ت الت لية :
 STE التسمية : شركة »او ت ب ر

OTPR SARL AU» ش.م.م.
الهدف : مق ول األشغ ل املختلفة 

والبن ء ؛
العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 
التج رية، امل لية، الصن عية، والعق رية 
والتي له  عالقة بشكل مب شر أو غير 

مب شر ب ألهداف املحددة س بق .
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل اال تم عي : 111.111.  
حصة    111 إلى  مقسم  درهم 
درهم لكل    111 ا تم عية من فئة 
واحدة، حرر الربع منه  ومنحت مق بل 

الشريك الوحيد :
السيد م دوش محمد مس هم ب 

111  حصة.
التسيير : تم تعيين السيد م دوش 
محمد مسير وحيد للشركة ملدة غير 

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

 3 ديسمبر.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الق نوني 
بورزازات بت ريخ 23 فبراير  212 تحت 

رقم 38 .
ملخص قصد النشر

460 P

ائتم نية البغيل

9، ش رع ف 1، الط بق األول، رقم  ، طنجة

اله تف والف كس : 67  2 93 1539

املحمول : 81 19 7   166

DINACTION
SARL

السجل التج ري رقم : 69719
تعديل الق نون األس �شي

بمقت�شى محضر الجمعية الع مة 
الشركة املسم ة  غير الع دية لشرك ء 
DINACTION SARL شركة محدودة 
درهم    1.111 رأسم له   املسؤولية 
ف 1،  ش رع   ،8 مقره   والك ئن 
الط بق األول، مكت6 رقم   ، طنجة 

بت ريخ 22 ين ير  212 تقرر :
مالحظة وف ة املرحوم رشيد   -   

املدني.
2 - استق لة املسير املس عد.

وإعف ء  براءة  على  املوافقة   -  3
املسير املس عد املستقيل.

4 - موافقة على التقسيم الجديد 
لرأ1 امل ل اال تم عي للشركة.

تسمية السيد ي سين املدني   -  5
مسيرا وحيدا  ديدا للشركة وذلك 

ملدة غير محددة.
والوث ئق  العقود  -  ميع   6
من  فقط  توقع  ب لشركة  الخ صة 

طرف السيد ي سين املدني.
األس �شي  الق نون  مالئمة   -  7

للشركة.
II - اإليداع الق نوني تم إنج زه لدى 
التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
تحت  ين ير  212   28 بطنجة بت ريخ 

رقم 238729.
مستخرج مط بق لألصل

البغيل محمد كم ل

461 P

 LOBSTEROLL MAROC
INTERNATIONAL

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك واحد
رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : رقم  2، س حة 
أبو بكر الصديق، رقم 8، أكدال، 

الرب ط
رقم السجل التج ري : 5 498  

الرب ط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم فبراير  212    2 بت ريخ  الرب ط 

مسؤولية  ذات  لشركة  تأسيس   
محدودة ب لخص ئص الت لية :

 LOBSTEROLL  : التسمية 
 MAROC INTERNATIONAL

.SARL AU
الهدف اال تم عي : 

مطعم ؛
الديكور الداخلي.

هش م محمد  السيد   :  الشرك ء 
الشريك  حصة    111 ص ري  بن   

الوحيد.
رأسم ل  يقدر   : الشركة  رأسم ل 
الشركة بمبلغ قيمته 11.111  درهم 
كل  قيمة  حصة    111 إلى  موزعة 

واحدة 11  درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري ب لرب ط.
بكر  أبو  س حة  رقم  2،   : املقر 

الصديق، رقم 8، أكدال، الرب ط.
الشركة تسير من السيد   : اإلدارة 
الشريك  ص ري  بن  هش م  محمد 

الوحيد.
املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت الرقم 2164.
الستخراج وذكر

املسير

462 P

HARANITRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك واحد

رأسم له  : 511.111.  درهم
رقم السجل التج ري : 25153 سال
مقره  اال تم عي : إق مة رقية، 
الرقم   سكتور ف 4 الرقم 29، 

ت بريكت، سال
للجمعية  عرفي  محضر  على  بن ء 
املؤرخة  االستثن ئية  العمومية 
لشركة   2121 ديسمبر  في  3 
ش.م.م   HARANITRAV SARL AU
ش.و ذات رأسم ل 111.111.  درهم، 

قرر الشريك الوحيد م  يلي :

املص دقة على رفع رأسم ل الشركة 

عن طريق املس همة ب لحس ب الج ري 

 511.111 بمبلغ  الوحيد  للشريك 

درهم ليرتفع من 111.111.  درهم إلى 

درهم عن طريق إصدار    .511.111

5111 حصة  ديدة التي اكتتبت من 

طرف السيد حمي محمد.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  212   25 بسال  االبتدائية 

تحت الرقم 82 .
الستخراج وذكر

املسير

463 P

SMART QHSE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

26 ين ير  212 قد تم تأسيس شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحمل الخص ئص الت لية :

.SMART QHSE SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اال تم عي : 

التدري6،  والتسيير،  االستش رة 

والهندسة وأنشطة الخدم ت األخرى 

في إدارة الجودة والنظ فة والسالمة 

املغرب  في  األغذية  وسالمة  والبيئة 

وفي الخ رج ؛

وبرامج  االلكترونية  التج رة 

تكنولو ي  املعلوم ت وإدارة وتطوير 

البواب ت املهنية واإلعالن عبر اإلنترنت ؛

التوظيف  في  ومس عد  وسيط 

والتدري6 وتقديم الخدم ت في مج ل 

املوارد البشرية ؛

االستيراد والتصدير.

رأ1 امل ل : 11.111  درهم مقسم 

درهم    11 111  حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة كم  يلي :
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السيد أحمد بن عبال 111  حصة 

ا تم عية ؛

املجموع 111  حصة ا تم عية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
: 4، زنقة واد زيز،  املقر اال تم عي 

الط بق الث لث، الشقة رقم 7، أكدال، 

الرب ط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

أحمد بن عبال.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج ري  السجل  بمحكمة  الق نوني 

ب لرب ط تحت رقم 49759 .

464 P

STE SOLU TR
SARL AU

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 N°85 TIFLET SIDI ALLAL 

EL BAHRAOUI

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

5  فبراير  212 تم إقرار م  يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخص ئص  تحمل  والتي  املحدودة 

الت لية :

.SOLU TR : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

نقل البض ئع   : الهدف اال تم عي 

املختلفة  األشغ ل  الغير،  عن   ني بة 

أو البن ء، أعم ل البستنة.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
اإلداري  الحي   : اال تم عي   املقر 

رقم 85 سيدي عالل البحراوي.

التسيير : السيد اش وي عزيز.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير   23 بت ريخ  بتيفلت  االبتدائية 

 212 تحت رقم 55.

465 P

STE OLAIAFILM
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك واحد
رأسم له  : 1.111  درهم

املقر اال تم عي : 8 زنقة بعن ن حي 

األمل، القرية، سال

حل مسبق للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

ين ير    2 بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 

 212 قرروا م  يلي :

الحل املسبق للشركة ؛

بوتب ع  منى  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة ؛

كمقر  اال تم عي  املقر  تعيين 

لتصفية الشركة.

تم اإليداع الق نوني بمكت6  الضبط 

بت ريخ  بسال  االبتدائية   ب ملحكمة 

5  فبراير  212 تحت رقم 35994.

466 P

OK CONCEPT
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  I

تمت  فبراير  212،   24 ب لرب ط يوم 

لشركة  التأسي�شي  الق نون  صي غة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

له  الخص ئص الت لية :

.OK CONCEPT : التسمية

: وك لة اتص الت وطب عة،  الهدف 

املكتبية  اللوازم  وبيع  شراء  مكتبة، 

وأ هزة الكمبيوتر.

املقر اال تم عي : 3  ش رع ابن سين  

محل رقم 2، أكدال، الرب ط.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 
في مبلغ 11.111  رهم.

اإلدارة : عهد تسيير الشركة السيد 

عمر قريش.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية  3 ديسمبر.

تم اإليداع الق نوني وتسجيل   -  II
الشركة ب لسجل التج ري للمحكمة 
فبراير   24 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 344   .
467 P

FBAI SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   -  I
تمت  فبراير  212،   24 ب لرب ط يوم 
لشركة  التأسي�شي  الق نون  صي غة 
وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

له  الخص ئص الت لية :
.FBAI SERVICE : التسمية

مسير  تنظيم الحفالت،   : الهدف 
العق ر.

ش رع    4  : اال تم عي  املقر 
األشع ري، ش رع 4، أكدال، الرب ط.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 
في مبلغ 11.111  رهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 
السيدة ف طمة الزهراء براغ.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
غ ية  3 ديسمبر.

تم اإليداع الق نوني وتسجيل   -  II
الشركة ب لسجل التج ري للمحكمة 
فبراير   24 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 343   .
468 P

 DH LEGUMES FRUITS
MAROC
SARL AU

ده ليكوم فرويت م روك ش.م.م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  فبراير  212،   8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
ذات  وحيد  لشريك  محدودة 

املواصف ت الت لية :
فرويت  ليكوم  ده   : التسمية 
 DH LEGUMES ش.م.م  م روك 

.FRUITS MAROC SARL AU

الفواكه  بيع   : اال تم عي  الهدف 

استيراد،  ب لجملة،  والخضروات 

تصدير.
 املقر اال تم عي : بلوك �شي 5 رقم  4 

حي الداخلة، أك دير.

سنة   99  : اال تم عية  املدة 

ابتداء من ت ريخ تسجيله  في السجل 

التج ري عدا إذا تم الحل املسبق أو 

التمديد.

يتكون من   : الرأسم ل اال تم عي 
11.111  رهم.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

احمد اله كور.

السجل  في  التقيد  تم   : التقييد 

فبراير  212   25 بأك دير  التج ري 

للسجل التحليلي  تحت رقم  9849 
رقم 46367.

469 P

STE AL CREATIVITY
SARL AU

تأسيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة  إنش ء  تم  فبراير  212،    5

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ب لخص ئص الت لية :

.AL CREATIVITY : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النش ط 

ب ملغرب وب لخ رج ب :

املب ني  وتكسية  وتخطيط  تهيئة 

وديكور املحالت الخ صة أو املهنية.

 ،3 املسيرة  حي   : اال تم عي  املقر 

 ،24 الرقم  املحمدي،  ادريس  ش رع 

الداخلة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
رأ1 امل ل : حدد في مبلغ 11.111  

درهم مقسم إلى 111  حصة من فئة 

11  درهم للواحدة.

توزيع رأ1 امل ل : 

السيد انس لحلو 111  حصة.

انس  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لحلو كمسير للشركة.
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من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة االبتدائية بواد الذه6 بت ريخ 

23 فبراير  212 تحت رقم 319/ 212 

وب لسجل التج ري تحت رقم 7483 .

470 P

ETABLISSEMENT ALMASJID

ش.م.م

رأسم له  : 511.111.  درهم

RC : 37BIS

تعديل ق نوني
املنعقد  الع م  الجمع  بمقت�شى 

تمت املص دقة   21 4 م ي   2 بت ريخ 

من طرق الشرك ء على م  يلي :

من  الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

511.111.  درهم إلى 5.211.111 درهم 

وذلك بخلق 37111 حصة بقيمة 11  

درهم للواحدة بمس هم ت نقدية

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة االبتدائية ب لسم رة بت ريخ 

21 م ي 4 21 تحت رقم  4/2 21.

471 P

REMONTADA

SARL

رأسم له  11.111  درهم

الع م  الجمع  تعديل  قرر 

بت ريخ  واملنعقد  للشركة  االستثن ئي 

ب لسجل  التعديل  فبراير  212   24

التج ري للشركة على الشكل الت لي :

من  الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

  .111.111 إلى  درهم    11.111

درهم.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لعيون  االبتدائية  ب ملحكمة 

رقم  تحت  فبراير  212   24 بت ريخ 

.212 /615

472 P

 SOCIETE ENNACER
EQUIPEMENT

SARL AU
رأسم له  : 311.111 درهم

مقره  اال تم عي : الحي الصن عي، 
تجزئة 717 ايت ملول - انزك ن

حل الشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثن ئي املنعقد بت ريخ  2 ديسمبر 

2121، تم تقرير م  يلي :
مسؤولية  ذات  شركة  حل 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ   ENNACER EQUIPEMENT
وعنوان  درهم   311.111 رأسم له  
الصن عي،  الحي  اال تم عي  مقره  
تجزئة 717 ايت ملول - 81111 ايت 
ملول املغرب، نتيجة ل انته ء الغرض 

الذي ق مت من أ له الشركة .
ب لحي  التصفية  مقر  وحدد 
 - ملول  ايت   717 تجزئة  الصن عي، 

81111 ايت ملول املغرب.
وعين السيد هش م ته مي وعنوانه 
عبداتي  الشيخ  حي  ف كوم  زنقة   43
كمصفي  املغرب  ط نط ن   82111

للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   21 بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 
السجل  رقم  6   تحت   212 

التج ري رقم 7137.
473 P

الشركة الجديدة أشغال 
الجنوب

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

الرأسم ل : 11.111  درهم
العنوان : رقم 73، زنقة الصويرة، 

السم رة
زي دة فرع الشركة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
ين ير    8 بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 

 212 تم تقرير م  يلي :
عن  عب رة  للشركة  فرع  زي دة 

مطعم بيتزيري  ب لعنوان الت لي :

انزران،  بئر  ش رع   ، 53 رقم 

ط نط ن، النش ط املزاول : الطع مة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم رة بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم 2021-40.

474 P

SCAMPECHES
مجموعة ذات النفع االقتص دي

سجل تج ري رقم 35397

الع م  الجمع  قرار  بمقت�شى 

تم  فبراير  212    9 بت ريخ  املنعقد 

إنش ء شركة ب لخص ئص الت لية :

 SCAMPECHES  : التسمية 

مجموعة ذات النفع االقتص دي.

الوس ئل  تنفيذ  ميع   : النش ط 

النش ط  وتطوير  لتسهيل  الالزمة 

مجموعة النفع  االقتص دي ألعض ء 

االقتص دي.

الصن عي  الحي   : اال تم عي  املقر 
رقم 1  بو دور.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

للمجموعة  كرئيس  املسكون  حسني 

ذات النفع االقتص دي.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لعيون  االبتدائية  ب ملحكمة 

رقم  تحت  فبراير  212   24 بت ريخ 

.212 /612

475 P

STE ETS AKOUAS IBRAHIM
SARL AU

السجل التج ري :  3541

تأسيس 
فبراير   24 بت ريخ  ب لعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنش ء   212 

املحدودة بشريك وحيد ب لخص ئص 

الت لية :

 ETS AKOUAS  : التسمية 

IBRAHIM ش.م.م بشريك وحيد.

تصدير استيراد وتج رة   : النش ط 

ع مة.

: ش رع ام السعد  املقر اال تم عي 
رقم 41 العيون.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

درهم    11.111  : امل ل  رأ1 
موزعة  حصة    111 على  مقسمة 

ك لت لي :
اكوا1 ابراهيم : 111  حصة.

التسيير : تم تعيين السيد اكوا1 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ابراهيم 

محدودة. 
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لعيون  االبتدائية  ب ملحكمة 
رقم  تحت  فبراير  212   24 بت ريخ 

.212 /61 
476 P

 STE ETABLISSEMENT
ALMASJID

SARL
37 BIS : السجل التج ري

تأسيس 
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  إنش ء  تم   2112 7 سبتمبر 

ب لخص ئص الت لية :
 ETABLISSEMENT  : التسمية 

ALMASJID ش.م.م.
أشغ ل   - أشغ ل البن ء   : النش ط 

وخدم ت متعددة.
الحسن  ش رع   : اال تم عي  املقر 

الث ني رقم 21  السم رة.
عنوان الفرع : رقم 5  ش رع احمد 

الركيبي السم رة.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
درهم    11.111  : امل ل  رأ1 
موزعة  حصة    11 على  مقسمة 

ك لت لي :
 : الشرفي  محمد  سيدي  السيد 

811 حصة.
  11  : الشرفي  مو  سيد  السيد 

حصة.
  11  : عوب   لالالنجلة  السيدة 

حصة.
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التسيير : تم تعيين السيد سيدي 
ملدة  للشركة  كمسير  الشرفي  محمد 

غير محدودة. 
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لسم رة  االبتدائية  ب ملحكمة 
تحت رقم   2112 سبتمبر  بت ريخ    

.2112/  
477 P

 STE ETABLISSEMENT
ALMASJID

SARL
رأسم له  11.111  درهم
37 BIS : السجل التج ري

تعديالت ق نونية 
املنعقد  الع م  الجمع  بمقت�شى 
بت ريخ 29 أبريل 3 21 تمت املص دقة 

من طرف الشرك ء  على م  يلي :
تفويت 811 حصة ا تم عية من 
سيدي محمد الشرفي لص لح السيد 

موالي البشير الشرفي.
من  الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 
11.111  درهم إلى 511.111.  درهم 
بقيمة  حصة    4.111 بخلق  وذلك 
بمس هم ت  للواحدة  درهم    11
الجديد  الشريك  طرف  من  نقدية 

السيد موالي البشير الشرفي.
التج ري بإض فة  توسيع الغرض 
أشغ ل  :  ميع  اآلتية  األنشطة 

الفالحة - التشجير - النسيج ... الخ.
التسيير تعيين السيد محمد س لم 
الشرفي املسير للشركة ملدة محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب ملحكمة االبتدائية ب لسم رة بت ريخ 
6  م ي 3 21 تحت رقم 15 /3 21. 
478 P

شركة تكنوو خاص
تأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تأسيس شركة  تم     فبراير  212 

»تكنوو خ ص» ش.م.م.
والتطوير  الصي نة   : هدفه  

املعلوم تي.

الط بق األول  مكت6     : العنوان 

عم رة رقم 21 ش رع الحمراء اومولود 

أك دير.
درهم موزعة    11.111 رأسم له  

إلى 111  حصة قيمة كل حصة 11  

درهم.

موالي  شورفي  السيد  تعيين  تم 

ملدة  للشركة  واملوقع  كمسير  احمد 

غير محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من ت ريخ تأسيسه  النه ئي.

رقم  اإليض حي  التج ري  السجل 

.4635 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  ألك دير  التج رية 

 212 تحت رقم 98475.

479 P

 AFRICAINE DE TRAVAUX

PUBLICISTR
SARL AU

تأسيس
الع م  الجمع  عقد  بمقت�شى 

فبراير   2 بت ريخ  املنعقد  التأسي�شي 

 AFRICAINE 212 تم تأسيس شركة 

 DE TRAVAUX PUBLICISTR SARL

AU ب ملواصف ت الت لية :

 AFRICAINE DE  : التسمية 

.TRAVAUX PUBLICISTR

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 4 شمس  تجزئة   46 رقم  تج ري، 

املر ة واد ف 1 ف 1.

 : الشركة  رأسم ل  مبلغ 

811.111.  درهم مكون من 8.111  

حصة الذي يمتلكه  السيد م شبعت 

تجزئة   46 ب  الس كن  الفت ح  عبد 

شمس 4 املر ة واد ف 1 ف 1.

غرض الشركة : األشغ ل املختلفة 

أو البن ء )مق ول(.

االستيراد والتصدير.

نقل البض ئع.

شبعت  م   للسيد   : التسيير 

عبد الفت ح.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

ب لسجل التج ري.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكمة التج رية بف 1 بت ريخ 

7 8 وتم  23 فبراير  212 تحت رقم 
التج ري  ب لسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم 66333.

480 P

FACTOMEDIA
SARL AU

إغالق فرع الشركة بمدينة الرب ط 
األبط ل

سجل تج ري الرب ط : 169 9

انعقد  ين ير  212  بت ريخ  2 

لشركة  الع دي  غير  الع م  الجمع 

«FACTOMEDIA SARL AU» شركة 
رأسم له   محدودة،  مسؤولية  ذات 

اال تم عي  مقره   درهم،   211.111
زيز،  واد  زنقة   ،39 عم رة  شقة  ، 

أكدال، الرب ط، حيث تمت املص دقة 

على :

إغالق فرع الشركة بمدينة الرب ط 
أم  وزنقة  األبط ل  ش رع  زاوية   ،36

الربيع أكدال.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  الرب ط  بمدينة  التج رية 

366    بت ريخ 25 فبراير  212.

481 P

2S EVENT
SARL AU

2ا1 ايفنت ش.م.م ش.و

الرأسم ل اال تم عي : 11.111  

درهم

املقر اال تم عي : 378 ش رع الحسن 

الث ني رقم 2 الرب ط

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

قد  ين ير  212    9 بت ريخ  الرب ط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد، وخص ئصه  

على النحو الت لي :

»2ا1   : اال تم عية  التسمية 

ايفنت» ش.م.م ش.و

شركة   : اال تم عي  الهدف 

األحداث واالتص ل.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحدة :
زهري شفيق : 111  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

ش رع الحسن الث ني   378  : املقر 
رقم 2 الرب ط.

ح مل  شفيق  زهري   : املسير 

.C574 12 البط قة الوطنية رقم
رقم التقييد ب لسجل التج ري : تم 

اإليداع الق نوني لدى كت بة الضبط 

ب ملحكمة التج رية ب لرب ط تحت رقم

RC    295 الرب ط.

482 P

ائتم نية تكنيك أسيسط نس ش.ذ.م.م

   ، ش رع ولي العهد، طنجة

 SOCIETE CME WINDFARM

SAFI
S.A

الشركة 1.إم.أو ويندف رم اسفي 

ش.م.
رأسم له  : 311.111 درهم

مقره  اال تم عي : طنجة، ش رع 

حريري، إق مة حليمة، فوق الط بق 

األر�شي رقم 6 

1.ت. : 69469

تغيير قيمة أسهم الشركة
بمو 6 قرارات محضر الجمع  أ( 

ديسمبر   31 بت ريخ  املنعقد  الع م 

ويندف رم  »1.إم.أو  للشركة   2121
 311.111 رأسم له   ش.م.»  اسفي 

بطنجة،  اال تم عي  مقره   درهم، 
فوق  حليمة،  إق مة  حريري،  ش رع 

الط بق األر�شي رقم 6 ، تقرر م  يلي :
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في  بتحديده  السهم  قيمة  تغيير 

311 درهم  11  درهم بدال من  مبلغ 

سهم  ديد   3111 بإصدار  وذلك 

  111 ب ستبدال  درهم    11 بقيمة 

على  درهم    11 بقيمة  قديم  سهم 

النحو الت لي :

أسم ء املس همين :

 WINDVISION SAFI الشركة 

HOLDING B.V : 2988 سهم.

:  HASSAN NADIR  السيد 

 3 أسهم.

 LEON JOANNES السيد 

 :  HUBERTUS MARIE VANKAN 

3 أسهم.

 CHRISTOPH BERND السيد 

 :  WALDEMAR GOTTWALD 

3 أسهم.

 WILLY WALTER السيد 

DURON : 3 أسهم.

وتحيين   8 و   7 الفصول  تعديل 

النظ م األس �شي للشركة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  ب( 

بت ريخ بطنجة  التج رية   املحكمة 

 6  فبراير  212 تحت رقم 239355.
مقتطف وبي ن النشر

ائتم نية تكنيك أسيسط نس ش.ذ.م.م

483 P

SOCIETE BEN EL ABED
SARL

شهر مستخرج من النظ م األس �شي
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تم تأسيس شركة  ين ير  212،   22

 SOCIETE« ذات املسؤولية املحدودة

BEN EL ABED SARL» على الشكل 

الت لي :

 SOCIETE BEN  : تسمية الشركة 

.EL ABED

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

ب ئع  مقهى/   : الشركة  غرض 

البيتزا.
41 زنقة  الرقم   : املقر  اال تم عي 

ابن سين ، برك ن.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�شى  كحد  سنة   99 في   الشركة 
وكذا  الس بق  الحل  ح الت  عدا  م  
ح الت التمديد والكل وفق  للقوانين 

الس رية املفعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأسم ل 
درهم    11.111 رأسم ل الشركة في 

تم تقديمه  نقدا.
 : الع بد  الدين بن  السيد  م ل 

51.111 درهم.
 : الع بد  بن  امين  محمد  السيد 

51.111 درهم.
املجموع : 11.111  درهم.

الدين  السيد  م ل   : الشرك ء 
مزداد  الجنسية،  مغربي  الع بد،  بن 
الح مل   ، 961 أكتوبر   22 بت ريخ 
ف  رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 
زنقة   53 ب لرقم  الق طن   ، 6 979
ام م م لك حي بوكراع برك ن، شريك 

ومسير في الشركة.
الع بد،  بن  امين  محمد  السيد 
بت ريخ مزداد  الجنسية،   مغربي 
الح مل لبط قة   ، 961 أكتوبر   22  
 ،2 6366 التعريف الوطنية رقم ف 
زنقة ام م م لك   53 الق طن ب لرقم 
حي بوكراع برك ن، شريك في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسير   : التسيير 
الدين  السيد السيد  م ل  بإمض ء 
في كل م  يتعلق ب ملس ئل  بن الع بد، 
للشركة  وامل لية  واإلدارية  الق نونية 

وم  عدا ذلك.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
تحت  ين ير  212  ببرك ن بت ريخ  3 

رقم 53/ 212.
484 P

MELOUYA CARS
شهر مستخرج من محضر الجمع 

الع م االستثن ئي
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
الشريك  قرر   ،2121 ديسمبر   25
 MELOUYA« لشركة  الوحيد 
CARS» ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد 
الحل  درهم،    1.111 رأسم له  

املسبق للشركة.

محمد  البوه لي  السيد  ويعتبر 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
رئي�شي  كمصفي   ،5 243 ف   رقم 
بتصفية  ميع  اهتم  اذ  الشركة 

أصول الشركة.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
تحت  ين ير  212    5 لبرك ن بت ريخ 

رقم 22/ 212.
485 P

FRY CARS EXTRA CARS
شهر مستخرج من محضر الجمع 

الع م االستثن ئي
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
 FRY« 2121، قرر لشركة  فبراير    5
ش.ذ.م.م   «CARS EXTRA CARS
 91.111 ذات شريك وحيد رأسم له  

درهم، الحل املسبق للشركة.
عبد   الخلفيوي  السيد  ويعتبر 
التعريف  لبط قة  الح مل  الحفيظ 
274 6 ، كمصفي  الوطنية رقم ف 
بتصفية  اهتم  اذ  للشركة  رئي�شي 

 ميع أصول الشركة.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
تحت  ين ير  212    3 لبرك ن بت ريخ 

رقم 7 / 212.
486 P

PRIMERA CAP
SARL

شهر مستخرج من محضر الجمع 
الع م االستثن ئي

مؤرخة  عرفية  عقود  بمقت�شى 
،2121 ديسمبر   21  بت ريخ 
الجمع  قرر   2121 ديسمبر   28 و   
 PRIMERA CAP« لشركة  الع م 
SARL» ش.ذ.م.م رأسم له  11.111  
درهم، على التصفية واالقف ل النه ئي 

للشركة.
سمير  كلموع  السيد  ويعتبر 
اهتم  اذ  للشركة  رئي�شي  كمصفي 
ومنقوالت  أصول  بتصفية  ميع 

الشركة وإقف له  نه ئي .

أقر الشرك ء اإلبراء الت م للمصفي 

واالقف ل  التصفية  عملي ت  في 

للشركة.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 

تحت  ين ير  212   8 ب لن ظور بت ريخ 
رقم 58/ 212 و 59/ 212.

487 P

SOCIETE ETABLISSEMENT 

PRIVEE EL NOUBALAEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

ذات رأسم ل 411.111 درهم

شهر مستخرج من الجمع الع م 
االستثن ئي

بت ريخ  رسمي  عقد  بمقت�شى 

األست ذ  بديوان   2121 ديسمبر     

لشركة  قرر الشرك ء  نبيل املخت ري، 

مؤسسة النبالء الخ صة م  يلي :

تقديم حصص عينية :

قدم الشرك ء مع  ميع الضم ن ت 

والفعلية لشركة مؤسسة  الق نونية 

الخص ئص  ذات  الخ صة  النبالء 

الت لية :

11  درهم  311 حصة عينية من 

امللكية املسم ة  في  املتمثلة  للواحدة 
العق ري  الرسم  ذات  »روض» 

9 75 /41 الك ئنة ببرك ن العمران.

تبع  لذلك تم رفع رأسم ل الشركة 

 411.111 إلى  درهم    11.111 من 

درهم موزعة ك لت لي :

  111  : مصطفى  كويري  السيد 

حصة.

  111  : الحسن  كويري  السيد 

حصة.

  111  : محمد  كويري  السيد 

حصة.

املجموع : 3111 حصة.

تغيير الق نون األس �شي :

تم  الشركة  رأسم ل  لرفع  تبع  
الق نون  من   7 و   6 الفصول  تغيير 

األس �شي ك لت لي :
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الفصل الس د1 :
مبلغ  في  الشركة  رأسم ل  حدد 

411.111 درهم موزع ك لت لي :
  611  : مصطفى  كويري  السيد 

حصة.
  211  : الحسن  كويري  السيد 

حصة.
  211  : محمد  كويري  السيد 

حصة.
املجموع : 4111 حصة.

الفصل الس بع :
مبلغ  في  الشركة  رأسم ل  حدد 
 4111 من  مكون  درهم   411.111
حصة من 11  درهم موزعة ك لت لي :
 : مصطفى  كويري  السيد 

61.111  درهم.
السيد كويري الحسن : 21.111  

درهم.
  21.111  : السيد كويري محمد 

درهم.
املجموع : 411.111 درهم.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
ببرك ن بت ريخ 6 ين ير  212 تحت رقم 

.212 /  
488 P

ANAFNAF CARS
SARL

شهر مستخرج من محضر الجمع 
الع م االستثن ئي

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرر الشريك  ين ير  212،   2 بت ريخ 
 «ANAFNAF CARS« الوحيد لشركة
درهم،    11.111 ش.ذ.م.م رأسم له  

الحل املسبق للشركة.
ف طمة  حيلوي  السيدة  وتعتبر 
التعريف  لبط قة  الح ملة  الزهراء 
الوطنية رقم  NU81544 كمصفية 
رئيسية للشركة اذ اهتمت بتصفية 

 ميع أصول الشركة.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
تحت  ين ير  212  لبرك ن بت ريخ  3 

رقم 55/ 212.
489 P

UNICK STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسم له  11.111  درهم
املقر اال تم عي : الدار البيض ء، 2  
زنقة صبري بو معة الط بق األول 

رقم 6
تأسيس الشركة

بمقت�شى عقد عرفي حرر ب لدار 
وضع  ين ير  212   9 بت ريخ  البيض ء 
ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 

مسؤولية محدودة :
 «UNICK STUDIO«  : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
املوضوع : مق ول تزيين.

املقر اال تم عي : 2  زنقة صبري 
بو معة الط بق األول رقم 6.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

  11.111 في  حدد   : امل ل  رأ1 
من  حصة    .111 إلى  مقسم  درهم 
مسجلة  للواحدة  درهم    11 قيمة 

كله  وموزعة ك لت لي :
الف يز  الش وي  الغ لي  السيد 
كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير  212  بت ريخ     البيض ء 
 489 63 ورقم   764862 تحت رقم 

للسجل التج ري.
للخالصة واإلشه ر

490 P

CHERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك الوحيد
ذات رأسم ل : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : طنجة، إق مة 
الحمد رقم 3 ش رع سيجلم س  

ط بق  
تكوين

بمقت�شى سند عرفي مؤرخ بطنجة 
بت ريخ 25 ين ير  212 ومسجل بت ريخ 
وتحت رقم اإليداع   ين ير  212،   26
وإق مة  إنش ء  تم  فقد   ،1117135
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
لشريك وحيد والتي تتضمن املميزات 

الت لية  :

ش.ذ.م.م   CHERIE  : التسمية 
لشريك الوحيد.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :
أس س  : تج رة مالبس   هزة.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
واألقمشة  الخ م  املواد   ميع 
واملستلزم ت واإلكسسوارات الالزمة 

لصن عة النسيج واملالبس.
التج رة في كل من السوق املحلية 

والتصدير و االستيراد.
حصة  على  الشركة  استحواذ 
أو  في أي شركة ذات غرض مش به 

مرتبط.
االستيراد والتصدير بشكل ع م.

أكثر عموم  : كل العملي ت التج رية 
والصن عية وامل لية والعق رية أو الغير 
التي  السمسرة  وخصوص   العق رية 
مب شرة  غير  أو  مب شرة  عالقة  له  
بأحد األهداف الس لفة الذكر أو كل 

هدف مم ثل أو مش به.
إق مة  طنجة،   : اال تم عي  املقر 
الحمد رقم 3 ش رع سيجلم س  ط بق 

. 
يوم  سنة تنطلق من    99  : املدة 

التأسيس.
في  حدد   : اال تم عي  امل ل  رأ1 
  111 إلى  مجزأ  درهم    11.111
  11 قيمة  ذات  ا تم عية  حصة 

درهم للواحدة، خصصت لـ :
السيدة الوسيدي ف طمة : 111  

حصة ا تم عية.
القيمة نقدا مل   والكل مق بل أداء 

مجموعه 11.111  درهم.
التسيير : واحد أو أكثر من املسيرين 

بصالحية واسعة.
ف طمة  الوسيدي  السيدة  عينت 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  حسن ء 

محدودة.
من  تنطلق   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى  3 ديسمبر.
الص فية  النت ئج  إن   : النت ئج 
الق نونية  االقتط ع ت  بعد  للشركة 
والتنظيمية، تقسم بين الشرك ء على 
حس6 عدد الحصص اململوكة لكل 

واحد منهم.

تم إنج زه   : اإليداع الق نوني   -  2

ب ملحكمة  الضبط  كت بة  لدى 

1  فبراير  212  التج رية بطنجة في 

تحت السجل التج ري رقم 2797   

وتحت رقم اإليداع 58 239.
مستخرج مط بق لألصل

التسيير

491 P

APOLO CAR

ش.ذ.م.م

رأسم ل : 411.111 درهم

املقر اال تم عي : طنجة، 7/9 ش رع 

األمير موالي عبد هللا

السجل التج ري رقم 4699 

تفويت الحصص اال تم عية
تغيير اسم الشركة

تعديل غرض الشركة
استق لة املدير املس عد

تحديث األنظمة األس سية
مؤرخ  عرفي  سند  بمقت�شى   -   

بت ريخ 5  ين ير  212 ومسجل بت ريخ 

وتحت رقم اإليداع   ين ير  212،    8

السيدة  أعطت  فقد   ،3971/212 

حصصه   مجموع  نر س  لغميش 

ا تم عية  حصة   211 اال تم عية، 

وذلك لص لح السيد صروخ مخت ر، 

الحصص اال تم عية التي ك ن يتوفر 

مسؤولية  ذات  شركة  داخل  عليه  

 «APOLO CAR« املسم ة  محدودة 

قدره  رأسم ل  ذات  ش.ذ.م.م 

 : درهم ومقره  اال تم عي   411.111

7/9 ش رع األمير موالي عبد  بطنجة، 

هللا.

املس هم الوحيد قرر أن الشركة 

اعتب را من نفس اليوم :

املوافقة على التبرع ب ألسهم.

تعديل اسم الشركة ب إلسم الت لي 

.«APL NEGOCE»

تغيير غرض الشركة واستبداله بـ : 

التوزيع الع م لألغذية.
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لغميش  السيدة  استق لة  قبول 

نر س من مه مه  كمسيرة الشركة، 

وتعطي التفريغ الك مل وغير املشروط 

كمسيرة  مه مه   أداء  خالل  إلدارته  

منذ تعيينه .

مخت ر،  صروخ  السيد  تعيين 

املسير الجديد.

الج ري  اليوم  حتى  مستوفى 

الق نون األس �شي للشركة.

تم  الق نوني  اإليداع  إن   -  2

إنج زه لدى كت بة الضبط ب ملحكمة 

ين ير  212   27 التج رية بطنجة في 

وتحت رقم اإليداع 238598.
مستخرج مط بق لألصل

التسيير

492 P

 AGENCE VIRTUELLE

 COMMERCIAL

ADMINISTRATIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسم ل : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : طنجة، إق مة 

الحمد رقم 3 ش رع سيجلم س  

ط بق  

تكوين
بمقت�شى سند عرفي مؤرخ بطنجة 

بت ريخ 9  ين ير  212 ومسجل بت ريخ 

وتحت رقم اإليداع   ين ير  212،   25

وإق مة  إنش ء  تم  فقد   ،11656 

شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

تتضمن املميزات الت لية  :

 AGENCE  : التسمية 

    VIRTUELLE COMMERCIAL

ADMINISTRATIVE  ش.ذ.م.م.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

االفتراضية  املس عدة   : أس س  

اإلدارية والتج رية.

خدم ت السكرت رية عن بعد.

عالق ت  إدارة  حلول  خدم ت 

التج رية  العملي ت  وتعهد  العمالء 

.(CRM BPO(

التمثيل التج ري.

خدم ت املس عدة االفتراضية.

وك لة تسويق واتص الت رقمية.

تطوير الوي6.

التج رة اإللكترونية.

اإلنت ج السمعي البصري.

- خدم ت  االستش رات الهندسية 

املعلوم ت،  وتكنولو ي   الهندسة 

تطوير البرمجي ت.

وتنفيذ  تطوير  التصميم، 

تطبيق ت اله تف.

تصميم وبيع الخدم ت اإلعالنية.

والطب عة  الطب عة  أعم ل 

الرقمية.

خدمة االتص الت والفع لي ت.

شركة أبح ث السوق واملسوح ت 

التسويقية واستطالع ت الرأي.

 - واإلدارية  املح سبية  الخدم ت 

الخدم ت اإلدارية املكتبية املشتركة.

بواب ت االنترنت.

تج رة.

التعليم املستمر.

التدري6 والتنمية الشخصية.

االستيراد والتصدير بشكل ع م.

أكثر عموم  : كل العملي ت التج رية 

والصن عية وامل لية والعق رية أو الغير 

التي  السمسرة  وخصوص   العق رية 

مب شرة  غير  أو  مب شرة  عالقة  له  

بأحد األهداف الس لفة الذكر أو كل 

هدف مم ثل أو مش به.

إق مة  طنجة،   : اال تم عي  املقر 

الحمد رقم 3 ش رع سيجلم س  ط بق 

. 

يوم  سنة تنطلق من    99  : املدة 

التأسيس.
في  حدد   : اال تم عي  امل ل  رأ1 

  111 إلى  مجزأ  درهم    11.111

  11 قيمة  ذات  ا تم عية  حصة 

درهم للواحدة، خصصت لـ :

511 حصة   : السيد بلفقي حمزة 

ا تم عية.

511 حصة   : السيد بونو1 أكرم 

ا تم عية.

القيمة نقدا مل   والكل مق بل أداء 
مجموعه 11.111  درهم.

التسيير : واحد أو أكثر من املسيرين 
بصالحية واسعة.

طريقي  السيدة  من  كل  عينوا 
حفصة والسيد بلفقي حمزة والسيد 
بونو1 أكرم ثالث مسيرين للشركة 

ملدة غير محدودة.
من  تنطلق   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى  3 ديسمبر.
الص فية  النت ئج  إن   : النت ئج 
الق نونية  االقتط ع ت  بعد  للشركة 
والتنظيمية، تقسم بين الشرك ء على 
حس6 عدد الحصص اململوكة لكل 

واحد منهم.
تم إنج زه   : اإليداع الق نوني   -  2
ب ملحكمة  الضبط  كت بة  لدى 
فبراير  212   4 في  التج رية بطنجة 
تحت السجل التج ري رقم 2617   

وتحت رقم اإليداع 238986.
مستخرج مط بق لألصل

التسيير

493 P

YASSINI INVEST
 RESIDENCE ROMA RUE  3

 IBN KATIR ETAGE 1 APPT N°36
TANGER

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�شى عقد عرفي سجل بطنجة 
وضع  تم  ين ير  212   28 بت ريخ 
 YASSINI لشركة  األس �شي  الق نون 
INVEST SARL ذات املميزات الت لية :
اليسيني  الحسن   : الشرك ء 
  953 سنة  مزداد  الجنسية  مغربي 
بزنقة  والس كن  الن ضور  بتفرسيت 
ا دير فيال السبتي - طنجة والح مل 
 K93917 رقم  الوطنية  للبط قة 
ص لحة إلى غ ية 3  ديسمبر 2128.

الجنسية  مغربي  اليسيني  محمد 
مزداد بت ريخ 7 نوفمبر 975  بطنجة 
والس كن بزنقة ا دير فيال اليسيني 
الوطنية  للبط قة  والح مل  طنجة   -
رقم K249771 ص لحة إلى غ ية ف تح 

ديسمبر 2128.

الجنسية  مغربي  اليسيني  خ لد 

  985 أبريل    3 بت ريخ  مزداد 

بتفرسيت الن ضور والس كن بتجزئة 

 -   58 رقم  الوق ر  زنقة  عواطف 

الوطنية  للبط قة  والح مل  طنجة 

غ ية  إلى  ص لحة   K415831 رقم 

7 أغسطس 2129.

.YASSINI INVEST : التسمية

 PRODUCTION DES  : الغرض 

 ARTICLES DE PROTECTION

.INDUSTIRELLE

رأ1 امل ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 211.111 درهم مقسمة إلى 2111 

للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت كم  يلي :

 681 اليسيني  الحسن  السيد 

حصة.

 661 اليسيني  محمد  السيد 

حصة.

السيد خ لد اليسيني 661 حصة.

  3 RESIDENCE : املقر اال تم عي

 ROMA RUE IBN KATIR ETAGE  

.APPT N°36 TANGER

املدة : 99 سنة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

مسيران  اليسيني  وخ لد  اليسيني 

للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   9 بت ريخ   بطنجة  التج رية 

 212 تحت رقم 287 .
بمث بة مقتطف وبي ن

494 P

PRESFICO SARL

الشركة العقارية رودبوم
ش.م.م

التبرع ب لحصص اال تم عية وكذا 
التعديالت املتعلقة به  في الق نون 

األس �شي
للشركة  اال تم عي  ب ملقر  انعقد 

يوم  ش.م.م  رودبوم  العق رية 

الع م  الجمع   2121 ديسمبر    1

الك ئن اال تم عي  ب ملقر  االستثن ئي 
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قمر  محمد  زنقة  البيض ء،  ب لدار   
 ،6 رقم  بول س بق (  )زنقة  الغ نوني 

واملقيدة ب لسجل التج ري تحت رقم 

التعريف  البيض ء،  ب لدار   27 543

التعريف   ،41482659 الضريبي رقم 

 ICE N° رقم  للمق ولة  املوحد 

ورأسم له    ،11 6691 3111136

قدره 21.111 درهم مقسمة إلى 211 

بقيمة  اال تم عية  الحصص  من 

11  درهم لكل حصة، حيث حضره 

ورقة  على  توقيعهم  بعد  الشرك ء 

وهذا  لذلك،  املخصصة  الحضور 

بمو 6 أحك م املحضر، حيث تقرر 

على و ه الخصوص م  يلي :

التبرع  على  واملوافقة  املع ينة 

ملكية  في  ا تم عية  حصة    2 ب 

السيد رودريجيز كلود أندريه في القيم 

ولف ئدة املستفيدين بعد هكذا :

كريستوف،  كوينتين  السيد 

الجنسية،  فرن�شي  رو ر،  م رسيل، 

م ر1   3 في  ليل  بمدينة  املزداد 

4 ش رع المبرشتس  ويقيم في   ، 965

لبط قة  الح مل  كوربوفوا،   92411

رقم  الفرنسية  الوطنية  التعريف 

حصص   6  ، 216922132172

ا تم عية بقيمة 11  درهم للواحدة

وأيض  : 

ف بي ن،  كوينتين  السيدة 

فرنسية  ك ترين،  فرانسواز، 

الدار  بمدينة  املزداد  الجنسية، 

 ، 971 ين ير    5 في  البيض ء 

 2/3  8112 واملقيمة في زنقة فيدري 

6 برشلونة إسب ني ، وتحمل بط قة   -

رقم  الفرنسية  الوطنية  التعريف 

حصص   6  ، 7 2BCN51 322

لكل  درهم    11 بقيمة  ا تم عية 

واحدة منه .

فإن  ميع  الهبتين،  ه تين  بعد 

من الحصص اال تم عية التي   211

للشركة  اال تم عي  الرأسم ل  تكون 

أصبحت  ش.م.م،  رودبوم  العق رية 

ب لت لي ملك  لألشخ ص الت لية :

)زو ة  م ري  آن  بلونديل  السيد 

حصة    88 لرقم  م لكة  رودريغيز(، 

ا تم عية.

كريستوف،  كوينتين  السيد 

 6 لعدد  م لك  رو ر،  م رسيل، 

حصص ا تم عية.

ف بي ن،  كوينتين  السيدة 

 6 لعدد  م لكة  ك ترين،  فرانسواز، 

حصص ا تم عية.

حصة   211 مجموعه  م   أي 

ا تم عية.
تعديل امل دتين 6 و 7 من الق نون 

األس �شي املتعلقة ب ملس هم ت ورأ1 

امل ل اال تم عي.

بصفة  بعده  الشخصين  تعيين 

وب لت لي  محدودة،  غير  ملدة  مسيرين 

تعديل امل دة 5  من النظ م األس �شي.

تعيين املسيرين :

)زو ة  السيدة بلونديل آن م ري 

رودريغيز، شريكة في التسيير فرنسية 

أغسطس   21 من مواليد  الجنسية، 

مقيمة  فرنس ،  بيتول  في    942
محمد  زنقة   ،6 البيض ء،  ب لدار 
ب ريزي  بول  )ش رع  الغنوني  خم ر 

الح ملة لبط قة اإلق مة رقم  س بق ( 

.BE15839 S

وأيض  :

أندريه،  كلود  رودريجيز  السيد 

فرن�شي الجنسية من مواليد 21 ين ير 

مقيم ب لدار  ب لدار البيض ء،    935
البيض ء 6 زنقة محمد خم ر الغنوني 
الح مل  س بق (  ب ريزي  بول  )زنقة 

.BE 12197 P : لبط قة اإلق مة رقم

شرعوا في صي غة  ديدة للنظ م 

األس �شي، مرفق بنسخة منه بمحضر 

االستثن ئي  الع م  الجمع  ا تم ع 

املذكور بت ريخ 1  ديسمبر 2121.

تم اإليداع الق نوني لدى الض بطة 

ب لدار  التج رية  القض ئية ب ملحكمة 

البيض ء بت ريخ  2 ين ير  212 تحت 
رقم 27 762.

من أ ل تضمين بي ن مو ز

مسير

495 P

 GINEKEY SAHARA

INDUSTRIE
تبع  للعقد العرفي بت ريخ 4  ين ير 

األس �شي  الق نون  وضع  تم   ،212 

املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاته  ك لت لي :

 GINEKEY SAHARA  : التسمية 

.INDUSTRIE

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املواد  في  التج رة   : الهدف 

واملنتج ت االلكترونية.

االستيراد والتصدير واملت  رة لكل 

املستعملة  واملعدات  البض ئع  أنواع 

في  ميع القط ع ت االقتص دية.

والتجميع  اإللكتروني  اإلنت ج 

واإلصالح.

بيع املواد واآللي ت الصن عية.

التج رية  العملي ت  كل  وكذلك 

العق رية  املنقوالت  والصن عية 

وامل لية التي ترتبط بصفة مب شرة أو 

غير مب شرة ب ألنشطة املذكورة أعاله.

 3 الوحدة  حي   : اال تم عي  املقر 
رقم 4297 - وادي الذه6

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

211.111 درهم موزعة على  في مبلغ 

2.111 حصة ا تم عية من فئة 11  

درهم موزعة على الشكل الت لي :

 MORAD EL ANBI : السيد 

411  حصة.

 DOUNIA EL ANBI : السيدة 

611 حصة.

تسير من طرف السيد   : اإلدارة  

مسيرا ملدة غير   MORAD EL ANBI

محددة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  بت ريخ     الذه6  بوادي 

وتم   ،212 /  7 رقم  تحت   212 

تقييد الشركة تحت رقم 7387  من 

السجل التحليلي.
للخالصة والبي ن

496 P

CLEO PIERRE
تأسيس شركة

 توظيف عق ري ذات قواعد تسيير 
مخففة في شكل شركة مجهولة 

االسم
بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 
شركة  تأسيس  تم  ين ير  212   5
تسيير  قواعد  ذات  عق ري  توظيف 
مجهولة  شركة  شكل  في  مخففة 

االسم ب لخص ئص الت لية :
شركة   CLEO PIERRE  : اإلسم 
تسيير  قواعد  ذات  عق ري  توظيف 
مجهولة  شركة  شكل  في  مخففة 

االسم.
: شركة توظيف  الشكل الق نوني 
مخففة  تسيير  قواعد  ذات  عق ري 
في شكل شركة مجهولة االسم ذات 

رأسم ل متغير .
قبل  من  الرخصة  رقم  و  ت ريخ 
 : الرس ميل  لسوق  املغربية   الهيئة 
A6/ رقم    2121/ 2/24  :

SPI/115/2121
26 س حة األمم   : املقر اإل تم عي 

املتحدة الدارالبيض ء املغرب.
في  :اإلستثم ر  الشركة  هدف 
أو  التي تستأ ره   العق رية  األصول 
التي تم بن ئه  حصري  بهدف تأ يره ، 
غير  أو  مب شر  بشكل  تمتلكه   والتي 
مب شر، بم  في ذلك األصول العق رية 
و ميع  في ح لة اإلنج ز املستقبلية، 
العملي ت الالزمة الستغالله  أو إع دة 

بيعه .
ك نت  كيفم   االشغ ل  إنج ز 
طبيعته  على هذه العق رات والسيم  
العملي ت املتعلقة ببن ئه  وتجديده  
مع  تأ يره ،  بهدف  تأهيله   وإع دة 
وبصفة  الديون  إلى  اللجوء  إمك نية 

ث نوية تدبير األدوات امل لية.
 REIM  : التدبير  شركة 
اإلسم  مجهولة  شركة   PARTNERS
مقره   درهم،    .111.111 برأسم ل 
اإل تم عي في املحور الذي يربط بين 
AC61 وطريق سيدي مسعود،  ش رع 

طريق بوسكورة، الدارالبيض ء.
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مسجلة في السجل التج ري تحت 
املرخص له  من قبل   ،276133 رقم 

الرس ميل  لسوق  املغربية  الهيئة 

التوظيف  لهيئ ت  تدبير  كشركة 

AG/ رقم  تحت  العق ري  الجم عي 

أغسطس  في  3   SDG/2/2121

ممثلة من طرف السيد نوفل   2121

بندفعة بصفته رئيس مدير ع م.

البنك املغربي   : مؤسسة اإليداع 

شركة   BMCI والصن عة  للتج رة 

قدره  م ل  برأ1  اإلسم  مجهولة 

مسجل  درهم،    .327.928.611

للدارالبيض ء  التج ري  السجل  في 

تحت رقم  4.19، معتمد كمؤسسة 

اإل تم عي  مقره   يقع  للقروض، 

األمم  س حة   26 الدارالبيض ء،  في 

رشيد  السيد  ويمثله  املتحدة، 

مراك�شي.

شركة   DEXA املقيمين العق ريين 

السجل  في  مسجلة  اإلسم  مجهولة 

رقم  تحت  ب لدارالبيض ء  التج ري 

في  اإل تم عي  مقره    ،   335

مر1  ش رع     3 الدارالبيض ء 

السلط ن مرخص له  بقرار من وزارة 

م ي   29 بت ريخ  وامل لية  اإلقتص د 

9 21 وممثله  السيد محمد علمي.

ذات  شركة   CAPITAL REALITY

في  مسجلة  محدودة،  مسؤولية 

السجل التج ري ب لدارالبيض ء تحت 
في  اإل تم عي  مقره    ،255243 رقم 

الدارالبيض ء 64  ش رع أنف  ط بق 5 

مرخص له  بقرار من وزارة اإلقتص د 

وامل لية بت ريخ 29 م ي 9 21 وممثله  

السيد رض  كسو1.

في  محدد   : الرأسم ل 

إلى  مقسم  درهم   598.4 7.111
يس وي  واحد  كل  سهم   5.984. 71

ك ملة  قيمته   دفعت  درهم    11

حس6  للشرك ء  بأكمله   وأسندت 

 BANQUE.الشركة في  حصصهم 

 MAROCAINE POUR LE

 COMMERCE ET L’INDUSTRIE

BMCI 68.5 .5.984 سهم.

 BMCI BANQUE OFF-SHORE

GROUPE BNP PARIBAS   سهم.

FCP BMCI INVEST   سهم.

املجموع : 71 .5.984 سهم.

اإلدارة  مجلس  أعض ء  تعيين 

من  اإلدارة  مجلس  أول  سيتكون 

األشخ ص اآلتية :

دوميل،  برن رد  فيلي6  السيد 

لجواز  الح مل  الجنسية،  فرن�شي 

. 4CF85 72 السفر الفرن�شي

اسم عيل،  بن  إدريس  السيد 

للبط قة  الح مل  الجنسية  مغربي 

. BE69 437 الوطنية املغربية رقم

شركة    REIM PARTNERS

مجهولة اإلسم برأسم ل 111.111.  

املحور  في  اإل تم عي  مقره   درهم 

وطريق   AC61 الذي يربط بين ش رع 

بوسكورة  طريق  مسعود،  سيدي 

ب لسجل  مسجلة  الدارالبيض ء 

276133، ممثلة  التج ري تحت رقم 

بندفعة  نوفل  السيد  طرف  من 

بصفته الرئيس املدير الع م.

رئيس مجلس اإلدارة : تعيين املدير 

الع م في شخص السيد فيلي6 برن رد 

الح مل  الجنسية،  فرن�شي  دوميل، 

. 4CF85 72 لجواز السفر الفرن�شي

املدير الع م : تعيين املدير الع م في 

 REIM PARTNERS شركة  شخص 

برأسم ل  اإلسم  مجهولة  شركة 

درهم مقره  اإل تم عي    .111.111

ش رع  بين  يربط  الذي  املحور  في 

AC61 وطريق سيدي مسعود، طريق 

في  مسجلة  الدارالبيض ء  بوسكورة، 

السجل التج ري تحت رقم 276133، 

املوافقة عليه  من قبل  الهيئة املغربية 

تدبير  كشركة  الرس ميل  لسوق 

العق ري  الجم عي  التوظيف  لهئي ت 

AG/SDG/2/2121 في  3  تحت رقم 

طرف  من  ممثلة   2121 أغسطس 

رئيس  بندفعة بصفته  نوفل  السيد 

مدير ع م.

تعيين   : األول  للحس ب ت  مدقق 

شخص  في  للحس ب ت  مدقق  أول 

يمثله    DELOITTE AUDIT مكت6 

السيد هش م بلمقدم بصفة مدقق 

حس ب ت ملدة سنة واحدة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيله  في السجل التج ري.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

اإليداع الق نوني : تم بكت بة ضبط 

ب لدارالبيض ء  التج رية  املحكمة 

رقم  تحت  ين ير  212   25 بت ريخ 
762434 واملسجل ب لسجل التج ري 

رقم   4866.
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس اإلدارة

497 P

ARADEI CAPITAL
شركة مجهولة اإلسم

رأسم له  : 939.578.311

املقر اإل تم عي : الطريق الث نوية 

129 ، بلدية سيدي معروف، 

الدارالبيض ء

السجل التج ري : 57265

الع م  الجمع  ملداوالت  تبع  

 الع دي والغير الع دي املنعتقد بت ريخ

 9 نوفمبر 2121 تقرر م  يلي :

لبورصة  الشركة  دخول  قبول 

لبورصة  املركزية  السوق  عبر  القيم 

رأ1  زي دة  طريق  عن  الدارالبيض ء 

موافقة  ح لة  في  األسهم  وبيع  امل ل 

مس همي الشركة على بيع األسهم في 

سي ق دخول الشركة للبورصة.

ملجلس  الصالحي ت  تفويض 

اإلدارة :

اإلدارة  مجلس  ملداوالت  تبع  

تم   2121 نوفمبر    9 بت ريخ  ملنعقد 

الشركة  دخول  خص ئص  تحديد 

رأ1  زي دة  ومقدار  القيم  لبورصة 

امل ل على النحو الت لي :

القيم  لبورصة  الشركة  دخول 

لبورصة  املركزية  السوق  عبر 

COMPARTIMENT F الدارالبيض ء

القيمة اإلسمية لزي دة رأ1 امل ل 

العالوة  مبلغ  درهم    25.111.111

311 درهم للسهم الواحد.

تبع  ملداوالت الجمع الع م الع دي 

  1 بت ريخ  املنعقد  الع دي  والغير 

ديسمبر 2121 تقرر م  يلي :

رأسم ل  رفع  على  املص دقة 

درهم    25.111.111 الشركة بملبغ 

إلى   939.578.311.11 من  ليصبح 

164.578.311.  درهم.

في  مس هم  بيع  على  املص دقة 

الشركة ل 251111 سهم بسعر 411 
درهم للسهم لف ئدة الجمهور

 251 ألف سهم بسعر وحدة 411 

درهم للسهم.

الشركة  دخول  على  املص دقة 

املركزية  السوق  عبر  القيم  لبورصة 

بمبلغ  الدارالبيض ء  لبورصة 

611.111.111 درهم.

تحيين النظ م األس �شي للشركة.

اإليداع الق نوني تم بكت بة ضبط 

ب لدارالبيض ء  التج رية  املحكمة 

رقم  تحت   2121 فبراير   5 بت ريخ 

.764289
ملخص قصد النشر

الرئيس املدير الع م

498 P

AFRAH RYAD SARL
 Société Sarl au capital de

1.000.000 Dhs

RC N° : 72337

تفويت حصص الشركة
تغيير اسم الشركة

استق لة مسير وتعيين مسير وحيد 
للشركة

إض فة نش ط تج ري
بمقت�شى عقد عرفي حرر ب لرب ط 

الجمع  قرر   ،2121 ديسمبر   31 في 

 Afrah لشركة  االستثن ئي  الع م 
Ryad ش.م.م. رأ1 م له  111.111.  

  5 درهم، مقره  الرئي�شي في الرب ط 

حي الري ض   6 بلوك   9 الرم ن قط ع 

الرب ط م يلي :



5041 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

ا تم عية  حصة   5111 تفويت 
التي في حوزة السيد ابراهيم آيت سمر 
وبذلك  واعزيزي سليمة  السيدة  إلى 
أصبحت   Afrah Ryad شركة  فإن 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد.
استق لة السيد ابراهيم آيت سمر 
تصبح  وبذلك  الشركة  تسيير  عن 
مسيرة  سليمة  واعزيزي  السيدة 

وحيدة للشركة.
 Afrah الشركة من  تغيير تسمية 
.Afrah Ryad Gaston Gali إلى Ryad
توسيع النش ط التج ري للشركة 
إلى  ش ي  وق عة  مطعم  بإض فة 
للشركة  الرئي�شي  التج ري  النش ط 

والذي هو ممون حفالت.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
تحت  ين ير  212،   6 ب لرب ط بت ريخ 

رقم  1 .1  .
498Pمكرر

K2CB CONCEPT
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
31 ديسمبر 2121 تم تأسيس شركة 
ب لخص ئص  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
االسم : K2CB CONCEPT شركة 

محدودة املسؤولية.
ش رع   265  : اال تم عي  املقر 
 92 رقم  الت سع  الط بق  الزرقطوني 

الدار البيض ء.
سواء  الشركة  أهداف   : الهدف 

داخل املغرب أو خ ر ه :
واستيراد  وتج رة  وبيع  شراء 
ومواد  الج هزة  املالبس  وتصدير 
اإللكترونية  والسج ئر  النسيج 
والتنظيف  النظ فة  منج ت  و ميع 

واملواد املم ثلة.
  1.111 في  محدد   : الرأسم ل 
كل  حصة    11 إلى  مقسم  درهم 
دفعت  درهم    11 تس وي  واحدة 
بأكمله   واسندت  ك ملة  قيمته  
للشرك ء حس6 حصصهم في الشركة :

السيد ك مل شكري : 51 حصة.

 51  : السيد ق سم بنبشير حسني 

حصة.

املجموع : 11  حصة.

السيد  تعيين   : الشركة  تسيير 

الجنسية  ذو  شكري  شكري  ك مل 

سبتمبر   27 بت ريخ  املزداد  املغربية 

2111 والح مل للبط قة الوطنية رقم 

.BE894782

ذو  حسني  بنبشير  ق سم  السيد 

بت ريخ  املزداد  املغربية  الجنسية 

للبط قة  والح مل  ين ير  211   8

.BK6452   الوطنية رقم

غير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

محدودة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيله  في السجل التج ري.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

لف ئدة االحتي ط الق نوني يصبح 

هذا االقتط ع غير %5 األرب ح : يوزع  

الص في بعد االقتط ع من الرأسم ل 

اال تم عي. %20 ضروري عندم  يبلغ 

االحتي ط الق نوني.

ب ملحكمة  تم  الق نوني  االيداع 

رقم  تحت  البيض ء  الدار  التج رية 

املسجلة ب لسجل التج ري   76 998

ين ير   21 بت ريخ   486235 تحت رقم 

.212 
املسير

499 P

SGUEP DISTRI
SARL AU

 STE للشركة  الق نوني  االسم 

  11.111 رأسم له     SGUEP SARL

درهم.

 : للشركة  اال تم عي  الهدف 

.DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة.

املجيد  عبد  الوحيد  الشريك 

االنص ري 111  حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

 4 التسجيل  ت ريخ  من  تبتدئ  األولى 

ين ير  212.

 3 رقم  لبن ن  ش رع   ، 2  : املقر 

املحيط الرب ط.

املسير : عبد املجيد االنص ري.
رقم التقييد ب لسجل التج ري : تم 

التج رية  ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط رقم 49797 .

499Pمكرر

 GROUPE  INTERNATIONAL
 DE MANAGEMENT DES
 ETABLISSEMENTS DE

SOINS -GIMES
شركة مجهولة االسم، رأسم له  

311.111 درهم

املقر اال تم عي : 4، ش رع اإلم م 

مسلم، الط بق الس د1 الدار 

البيض ء

السجل التج ري : 7 4475

اإلدارة  مجلس  ملداوالت  تبع  

املنعقد بت ريخ 9 نوفمبر 2121 حيث 

قرر م يلي :

استق لة السيد  عفر هيكل من 

مه مه كرئيس مدير ع م للشركة.

بوزوبع،  محمد  السيد  تعيين 

كرئيس مدير ع م للشركة وذلك ملدة 

تعيينه كعضو مجلس اإلدارة.

 Centres شركة  استق لة 

 Internationaux Hospitaliers et

Ambulatoires Holding من مه مه  

كعضو مجلس اإلدارة.

 ،BFO Partners الشركة  تعيين 

للمدة  وذلك  اإلدارة  مجلس  كعضو 

املتبقية لسلفه.
من   INISAN الشركة  استق لة 

مه مه  كعضو مجلس اإلدارة.

اإليداع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 
تحت رقم   ،2121 نوفمبر    9 بت ريخ 

.75446 
املسير

لإليداع والنشر

500 P

شركة االستثمار ذات
الرأسمال متغير

CFG CROISSANCE
أغســطس   5 مداولــة  علــى  بنــ ء 
ملجلــس إدارة شــركة التســيير   21 9
 CFG �شــي.إف.جي  يســتيون 

: م يلــي  تقــرر   ،GESTION
لشــركة  اإليــداع  مؤسســة  تغييــر 
 CFG االســتثم ر ذات رأســم ل متغيــر 

.CROISSANCE
شــركة  تســويق  شــبكة  تغييــر 
 CFG االســتثم ر ذات رأســم ل متغيــر 

.CROISSANCE
تعديــل عمــوالت االكتتــ ب وإعــ دة 
ذات  االســتثم ر  لشــركة  الشــراء 
.CFG CROISSANCE رأســم ل متغيــر
موضــوع  التغييــرات  هــذه  وك نــت 
تجديــد الرخصــة املمنوحــة مــن قبــل 
الرســ ميل  لســوق  املغربيــة  الهيئــة 
تحــت رقــم   2121 نوفمبــر   31 بت ريــخ 

.GP21 89
وتــم اإليــداع الق نونــي لــدى كت بــة 
ب لــدار  التج ريــة  املحكمــة   ضبــط 
البيضــ ء بت ريــخ 5 فبرايــر  212 تحــت 

.764333 رقــم 
500P مكرر

OXY REVET
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

)الشريك الوحيد( رأسم له  
11.111  درهم

املقر اال تم عي : 4، زنقة اإلم م 
مسلم، الوازيس، الدار البيض ء
السجل التج ري : 363449

ع دي  الغير  الع م  للجمع  تبع  
املنعقد بت ريخ 7 ديسمبر 2121، قرر 

الشريك الوحيد م يلي :
استق لة السيد عثم ن ملوكي من 
مه مه كمسير لشركة، وتعيين السيد 
ملدة كمسير  ديد  أزطوطي   أيوب 

3 سنوات.



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5042

تعديل الق نون األس �شي.
إعط ء الصالحي ت.

اإليداع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 
2121، تحت رقم  25 ديسمبر  بت ريخ 

.759159
501 P

صندوق التوظيف املشترك
CFG VALEURS

 21 9 يوليو  بن ء على مداولة  3 
ملجلس إدارة شركة التسيير �شي.إف.
CFG GESTION تقرر  جي حيستيون 

م يلي :
تغيير املؤسسة الوديعة لصندوق 
.CFG VALEURS التوظيف املشترك

تعديل شبكة التسويق لصندوق 
.CFG VALEURS التوظيف املشترك

وإع دة  االكتت ب  عمولة  تعديل 
لصندوق التوظيف املشترك  الشراء 

.CFG VALEURS
موضوع  التغييرات  هذه  وك نت 
قبل  من  املمنوحة  الرخصة  تجديد 
الرس ميل  لسوق  املغربية  الهيئة 
رقم  تحت   2121 أكتوبر   28 بت ريخ 

.GP21 66
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار  التج رية  املحكمة  ضبط 
5 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764334..
501Pمكرر

 TRAVAUX GENERAUX
 DE CONSTRUCTION DE

CASABLANCA
TGCC

شركة مجهولة االسم
رأسم له  666.611. 28 درهم

مقره  اال تم عي : 4، زنقة اإلم م 
مسلم، الوازيس، الدار البيض ء
السجل التج ري رقم : 63917

ب لدار البيض ء
تبع  ملداوالت الجمع الع م الع دي 
املنعقد بت ريخ 31 يونيو 9 21، تقرر 

م يلي :

بنديدي  سعد  السيد  استق لة 
والسيد ح تم بن احمد من مه مهم 

كأعض ء مجلس اإلدارة.
 MC II CONCRETE تعيين شركة
 PRIVATE LIMITED LIABILITY
ب لسجل  مسجلة   COMPANY
 C81131 رقم  تحت  مل لط   التج ري 
بنديدي  سعد  السيد  ممثله  
 MC III ب لعنوان  املتوا د  وشركة 
 CONCRETE PRIVATE LIMITED
مسجلة   LIABILITY COMPANY
ب لسجل التج ري ملوريس تحت رقم 
بن  ح تم  السيد  ممثله     5 291

احمد كأعض ء  دد ملجلس اإلدارة.
إلنج ز  الصالحي ت  إعط ء 

اإل راءات.
اإليداع الق نوني تم بكت بة ضبط 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 
2121، تحت رقم  25 ديسمبر  بت ريخ 

.743847
ملخص قصد النشر

مجلس اإلدارة

502 P

صندوق التوظيف املشترك

CFG CASH SECURE
بن ء على مداولة 25 نوفمبر 9 21 
ملجلس إدارة شركة التسيير �شي.إف.
تقرر   CFG GESTION جي. يستيون 

م يلي :
لصندوق  تغيير مؤسسة اإليداع  
 CFG CASH املشترك  التوظيف 

.SECURE
لصندوق  التسويق  شبكة  تغيير 
 CFG CASH املشترك  التوظيف 

.SECURE
موضوع  التغييرات  هذه  وك نت 
قبل  من  املمنوحة  الرخصة  تجديد 
الرس ميل  لسوق  املغربية  الهيئة 
رقم  تحت   2121 أكتوبر   28 بت ريخ 

.GP21 67
الق نوني لدى كت بة  وتم اإليداع 
ب لدار  التج رية  املحكمة  ضبط 
5 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764337.
502Pمكرر

صندوق التوظيف املشترك

CFG TRADER
بن ء على مداولة 25 نوفمبر 9 21 

ملجلس إدارة شركة التسيير �شي.إف.

تقرر   CFG GESTION جي. يستيون 

م يلي :

لصندوق  تغيير مؤسسة اإليداع  

.CFG TRADER التوظيف املشترك

صندوق  تسويق  شبكة  تغيير 

.CFG TRADER التوظيف املشترك

وإع دة  االكتت ب  شروط  تعديل 

لصندوق التوظيف املشترك  الشراء 

.CFG TRADER

وإع دة  االكتت ب  عمولة  تعديل 

لصندوق التوظيف املشترك  الشراء 

.CFG TADER

موضوع  التغييرات  هذه  وك نت 

قبل  من  املمنوحة  الرخصة  تجديد 

الرس ميل  لسوق  املغربية  الهيئة 

رقم  تحت   2121 نوفمبر   27 بت ريخ 

.GP21 81

الق نوني لدى كت بة  وتم اإليداع 

ب لدار  التج رية  املحكمة  ضبط 

5 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764339.

503 P

صندوق التوظيف املشترك

CFG EMERGENCE
بن ء على مداولة 25 نوفمبر 9 21 

�شي.إف. تسيير  شركة  إدارة  ملجلس 

تقرر   CFG GESTION جي. يستيون 

م يلي :

تغيير املؤسسة الوديعة لصندوق  

�شي.إف.جي   FCP التوظيف املشترك 

.CFG EMERGENCE النشأة

صندوق  تسويق  شبكة  تغيير 

 FCP  «CFG املشترك  التوظيف 

EMERGENCE»

وإع دة  االكتت ب  شروط  تعديل 

لصندوق التوظيف املشترك  الشراء 

.««FCP« «CFG EMERGENCE

وإع دة  االكتت ب  عمولة  تعديل 

لصندوق التوظيف املشترك  الشراء 

.««FCP« «CFG EMERGENCE

موضوع  التغييرات  هذه  وك نت 

قبل  من  املمنوحة  الرخصة  تجديد 

الرس ميل  لسوق  املغربية  الهيئة 

رقم  تحت   2121 نوفمبر   27 بت ريخ 

.GP21 78

الق نوني لدى كت بة  وتم اإليداع 

ب لدار  التج رية  املحكمة  ضبط 

5 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764338.

504 P

صندوق التوظيف املشترك

CFG CORPORATE BONDS

بن ء على مداولة 25 نوفمبر 9 21 

�شي.إف. تسيير  شركة  إدارة  ملجلس 

تقرر   CFG GESTION جي. يستيون 

م يلي :

اإليداع  مؤسسة  تغيير 

 CFG املشترك  التوظيف  لصندوق 

.CORPORATE BONDS

لصندوق  تسويق  شبكة  تغيير 

 CFG املشترك  التوظيف 

.CORPORATE BONDS

وإع دة  االكتت ب  شروط  تعديل 

لصندوق التوظيف املشترك  الشراء 

.CFG CORPORATE BONDS

موضوع  التغييرات  هذه  وك نت 

قبل  من  املمنوحة  الرخصة  تجديد 

الرس ميل  لسوق  املغربية  الهيئة 

رقم  تحت   2121 أكتوبر   28 بت ريخ 

.GP21 65

الق نوني لدى كت بة  وتم اإليداع 

ب لدار  التج رية  املحكمة  ضبط 

5 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764336.

505 P
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صندوق التوظيف املشترك
PATRIMOINE AVENIR

 21 9 يوليو  بن ء على مداولة  3 
ملجلس إدارة شركة التسيير �شي.إف.
تقرر   CFG GESTION جي. يستيون 

م يلي :
لصندوق  اإليداع  مؤسسة  تغيير 
 PATRIMOINE املشترك  التوظيف 

.AVENIR
تعديل شبكة التسويق لصندوق 
 PATRIMOINE املشترك  التوظيف 

.AVENIR
وإع دة  االكتت ب  عمولة  تعديل 
لصندوق التوظيف املشترك  الشراء 

.PATRIMOINE AVENIR
موضوع  التغييرات  هذه  وك نت 
قبل  من  املمنوحة  الرخصة  تجديد 
الرس ميل  لسوق  املغربية  الهيئة 
رقم  تحت   2121 نوفمبر   31 بت ريخ 

.GP21 91
الق نوني لدى كت بة  وتم اإليداع 
ب لدار  التج رية  املحكمة  ضبط 
5 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764332.
506 P

صندوق التوظيف املشترك
CFG AVENIR

بن ء على مداولة 25 نوفمبر 9 21 
ملجلس إدارة شركة التسيير �شي.إف.
تقرر   CFG GESTION جي. يستيون 

م يلي :
التوظيف  صندوق  اسم  تغيير 

.CFG AVENIR املشترك
صندوق  تسويق  شبكة  تغيير 

.CFG AVENIR التوظيف املشترك
وإع دة  االكتت ب  عمولة  تعديل 
املشترك  التوظيف  صندوق  شراء 

.CFG AVENIR
لصندوق  اإليداع  مؤسسة  تغيير 

.CFG AVENIR التوظيف املشترك
موضوع  التغييرات  هذه  وك نت 
قبل  من  املمنوحة  الرخصة  تجديد 
الرس ميل  لسوق  املغربية  الهيئة 
رقم  تحت   2121 أكتوبر   28 بت ريخ 

.GP21 59

الق نوني لدى كت بة  وتم اإليداع 
ب لدار  التج رية  املحكمة  ضبط 
5 فبراير  212 تحت  البيض ء بت ريخ 

رقم 764335.
507 P

PROTOCOL-K
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�شى 
وضع  قد  بتم رة  فبراير  212    1
تحمل  لشركة  األس �شي  الق نون 

الخص ئص الت لية :
 PROTOCOL-K SARL : التسمية

.AU
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.
االستش رات   : اال تم عي  الهدف 

اإلدارية.
تنظيم الحفالت.

ممل الحفالت.
رأ1 امل ل : 61.111 درهم مقسمة 
11  درهم  611 حصة من فئة  إلى 
للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

الت لي :
عبد الكريم ك ينوا : 61111 درهم.
التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النه ئي.
السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى  3 
ديسمبر من كل سنة، م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
حي   3 الط بق   : اال تم عي  املقر 
العب دي ش رع الحسن األول رقم 85 

تم رة.
املسير : عبد الكريم ك ينوا.

 : التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 
. 32 35

508 P

FAMTRAV
SARL AU

في مسجل  عرفي  عقد   بمقت�شى 
قد  ين ير  212،   26 بت ريخ  الرب ط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :

.FAMTRAV : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

االستيراد   : اال تم عي  الهدف 

والتصدير.

أشغ ل متنوعة.

تج رة ع مة.

رأ1 امل ل : 11.111  درهم.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

املقر اال تم عي : بلوك 7 رقم 3   

اليوسفية الغربية الرب ط.

التسيير : السيد قدوري ر�شى ملدة 

غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج رية ب لرب ط 

تحت رقم السجل التج ري 49715 .

509 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A

ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE  11.111 DH

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY    BUREAU N° 4 KENITRA

FIX : 15.37.36.12.59

BS GLOBAL WORLD
SARL AU

ب لقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�شى  

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  وحيد  مس هم  مع  محدودة 

تحمل الخص ئص الت لية :

 BS GLOBAL  : التسمية 

.WORLD

.SARL AU : الصيغة الق نونية

الهدف اال تم عي : 

تكوين مستمر.

االستش رات اإلدارية.

إعالمي ت مبرمج كمبيوتر، محلل، 

مصحح إعالمي ت.

رأسم ل الشركة : 51.111 درهم 

مقسمة إلى 511 حصة من فئة 11  

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشرك ء على الشكل الت لي :

السيد سفي ن ب ركة 511 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.

السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

املقر اال تم عي : 23 ش رع أنوال 

 4 رقم  مكت6  فلوري     إق مة 

ميموزة القنبطرة.

املسير : السيد سفي ن ب ركة.
رقم السجل التج ري 58967.

510 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE  11.111 DH

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY    BUREAU N° 4 KENITRA

FIX : 15.37.36.12.59

TECSITECH
SARL AU

ب لقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�شى  

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  وحيد  مس هم  مع  محدودة 

تحمل الخص ئص الت لية :

.TECSITECH : التسمية

.SARL AU : الصيغة الق نونية

الهدف اال تم عي : 

معدات  أو  آالت  أو  أدوات  ت  ر 

صن عية.

ت  ر لألدوات الطبية والجراحية.

)ت  ر  والتصدير  االستيراد 

وسيط(.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشرك ء على الشكل الت لي :

  111 السيدة ع ئشة   ب خير 

حصة.
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من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.
السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 
 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
املقر اال تم عي : 23 ش رع أنوال 
 4 رقم  مكت6  فلوري     إق مة 

ميموزة القنبطرة.
املسير : السيدة ع ئشة   ب خير.

رقم السجل التج ري 58927.
511 P

BANTU IMMOBILIER
تأسيس شركة

ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�شى 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :
 BANTU  : التسمية 

.IMMOBILIER
.SARL AU : الصفة الق نونية

الهدف اال تم عي : 
وكيل أعم ل.

مكت6 االرش د للبيع أو اإليج ر.
املع مالت العق رية واملشورة.

درهم    11.11  : رأسم ل الشركة 
مقسمة إلى 11  حصة من فئة 11  
الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل الت لي :
نويل  أه في  لكريست  السيد 

11  حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت ريخ وضع 

السجل التج ري.
السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 
 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
املقر اال تم عي : عم رة    مكت6 
رقم 5 الط بق الث ني زنقة ض ية عوا 

أكدال الرب ط.
أه في  لكريست  السيد   : املسير 

نويل.
السجل التج ري : 49799 .

512 P

NEGOCOM BUSINESS
SARL AU

رأسم له  11.111  درهم
املقر اال تم عي : عم رة 31 الشقة 
رقم 8 زنقة احمد الوكيلي حس ن 

الرب ط
  2 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ين ير  212 تم تأسيس شركة تحمل 
ش.ذ.م.م  بيزنيس»   »نيكوكوم  اسم 

ش.و تتوفر على املميزات الت لية :
املقر اال تم عي : عم رة 31 الشقة 
حس ن  الوكيلي  أحمد  زنقة   8 رقم 

الرب ط.
الهدف اال تم عي : 
التج رة بشكل ع م.

االستيراد والتصدير.
مدة االستمرار : 99 سنة.

درهم    11.111  : امل ل  رأ1 
مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم موزع كم  يلي :
  111 السراجي  مينة  السيدة 

حصة.
تم تعيين السيدة مينة   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  السراجي 

محدودة.
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.
لتكوين  بعد اقتط ع %5   : األرب ح 
يوزع  الق نوني،  االحتي ط  صندوق 
الب قي على الشرك ء حس6 حصصهم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  ب لرب ط  التج رية 

التج ري رقم 49817 .
513 P

GARANGO TRAV شركة
SARL AU

رأسم له  : 11.111  درهم
املقر اال تم عي : 46 ش رع عقبة 
الط بق األول رقم 2 أكدال الرب ط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ب لشريك الوحيد

بمقت�شى عقد عرفي حرر ب لرب ط 
وضع  تم  فبراير  212   4 بت ريخ 
محدودة  لشركة  األس �شي  الق نون 
املسؤولية ب لشريك الوحيد خ صيته  

ك لت لي :

 GARANGO شركة   : التسمية 

محدودة  شركة   TRAV SARL AU

املسؤولية ب لشريك الوحيد.

 - والتصدير  االستيراد   : الهدف 

األشغ ل املختلفة في البن ء.

املدة : 99 سنة ابتداء من ت ريخ 

تكوينه  النه ئي.
في  محدد   : الشركة  رأسم ل 

11.111  درهم.

عزيز  السيد  طرف  من   : املسير 

الكرض .

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  التج ري  ب لسجل  الق نوني 

تحت  ب لرب ط  التج رية  املحكمة 
السجل التج ري رقم      352 رقم 

. 49815

514 P

سبياككوم
تأسيس شركة

على  االتف ق  تم  عرفي  عقد  إثر 

 تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة

هذه مواصف ته  :

سبي ككوم   : اال تم عي  االسم 

ش.ش.م.
املقر الرئي�شي : 4  ش رع األشع ري 

شقة رقم 4 أكدال الرب ط.

املعلومي ت   : التج ري  الغرض 

)برمجة، محلل، مصمم، تواصل(.

املدة : حددت في 99 سنة.

 الرأسم ل - الحصص اال تم عية :

حدد في 11.111  درهم مقسمة إلى 

  11 111  حصة قيمة كل واحدة 

درهم موزعة ك آلتي :

إيم ن  بوري 51.111 درهم أي 

511 حصة.
أندري  اضرين  لوبيز  بنديكطو 

 و�شي 51.111 درهم أي 511 حصة.

التسيير : عهد إلى السيدة إيم ن 

 بوري ملدة غير محدودة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

التج رية ب لرب ط تحت رقم  39   .
عن الصورة والنص

515 P

 POTERIE MOROCCO

MAGIC
اإلتف ق  تم  بمقت�شى عقد عرفي 

على م  يلي :

رفع رأسم ل الشركة إلى 451111 

درهم عن طريق إحداث 4511 حصة 

إ تم عية قيمة كل حصة 11  درهم 

تتكون هذه الزي دة من مب لغ نقدية 

مدينة مستحقة في الحس ب الج ري 

لجميع الشرك ء.

المه  مصطفى  بن  السيد  وه6 

السيدة رقية بوسعيدي 11   حصة 

إ تم عية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بسال  اإلبتدائية 

 212 تحت الرقم 36135.

516 P

SYM GSM DISTRIBUTION
SARL

تأسيس شركة  محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ين ير  212، تم تحرير   5 ب لرب ط في 

محدودة  لشركة  األس �شي  الق نون 

الخص ئص  تحمل  والتي  املسؤولية 

الت لية :

توزيع الهواتف الذكية.

تقديم  ميع أنواع الخدم ت.

االستيراد والتصدير.

زنقة   ،4 الرب ط   : املقر اإل تم عي 

واد زيز، الط بق الث لث، شقة رقم 7، 

أكدال .

املدة : 99 سنة من ت ريخ التسجيل 

في السجل التج ري.

في  الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 

وقسم  درهم ،    .111.111.11 مبلغ 

بقيمة  حصة إ تم عية    1111 إلى 

درهم لكل واحدة وهي موزعة    11

ك لت لي :

 3411 الس لكي  مهدي  السيد 

حصة.
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 3311 الغنيمي  سعد  السيد 

حصة.

 3311 الن صري  يوسف  السيد 

حصة.

السيد مهدي الس لكي،   : التسيير 

ين ير   7 في  مزداد  الجنسية  مغربي 

رقم  عنوانه  الك ئن  ب لرب ط،    985

املدينة  الجزاء،  الغويبة  درب   ،2

لبط قة  والح مل  الرب ط،  القديمة، 

 ،AA    رقم الوطنية  التعريف 

مسيرا  عين  حصة،   3411 ل  م لك 

للشركة ملدة غير محدودة.

مغربي  الغنيمي،  سعد  السيد 

يوليو  98   الجنسية مزداد في  2 

عنوانه  الك ئن  حس ن  ب لرب ط، 
حس ن   ،7 شقة  املدينة،  زنقة   9

التعريف  لبط قة  والح مل  الرب ط، 

ل  م لك   ،A6 1 85 رقم  الوطنية 

للشركة  مسيرا  عين  حصة،   3311

ملدة غير محدودة.

مغربي  الن صري،  يوسف  السيد 

م ر1  98     6 الجنسية مزداد في 

عنوانه  الك ئن  حس ن  ب لرب ط، 

تم رة    ،3164 رقم  الوف ق  تجزئة 

الوطنية  التعريف  لبط قة  والح مل 
 3311 ل  م لك   ،AD88233 رقم 

عين مسير للشركة ملدة غير  حصة، 

محدودة.

    365 التج ري  السجل 

ب ملحكمة التج رية ب لرب ط بت ريخ 25 

فبراير  212.

517 P

B.N.D
SARL AU

بن ء على إ تم ع الجمعية الع مة 

ين ير  212    8 بت ريخ  الع دية  غير 

قرر املسير نقل املكت6 املسجل بت ريخ 

 6 على  ك ن  والذي  ين ير  212   23
زنقة ض ية عوا الط بق الرابع شقة 
الرب ط إلى العنوان  أكدال     6 رقم 

موالي  حي  السفلي  الط بق   الت لي 
إسم عيل قط ع 2 رقم 969 سال.

اإليداع الق نوني : 276  .
التج ري  ب لسجل  التقييد  رقم 

.9 469
518 P

THINK 1 CONSULTANCY
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 10.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : ANGLE RUE
 DES MOUETTES ET RUE DE

 12M, QUARTIER BEAUSEJOUR
FERME BRETONE
الزي دة في رأ1 امل ل 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
بت ريخ 29 ديسمبر 2121 تقرر م  يلي :
  1.111 الزي دة في الرأسم ل من 
درهم إلى 11.111  درهم من حس ب 

األرب ح املحتجزة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 
ين ير  212   22 في  ب لدارالبيض ء 

تحت رقم 762385.
519 P

IVO PARK
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL : 10.000 DH
 SIEGE SOCIAL : 410; BD

 ZERKTOUNI RESIDENCE
 HAMAD 1erETAGE N°1

CASABLANCA
فسخ مسبق للشركة

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
بت ريخ ف تح فبراير  212 قرر الشريك 

الوحيد للشركة م  يلي :
فسخ مسبق للشركة.

السيد  للشركة  مصفي  تعيين 
بصري محسن.

تعيين مقر التصفية ب لدارالبيض ء 
حمد  إق مة  الزرقطوني  ش رع   4 1

الط بق األول شقة  .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  212   23 في  ب لدارالبيض ء 

تحت رقم 48 767. 

520 P

STE. LPK TRANS
تأسيس شركة

 25 بمو 6 عقد عرفي مؤرخ في 

فبراير  212 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك واحد له  

املواصف ت الت لية :

.STE. LPK TRANS : التسمية

الهدف اإل تم عي :

نقل البض ئع لخس ب الغير.

الط بق السفلي   : املقر اإل تم عي 

حي الرش د رقم 641 تيفلت.

املدة : 99 سنة من ت ريخ التأسيس.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  

درهم    11 من  إ تم عية  حصة 

للحصة اإل تم عية.

  111 بورك كن  عبد هللا  السيد 

حصة إ تم عية.

عين السيد عبد   : تسيير الشركة 

هللا بورك كن مسيرا للشركة مع  ميع 

الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بت ريخ  رقم  75  تحت   تيفلت 

24 فبراير  212.
للنسخ والبي ن

الوكيل

521 P

STE. CHIHANI TRANS
تأسيس شركة

 25 بمو 6 عقد عرفي مؤرخ في 

فبراير  212 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك واحد له  

املواصف ت الت لية :

 STE. CHIHANI  : التسمية 

.TRANS

الهدف اإل تم عي :

نقل البض ئع لحس ب الغير.

النقل الوطني والدولي.

الث ني  الط بق   : اإل تم عي  املقر 

بحي الرش د   رقم 327 تيفلت.

املدة : 99 سنة من ت ريخ التأسيس.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  

درهم    11 من  إ تم عية  حصة 

للحصة اإل تم عية.

 511 شح ني  ابراهيم  السيد 

حصة إ تم عية.

511 حصة  السيد حسن شح ني 

إ تم عية.

تسيير الشركة : عين السيد حسن 

مع  ميع  للشركة  مسيرا  شح ني 

الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 24 بت ريخ   747 رقم  تحت  تيفلت 

فبراير  212.
للنسخ والبي ن

الوكيل

522 P

STE. RAZAR TRANS
تأسيس شركة

 25 بمو 6 عقد عرفي مؤرخ في 

فبراير  212 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك واحد له  

املواصف ت الت لية :

.STE. RAZAR TRANS : التسمية

الهدف اإل تم عي :

نقل األشخ ص لحس ب الغير.

املقر اإل تم عي : الط بق األول بحي 

الرش د رقم 641 تيفلت.

املدة : 99 سنة من ت ريخ التأسيس.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  

درهم    11 من  إ تم عية  حصة 

للحصة اإل تم عية.

  111 بوزه ر  رضوان  السيد 

حصة إ تم عية.
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السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرا  بوزه ر  رضوان 

 ميع الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 24 بت ريخ   749 رقم  تحت  تيفلت 

فبراير  212.
للنسخ والبي ن

الوكيل

523 P

STE. RAZAN RINAD
في  املنعقد  الوحيد  الشريك  قرر 

9  فبراير  212 .

  111 ب ع السيد محمد الخلوقي 

درهم    11 ب  إ تم عية  حصة 

السيد  لص لح  الواحدة  للحصة 

حسن الحمداوي.

تعيين مسير  ديد للشركة 

الحمداوي  حسن  السيد  عين 

ك مل  مع  للشركة  مسيرا  ديدا 

الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

عدد 62 بت ريخ 25 فبراير  212.
للنسخ والبي ن

الوكيل

524 P

 STE. COSMETIC

OUNOUTHA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعته 

أسفله،  للشركة  الوحيدة  الشريكة 

تم وضع القوانين األس سية لشركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد، والتي من خص ئصه  :

 STE.  : اإل تم عية  التسمية 

 COSMETIC OUNOUTHA SARL

.AU

املوضوع : 

تج رة مواد التجميل.

تصدير واستيراد.

املف وضة.

وزنقة   ،7 رقم   : اإل تم عي  املقر 

 3، حي املسيرة السفلي ، خنيفرة

املدة : 99 سنة.

درهم    1.111.11  : الرأسم ل 

  11 بقيمة  حصة،    11 مكونة من 

الشريكة  بيد  كله   للحصة  درهم 

الوحيدة.

الشريكة  تكلفت   : التسيير 

الوحيدة نفسه  بتسيير الشركة ملدة 

غير محددة.

السنة املح سبية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

تحت  بخنيفرة  اإلبتدائية  ب ملحكمة 

رقم 88/ 2 بت ريخ 24 فبراير  212.

السجل التج ري رقم : 3697.

525 P

 STE. ECO-LODGE LES

EMERAUDES
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذي  العرفي  العقد  إثر  على 

تم  أسفله،  الشركة  شرك ء  وقعه 

لشركة  األس سية  القوانين  وضع 

من  والتي  محدودة  مسؤولية  ذات 

خص ئصه  :

STE. ECO- : التسمية اإل تم عية

.LODGE LES EMERAUDES SARL

املوضوع :

اإلق مة  الفن دق،  استغالل 

واملطعمة، استغالل املآوي الجبلية، 

كراء واكتراء مزارع الصيد والقنص، 

استغالل ق ع ت األفراح واألنشطة، 

تنظيم األنشطة واألفراح.

التنشيط  األسف ر،  تنظيم 

السي حي.

حي   ،5 زنقة   : اإل تم عي  املقر 

موحى أوبوعزة خنيفرة.

املدة : 99 سنة.

درهم    11.111.11  : الرأسم ل 

مكونة من 111  حصة، بقيمة 11  

الشكل  على  موزعة  للحصة  درهم 

الت لي :

 يونس ملكي 611 حصة.

عبد الرحم ن مزين 411 حصة.

للسيد   التسيير  أسند   : التسيير 

يونس ملكي ملدة غير محددة.

السنة املح سبية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

تحت  بخنيفرة  اإلبتدائية  ب ملحكمة 

رقم 87/ 2 بت ريخ 24 فبراير  212.

السجل التج ري رقم : 3695.

526 P

لوكس كافيه
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسم ل اإل تم عي : 1.111.11  

درهم

املقر إل تم عي : 22 زنقة فم لحسن 

حي الفرح قرية أوالد مو�شى سال

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

ين ير  212   22 بت ريخ  الدارالبيض ء 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة خص ئصه  الت لية :

تسمية الشركة : لوكس ك فيه.

نش طه  التج ري عب رة عن :

التج رية بجميع  إدارة العملي ت  

أنواعه  وكذلك تسيير ق ع ت الش ي.

عنوان الشركة : سال 22 زنقة فم 

أوالد مو�شى  الفرح قرية  لحسن حي 

سال.

   1.111.11  : الشركة  رأسم ل 

حصة    11.11 إلى  مقسمة  درهم 

للحصة  درهم    11.11 بقيمة 

الواحدة.

أسم ء النعم وي   السيدة 

 51 حصة.

السيد اسع دي محمد 51 حصة.

لبنى  مروني  السيدة   : املسيرة 
زنقة فم لحسن حي   22 الق طنة في 

الفرح قرية أوالد مو�شى سال واملزدادة 

بت ريخ 24 يونيو  99  بسيدي إفني 

رقم  الوطنية  للبط قة  والح ملة 

JA 462 5 ذات  نسية مغربية.

السنة امل لية : من ف تح ين ير إلى 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

كت بة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

بت ريخ 8 فبراير  212 برقم 32899.

527 P

TA.YA INVESTISSEMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  :  11.111.11  درهم

مقره  اإل تم عي : رقم 44 ش رع 

سن ء، سال ت بريكت

 RC : 6169 SALE

الع م  الجمع  قرار  بمقت�شى 

يوم بسال،  عقد  الذي   اإلستثن ئي، 

 24 نوفمبر 2121 تقرر م  يلي :

الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

درهم   681.111.11 قدره  بم  

إلى  درهم    11.111.11 من  لرفعه 

بدمج  وذلك  درهم   781.111.111

حس ب الشرك ء واإلحتي ط  الق نوني.

الشركة  رأسم ل  من  التخفيض 

درهم   751.111.11 قدره  بم  

درهم إلى   781.111.11 لتحويله من 

31.111.11 درهم.
تعديل البنود املعنية من الق نون 

األس �شي للشركة.

األس �شي  الق نون  على  املص دقة 

املعدل.

تم اإليدع الق نوني يومه 25 ين ير 

لدى كت بة الضبط ب ملحكمة   212 

اإلبتدائية بسال تحت رقم 68.
للخالصة والبي ن

528 P
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 SOCIETE IMMOBILIERE

YALTA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 10.000.00

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : RES . VALE

 FLEURI LOT SAID HAJJI

 MAGASIN N°2 DE KENITRA

SALE

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

 25 بت ريخ  املنعقد  الع دي  الغير 

وف ة  إلى  يشير  الذي   ،2121 نوفمبر 

املسير املس عد السيد عبد اللطيف 

امل ل  لرأ1  وتوزيع  ديد  حمودة 

تعيين  إلى  ب إلض فة  الورثة،  على 

لشركة  مسيرا  حمودة  زكري   السيد 

 ،SOCIETE IMMOBILIERE YALTA

من  شكل  ديد  اعتم د  وكذلك 

النظ م األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  للمحكمة  الضبط 

بت ريخ 8  فبراير  212 برقم 36121.

529 P

STE. LAHCEN PIECES AUTO
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة
2121 وضع  1  فبراير   تم بت ريخ 

ق نون منظم لشركة ذات مسؤولية 

ب ملميزات  وحيد  بشريك  محدودة 

الت لية :

 STE. LAHCEN  : التسمية 

.PIECES AUTO S.A.R.L.AU

الهدف :

مستودع.

ب ئع بنصف الجملة.

الن رية  الدرا  ت  بأ زاء  ت  ر 

والسي رات ب لتقسيط.

كراج   782 رقم   : املقر اإل تم عي 

رقم 2 الهن ء  ، قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من ت ريخ   99  : املدة 

9  فبراير  212.

 : اإل تم عي  الرأسم ل 

على  مقسم  درهم    11.111.11

درهم    11 فئة  من  سهم    111

موزعة ك آلتي :

السيد هش م لشه6 111  حصة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 يوم  السراغنة  لقلعة  اإلبتدائية 
فبراير  212 رقم 87/ 212.

رقم السجل التج ري : 4433.

530 P

EL AZIZI DISTRIBUTION
S.A.R.L

على  فبراير  212    2 يوم  تم 

الجمع  صب ح   الع شرة  الس عة 

 EL AZIZI لشركة  اإلستثن ئي  الع م 

شركة   DISTRIBUTION SARL

رأسم له   محدودة  مسؤولية  ذات 

ومقره   درهم   2.111.111.11

اإل تم عي رقم 76 ، الحي الصن عي، 

قلعة السراغنة حيث تم م  يلي :
 . 11.111 من  امل ل  رأ1  زي دة 

نقدا،  درهم   2.111.111 إلى  درهم 

بدين الحس ب الج ري للشرك ء.

العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 

الحي  نخيل    49 رقم  الجديد 

الصن عي، قلعة السراغنة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 يوم  لقلعةالسراغنة  اإلبتدائية 
فبراير  212 رقم 86/ 212.

رقم السجل التج ري : 2867.

531 P 

STE. ISSMAG TRAP
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
وضع  ين ير  212   6 بت ريخ  تم 

ق نون منظم لشركة ذات مسؤولية 

ب ملميزات  وحيد  بشريك  محدودة 

الت لية :

 STE. ISSMAG TRAP  : التسمية 

.S.A.R.L.AU

الهدف :

مق ول في األشغ ل الع مة أو البن ء.
املقر اإل تم عي : تجزئة الحيداوي 

رقم 59 العط وية، قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من ت ريخ   99  : املدة 

9  فبراير  212.

 : اإل تم عي  الرأسم ل 

على  مقسم  درهم   211.111.11

درهم    11 فئة  من  سهم   21111

موزعة ك آلتي :

 21111 البضكي  خ ليد  السيد 

حصة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

خ ليد البضكي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 يوم  لقلعةالسراغنة  اإلبتدائية 
فبراير  212 رقم 92/ 212.

رقم السجل التج ري : 4443.

532 P

STE CHR MYRI
SARL

ت سيس شركة
وضع  ين ير  212   31 بت ريخ  تم 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

 STE CHR MYRI  : التسمية 

.SARL

الهدف : مق ول في االشغ ل الع مة 

والبن ء.

والتصدير.السيد  االستيراد 

الحبي6 املهنديز ... 56 حصة.

املقر اال تم عي : رقم 51  الط بق 

االول الحي الصن عي، قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من ت ريخ   99  : املدة 

31 ين ير  212.

  11.111  : اال تم عي  الراسم ل 

درهم مقسم الى 111  سهم من فئة 

11  درهم موزع ك التي :

 ... السيد موالي مصطفى ش كر 

341 حصة.

الحيدودي  العظيم  عبد  السيد 

331 حصة.

السيد ع دل ع ئق ... 331 حصة.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : االدارة 

موالي مصطفى ش كر.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

  5 يوم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 

فبراير  212، تحت رقم 68/ 212.

السجل التج ري رقم : 4399.

533 P

 STE  IMMOBILIER

 CHETRAZ
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 6 RUE MOULAY

SLIMANE RABAT

موت املرحومة السيدة ع ئشة 
الس خي

وتخصيص أسهمه   ألصح ب 
حقوقه 

واملرا عة الع مة للق نون االس �شي
بت ريخ  الجم عي  املحضر  بمو 6 

الجمعية  اح طت  ين ير  212،    2

الع مة بوف ة الراحلة السيدة ع ئشة 

الس خي في ف تح سبتمبر 2121، وتقرر 

اسن د مش ركته  في راسم ل الشركة 

 STE IMMOBILIERE املسم ت 

حصة من   224  ،CHETRAZ SARL

درهم للحصة للمستفدين    11 فئة 

ك لت لي :

 56  ... املهنديز  الحبي6  السيد 

حصة.

السيد خ لد املهنديز ... 56 حصة.

 56  ... املهنديز  محمد  السيد 

حصة.

 28  ... املهنديز  س مية  السيدة 

حصة.
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 28  ... املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة.

املجموع ....... 224 حصة.

رأسم ل  ف ن  سبق  مل   ونضرا 

درهم    11.111 الب لغ  الشركة 

مقسم الى 111  حصة من فئة 11  

درهم موزعة على النحو الت لي :

 248  ... املهنديز  الحبي6  السيد 

حصة.

 248  ... املهنديز  خ لد  السيد 

حصة.

 248  ... املهنديز  محمد  السيد 

حصة.

  28  ... املهنديز  س مية  السيدة 

حصة.

  28  ... املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة.

املجموع ..... 111  حصة.

قررت  املحضر  لنفس  وفق  

الجمعية الع مة اصالح ع م للنظ م 

ذلك  عن  ينتج  ان  دون  االس �شي، 

من ا ل ا راء  ك ئن أخالقي  ديد، 

في  عليه   املنصوص  التعديالت 

الظواهر الت لية :

ق نون  ب صدار   2116 فبراير    4

.05-21

2 يونيو   21 ب صدار ق نون -10

.24

ب صدار الق نون   21 9 أبريل   26

.19-21

 96-5 الق نون  واكم ل  تعديل 

املسؤولية  ذات  ب لشرك ت  املتعلق 

املحدودة.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فبراير  212،   23 بت ريخ 

التج ري  السجل  رقم      291

.58427
للخالصة والبي ن

فيديكس

534 P

 STE DE PROMOTION

 IMMOBILIERE BELFAH
SARL

CAPITAL :  3.500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N°25 RUE

 PATRICE LUMUMBA RABAT

RABAT

موت املرحومة السيدة ع ئشة 
الس خي

وتخصيص أسهمه   ألصح ب 
حقوقه 

واملرا عة الع مة للق نون االس �شي
بت ريخ  الجم عي  املحضر  بمو 6 

الجمعية  اح طت  ين ير  212،    2

الع مة بوف ة الراحلة السيدة ع ئشة 

الس خي في ف تح سبتمبر 2121، وتقرر 

اسن د مش ركته  في راسم ل الشركة 

 STE DE PROMOTION املسم ت 

 IMMOBILIRER BELFAH SARL،

درهم    111 فئة  حصة من    .914

للحصة للمستفدين ك لت لي :

 476  ... املهنديز  الحبي6  السيد 

حصة.

 476  ... املهنديز  خ لد  السيد 

حصة.

 476  ... املهنديز  محمد  السيد 

حصة.

 238  ... املهنديز  س مية  السيدة 

حصة.

 238  ... املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة.

املجموع ....... 914  حصة.

رأسم ل  ف ن  سبق  مل   ونظرا 

درهم   3.511.111 الب لغ  الشركة 

مقسم الى 3511 سهم من فئة 111  

درهم موزعة على النحو الت لي :

 868  ... املهنديز  الحبي6  السيد 

حصة.

 868  ... املهنديز  خ لد  السيد 

حصة.

 868  ... املهنديز  محمد  السيد 

حصة.

 448  ... املهنديز  س مية  السيدة 

حصة.

 448  ... املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة.

املجموع .......... 3511 حصة.

قررت  املحضر  لنفس  وفق  

الجمعية الع مة اصالح ع م للنظ م 

ذلك  عن  ينتج  ان  دون  االس �شي، 

من ا ل ا راء  ك ئن أخالقي  ديد، 

في  عليه   املنصوص  التعديالت 

الظواهر الت لية :
ق نون  ب صدار   2161 فبراير    4

.05-21

2 يونيو   21 ب صدار ق نون -10

.24
ب صدار الق نون   21 9 أبريل   26

.19-21

 96-5 الق نون  واكم ل  تعديل 

املسؤولية  ذات  ب لشرك ت  املتعلق 

املحدودة.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فبراير  212،   23 بت ريخ 
التج ري  السجل  رقم      289

.26627
للخالصة والبي ن

فيديكس

535 P

 STE IMMOBILIERE RAWLA
SARL

CAPITAL : 28.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 4 RUE MOULAY

 SLIMANE N°12 4EME ETAGE

RABAT

موت املرحومة السيدة ع ئشة 
الس خي

وتخصيص أسهمه   ألصح ب 
حقوقه 

واملرا عة الع مة للق نون االس �شي
بت ريخ  الجم عي  املحضر  بمو 6 

الجمعية  اح طت  ين ير  212،    2

الع مة بوف ة الراحلة السيدة ع ئشة 
الس خي في ف تح سبتمبر 2121، وتقرر 

اسن د مش ركته  في راسم ل الشركة 

 STE IMMOBILIERE املسم ت 

حصة من   6375  ،RAWLA  SARL

فئة 111  درهم للحصة للمستفدين 

ك لت لي :

  593  ... السيد الحبي6 املهنديز 

حصة.

  593  ... املهنديز  خ لد  السيد 

حصة.

  593  ... املهنديز  محمد  السيد 

حصة.

 798  ... املهنديز  س مية  السيدة 

حصة.

 798  ... املهنديز  نعيمة  السيدة 

حصة.

املجموع ............ 6375 حصة.

رأسم ل  ف ن  سبق  مل   ونظرا 

درهم   28.111.111 الب لغ  الشركة 

فئة  من  حصة   28.111 الى  مقسم 

111  درهم موزعة على النحو الت لي:

 7111  ... السيد الحبي6 املهنديز 

حصة.

 7111  ... املهنديز  خ لد  السيد 

حصة.

 7111  ... املهنديز  محمد  السيد 

حصة.

 3511  ... السيدة س مية املهنديز 

حصة.

 3511  ... السيدة نعيمة املهنديز 

حصة.

املجموع ..... 28.111 حصة.

قررت  املحضر  لنفس  وفق  

الجمعية الع مة اصالح ع م للنظ م 

ذلك  عن  ينتج  ان  دون  االس �شي، 

من ا ل ا راء  ك ئن أخالقي  ديد، 

في  عليه   املنصوص  التعديالت 

الظواهر الت لية :
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ق نون ب صدار   2116 فبراير    4 
.05-21 

ق نون ب صدار  يونيو   21   2 
.10-24 

ب صدار الق نون   21 9 أبريل   26
.19-21

 96-5 الق نون  واكم ل  تعديل 
املسؤولية  ذات  ب لشرك ت  املتعلق 

املحدودة.
كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 
ب لرب ط  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت رقم  فبراير  212،   23 بت ريخ 
التج ري  السجل  رقم      288

. 32 89
للخالصة والبي ن

فيديكس

536 P

 STE POZO NORTAFRIC
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

راسم له  : 11.111  درهم
مقره  اال تم عي : ش رع التين، مركز 

محج الري ض، الط بق الخ مس 
عم رة رقم 7 و8 مكت6 رقم 518 حي 

الري ض الرب ط
السجل التج ري رقم : 74739 

الرب ط
استق لة مسير  ، تعيين مسير  ديد 

وتحيين النظ م االس �شي
ين ير   25 بت ريخ  ملحضر  تبع  

 212، قرر الشريك الوحيد م  يلي :
قبول استق لة السيد ف بي ن م ري  
 M.FABIAN MARIA ك ستيال  بوزو 
مه مه  من   POZO CASTELLA
االشع ر  مدة  من  واعف ئه  كمسير، 
من    5 املسبق املش ر اليه  في امل دة 
االبراء  منحه  مع  االس �شي  النظ م 

الت م والنه ئي ملدة تسييره.
م رت ن  سكيندو  السيد  تعيين 
 M.SEGUNDO MARTIN كسكو1 
CASCOS ، اسب ني الجنسية، مزداد 
أغسطس   5 بت ريخ  قرطبة،  ببيلميز 
السوي�شي،  ب لرب ط  ق طن   ، 962
ق سم، بئر  سعيد،  اوالد  زنقة   28

 ح مل لبط قة التسجيل املغربية رقم 

BE24582D ، ص لحة من  2 سبتمبر 

ولجواز  يونيو  212،   21 الى   21 6

 ،AAJ349845 رقم  االسب ني  السفر 

من   21 4 يونيو   25 بت ريخ  اصدر 

طرف DGP-00PAAAAP2 وص لح الى 

2124، كمسير وحيد  يونيو   25 غ ية 

للشركة ملدة غير محدودة.

النظ م  من   31 امل دة  تعديل 

االس �شي نتيجة لذلك.

النظ م  من  امل دة  3  الغ ء 

متوافق  و عله  تحيينه  االس �شي، 

واع دة   21-19 الق نون  أحك م  مع 

ترقيمه.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  212،    7 بت ريخ  ب لرب ط 

تحت رقم 58    .

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكت بة  التج ري 

بت ريخ  ب لرب ط  التج رية   املحكمة 

   58 تحت رقم  فبراير  212،    7

من السجل الترتيبي.
من أ ل النشر واالشه ر

التسيير

537 P

STE TANJAH EQUITIES
شركة مس همة

راسم له  : 311.111 درهم

مقر ه  اال تم عي : املنطقة الحرة 

لطنجة، قطعة 2-12  طنجة 

املدينة 

السجل التج ري رقم :  312   

طنجة

تعديل امل دتين  7 و8 من النظ م 
االس �شي

تحيين النظ م االس �شي
قرر  فبراير  212،    6 بت ريخ 

الجمع الع م غير الع دي م  يلي :

من النظ م  و8   7 تعديل امل دتين 

رأسم ل  مقدار  لتوضيح  االس �شي 

ب لدرهم الق بل للتحويل.

تحيين النظ م االس �شي.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 
فبراير  212،   24 بت ريخ  بطنجة 

تحت رقم 239684.
السجل  بتعديل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكت بة  التج ري 
 24 املحكمة التج رية بطنجة بت ريخ 
من  تحت رقم  84   فبراير  212، 

السجل الترتيبي.
من أ ل النشر واالشه ر

املمثل الق نوني

538 P

 STE CONTRATAS
MARITIMAS
مكت6 االتص ل

مقره  اال تم عي : 3  زنقة واد زيز 
رقم 4 اكدال الرب ط

السجل التج ري رقم :  5124 
الرب ط

اقف ل مكت6 االتص ل
 ،21 9 يوليو   5 بت ريخ  بقرار 
بت ريخ  ب البوستيل  عليه  مص دق 
بت ريخ     ومتر م   2121 م ر1   5
 ANGEL السيد  قرر   ،2121 م ر1 
 ،PRESMANES DE ARIZMENDI
 CONTRATAS| املدير الوحيد لشركة
مس همة  شركة   ،  MARITIMAS

خ ضعة للق نون االسب ني، م  يلي :
العمل على اقف ل مكت6 االتص ل 
 ،CONTRATAS AMRITIMAS
الك ئن ب لرب ط، 3  زنقة واد زيز رقم 

4 اكدال.
الصالحي ت  منح  ميع 
كسكو1 م رت ن  سكيندو  للسيد 
 M.SEGUNDO MARTIN
املغرب،  في  الوكيل   ،CASCOS
ببيلميز  مزداد  الجنسية،  اسب ني 
 ، 962 أغسطس   5 بت ريخ  قرطبة، 
 28 السوي�شي،  ب لرب ط،  ق طن 
ح مل  بئر ق سم،  زنقة أوالد سعيد، 
رقم  املغربية  التسجيل  لبط قة 
BE24582D، ولجواز السفر االسب ني 
من أ ل تحقيق   ،AAJ349845 رقم 

هذه العملية.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لرب ط بت ريخ 9  ين ير  212، تحت 

رقم 1365  .

السجل  بتعديل  التصريح  وضع 

لدى  الضبط  بكت بة  التج ري 

  9 املحكمة التج رية ب لرب ط بت ريخ 

من   383 رقم  تحت  فبراير  212، 

السجل الترتيبي.
من أ ل النشر واالشه ر

الوكيل

539 P

STE B SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقر التصفية  : 4 زنقة واد زيز رقم 4 

الط بق الث لث، شقة رقم 7 أكدال 

الرب ط

السجل التج ري رقم :1217   

الرب ط

اقف ل التصفية
قرر   ،2121 ديسمبر  بت ريخ  3 

الشريك الوحيد م  يلي :

املصفي  تقرير  على  املص دقة 

للتصفية  النه ئي  الحس ب  وكذلك 

يظهر رصيد سلبي  الذي استخلصه، 

قدره 6,21 99.6 درهم.

أنه لم يتم أي تسديد للحصص 

اال تم عية ولم يتحقق أي تخصيص.

لتصفية  النه ئي  االقف ل  اعالن 

تنتهي  التي   B. SOLUTIONS شركة 

من نفس  شخصيته  املعنوية ابتداء 

للمصفي  االبراء  اعط ء  اليوم، 

واعف ئه من انتدابه.

على  ب ملح فظة  املصفي  تكليف 

دف تر واوراق وث ئق الشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  212،    5 بت ريخ  ب لرب ط 

تحت رقم 145   .
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السجل  بتعديل  التصريح  وضع 
لدى  الضبط  بكت بة  التج ري 
بت ريخ  ب لرب ط  التج رية   املحكمة 
تحت رقم  14   فبراير  212،    5

من السجل الترتيبي.
من أ ل النشر واالشه ر

الوكيل

540 P

STE COMTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
راسم له  : 511.111 درهم

مقره  اال تم عي : عم رة 9  شقة 
ب لط بق الث ني تجزئة رزوقي 2 ش رع 

الحسن االول تم رة
الع م  الجمع  لقرارات  تبع    
COMTRA شركة  االستثن ئي لشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
نوفمبر    6 بت ريخ  املنعقد  الوحيد، 

2121، تم اقرار م  يلي :
اال تم عي  املقر  عنوان  تغيير 
شركة محدودة   COMTRA للشركة 
الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 
تم   2121 نوفمبر    6 املنعقد بت ريخ 

اقرار م  يلي :
اال تم عي  املقر  عنوان  تغيير 
للشركة، من عم رة 9  شقة ب لط بق 
ش رع الحسن   2 الث ني تجزئة رزوقي 
رقم  متجر  العنوان  الى  تم رة  االول 
الضي ء  قرب مسجد  النهضة  حي    

الرب ط.
توسيع هدف الشركة الى صي نة 

متعددة الخدم ت التقنية.
متعددة  »صي نة  نش ط  اض فة 
نش ط  الى  التقنية»  الخدم ت 

الشركة.
تعديل الفصول 2 و5 من الق نون 

االس �شي للشركة.
املص دقة على الصي غة الجديدة 

للق نون االس �شي.
للشركة  الق نوني  االيداع  تم 
بت ريخ ب لرب ط  التج رية   ب ملحكمة 
 3  ين ير  212، تحت رقم 2 12  .
541 P

 STE SAHAM REAL ESTATE
FUND
.S.A

شركة مس همة
رأسم له  : 33.411 .94  درهم

مقره  اال تم عي : الدارالبيض ء 

حي بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الط بق الخ مس 

السجل التج ري رقم : 419817 

الدارالبيض ء

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   31 في  املنعقد  الع دي  الغير 

2121، تقرر م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

 2 6 ب لدارالبيض ء  ح لي   املتوا د 

ش رع الزرقطوني الى العنوان الت لي :

ملتقى  بالطو،  حي  الدارالبيض ء 

الط بق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخ مس. 

من   4 للفصل  موازي  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   23 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم  76697.
قصد النشر واالعالن

542 P

 STE SAHAM EDUCATION
FUND
.S.A

شركة مس همة
رأسم له  : 94.553.411  درهم

مقره  اال تم عي : الدارالبيض ء

 حي بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الط بق الخ مس 

السجل التج ري رقم : 419789 

الدارالبيض ء

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   31 في  املنعقد  الع دي  الغير 

2121، تقرر م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

 2 6 ب لدارالبيض ء  ح لي   املتوا د 

ش رع الزرقطوني الى العنوان الت لي :

ملتقى  بالطو،  حي  الدارالبيض ء 

الط بق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخ مس .

من   4 للفصل  موازي  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   23 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 766971.
قصد النشر واالعالن

543 P

 STE SAHAM

 OUTSOURCING SERVICES

FUND

.S.A

شركة مس همة

رأسم له  : 3.611 56.2 درهم

مقره  اال تم عي : الدارالبيض ء حي 

بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الط بق الخ مس 

السجل التج ري رقم : 419787 

الدارالبيض ء

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   31 في  املنعقد  الع دي  الغير 

2121، تقرر م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

 2 6 ب لدارالبيض ء  ح لي   املتوا د 

ش رع الزرقطوني الى العنوان الت لي :

ملتقى  بالطو،  حي  الدارالبيض ء 

الط بق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخ مس .

من   4 للفصل  موازي  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   23 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 766969.
قصد النشر واالعالن

544 P

 STE SAHAM VENTURE
CAPITAL

.S.A

شركة مس همة
رأسم له  : 349.418.311 درهم

مقره  اال تم عي : الدارالبيض ء حي 

بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الط بق الخ مس 

السجل التج ري رقم : 419815 

الدارالبيض ء

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   31 في  املنعقد  الع دي  الغير 

2121، تقرر م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

 2 6 ب لدارالبيض ء  ح لي   املتوا د 

ش رع الزرقطوني الى العنوان الت لي :

ملتقى  بالطو،  حي  الدارالبيض ء 

الط بق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخ مس .

من   4 للفصل  موازي  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   23 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 766968.
قصد النشر واالعالن

545 P

 STE SAHAM
MANAGEMENT COMPANY

.S.A

شركة مس همة
رأسم له  : 11.111.111  درهم

مقره  اال تم عي : الدارالبيض ء حي 

بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الط بق الخ مس 

السجل التج ري رقم : 419813 

الدارالبيض ء

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   31 في  املنعقد  الع دي  الغير 

2121، تقرر م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

 2 6 ب لدارالبيض ء  ح لي   املتوا د 

ش رع الزرقطوني الى العنوان الت لي :



5051 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

ملتقى  بالطو،  حي  الدارالبيض ء 

الط بق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخ مس .

من   4 للفصل  موازي  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   23 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 766967.
قصد النشر واالعالن

546 P

HOLDING

 CASABLANCA MEDICAL

DEVELOPPEMENT

.S.A

شركة مس همة

رأسم له  : 6.342.911 درهم

مقره  اال تم عي : الدارالبيض ء حي 

بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الط بق الخ مس 

السجل التج ري رقم : 297819 

الدارالبيض ء

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   27 في  املنعقد  الع دي  الغير 

2121، تقرر م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

 2 6 ب لدارالبيض ء  ح لي   املتوا د 

ش رع الزرقطوني الى العنوان الت لي :

ملتقى  بالطو،  حي  الدارالبيض ء 

الط بق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخ مس .

من   4 للفصل  موازي  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   23 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 766965.
قصد النشر واالعالن

547 P

STE SAHAM MEDIA FUND
.S.A

شركة مس همة
رأسم له  : 211. 51.38 درهم

مقره  اال تم عي : الدارالبيض ء حي 

بالطو، ملتقى عبد املومن وزنقة 

موريللو الط بق الخ مس 

السجل التج ري رقم :  41981 

الدارالبيض ء

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

نوفمبر   31 في  املنعقد  الع دي  الغير 

2121، تقرر م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

 2 6 ب لدارالبيض ء  ح لي   املتوا د 

ش رع الزرقطوني الى العنوان الت لي :

ملتقى  بالطو،  حي  الدارالبيض ء 

الط بق  موريللو  وزنقة  املومن  عبد 

الخ مس .

من   4 للفصل  موازي  تعديل 

الق نون االس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   23 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 766964.
قصد النشر واالعالن

548 P

 STE TRANSPORT
ELABASSIA

SARL

CAPITAL : 10.000 dhs

 SIEGE SOCIAL: 5 RDC WALILI

 N°9 ETAGE 2  RUE ABOU TAYIB

MOUNTANABI FES

IF N°: 40468556

TP N°: 13612746

 RC N° : 37309 FES

ICE : 000098878000025

CNSS N° : 9456478

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

ديسمبر   28 بت ريخ  بف 1  املنعقد 

نقل  شركة  شرك ء  قرر   ،2121
العب سية ش.م.م.، راسم له  1.111  

درهم م  يلي :

حصة ا تم عية من   41 تفويت 

بط قة  ط هر  برادة  السيد  طرف 

السيدة  لف ئدة   k27270 التعريف 

التعريف  بط قة  أسم ء  برادة 

.k214861

تغيير الشكل الق نوني للشركة الى 

شركة محدودة امله م ذات الشريك 

الوحيد.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم  وقد 

بف 1  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

رقم  تحت  ين ير  212،   25 بت ريخ 

.12 /371

السجل التج ري رقم : 37319.

549 P

STE CAPITAL TTCE 
 SARL

السجل التج ري  بسال رقم : 3263

ICE N° : 001735312000001

املعدل   االس �شي  للق نون  طبق   

ومحضر الجمع الع م االستن ئي وعقد 

 CAPITAL لشركة  الحصص  بيع 
  11.111 رأسم له    ،TTCE SARL

درهم ومقره  اال تم عي تجزئة اسية 

8  ش رع محمد الخ مس  عم رة رقم 

ت بريكت سال، تقرر م  يلي :

حصص السيد احمد أمين  بيع  

الحشيشة الى السيد ابراهيم بضرار 

511 حصة.

بيع  حصص السيد ع دل بند مو   

الى السيد ابراهيم بضرار 511 حصة.

استق لة السيد ع دل بند مو من 

مهمة التسيير داخل الشركة.

تعيين السيد ابراهيم بضرار مسير 

ملدة غير  وحيد للشركة مع االمض ء 

مححدة.

 SARL تعديل الشكل الق نوني من

.SARL AU الى

تعديل الق نون االس �شي.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

الضبط لدى كت بة الضبط ب ملحكمة  

 36143 رقم  تحت  بسال  االبتدائية 

بت ريخ 22 فبراير  212.

550 P

STE DELUX BUSINESS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس شركة
ب لرب ط  مؤرخ  عقد  بمقت�شى 

تمت صي غة  فبراير  212،   25 يوم 

التأسي�شي لشركة محدودة  الق نون 

له   وحيد،  بشريك  املسؤولية 

الخص ئص الت لية :

 STE DELUX  : التسمية 

.BUSINESS

تأسيس  أعم ل،  مركز   : الهدف 

شرك ت، توطين الشرك ت.

ابن  ش رع   59  : اال تم عي  املقر 

سين  شقة رقم     اكدال الرب ط.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في مبلغ 11.111  درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : االدارة 

السيدة مريم االمراني.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

غ ية  3 ديسمبر.

وتسجيل  الق نوني  االيداع  تم 

الشركة ب لسجل التج ري للمحكمة 

فبراير   25 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212، تحت رقم  41   .

551 P

 STE OP SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

احداث  تم   ،2121 سبتمبر   23

محدودة  لشركة  االس �شي  الق نون 

تتخلص  وحيد  بشريك  املسؤولية 

فيم  يلي :

 STE OP SERVICES  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اال تم عي : أعم ل مختلفة 

أو االنش ءات )مق ول(، مف وض.
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مديونة،  ش رع   : اال تم عي  املقر 

  3 رقم  شقة  رقم   ،  ب  عم رة 

الط بق الث ني، بط ن  سال.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

حصة ا تم عية    111 مقسمة الى 

من فئة 11  درهم للحصة الواحدة.

التسيير : يونس مشموم ملدة غير 

محدودة.

 : الفترة املعمول به  خالل السنة 

تبدأ من ف تح ين ير الى  3 ديسمبر.

لف ئدة    % 5 : بعد خصم  االرب ح 

االحتي ط الق نوني الف ئض يتصرف 

فيه حس6 قرار الشرك ء.

 32995  : رقم  التج ري  السجل 

سال.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بسال  االبتدائية 

.212 
من ا ل االستخالص والبي ن

552 P

 STE RAWAA MILK BAR
SARL AU

تأسيس شركة
  28 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم احداث الق نون   ،2121 ديسمبر 

االس �شي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد تتخلص فيم  يلي :

 STE RAWAA MILK  : التسمية 

.BAR SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

غرفة ش ي،   : الهدف اال تم عي 

مخبزة وتموين.

رقم  ،  محل   : اال تم عي  املقر 

عم رة رقم 39 اق مة راحة الب ل سال.

املدة : 99 سنة.

  11.111   : الشركة   الرأسم ل 

حصة    111 الى  مقسمة  درهم 

ا تم عية من فئة 11  درهم للحصة 

الواحدة.

التسيير : عبد الق در الرزاكي ملدة 

غير محدودة.

 : الفترة املعمول به  خالل السنة 

تبدأ من ف تح ين ير الى  3 ديسمبر.

لف ئدة    % 5 : بعد خصم  االرب ح 

االحتي ط الق نوني الف ئض يتصرف 

فيه حس6 قرار الشرك ء.

 3297  : رقم  التج ري  السجل 

سال.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية بسال 5  فبراير  212.
من ا ل االستخالص والبي ن

553 P

STE HRA
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسم له  : 3.933.811 درهم

مقره  اال تم عي : عم رة تفراوتي، 

كم 7.5 طريق الرب ط عين السبع

الدارالبيض ء 

السجل التج ري رقم : 214.795

الزي دة في الرأسم ل اال تم عي
موافقة النظ م االس �شي مع الق نون 

رقم 9 . 2
االستثن ئية  الع مة  الجمعية 

للشركة   ،2121 ديسمبر  بت ريخ  3 

ش.م.م   ،  STE HRA SARL املسم ة 

قررت م  يلي :

اال تم عي  الرأسم ل  في  الزي دة 

لرفعه  درهم   766.111 قدره  بمبلغ 

من 67.811 .3 درهم الى 3.933.811 

 39.338 انش ء  طريق  عن  درهم، 

درهم    11 فئة  من  حصة  ديدة 

للواحدة.

الرأسم ل  في  الزي دة  اثب ت 

 3.933.811 والذي حدد في  املذكور، 

حصة   39.338 الى  مقسمة  درهم 

درهم    11 فئة  من  ا تم عية 

مقسمة  ب لك مل،  محررة  للواحدة 

ك التي :

24.836 حصة ا تم عية لشركة 

  4.512 و   GROUPE AKSAL S.A

 OURTANلشركة ا تم عية  حصة 

.INVEST SARL AU

االس �شي  النظ م  وتغيير  تعديل 

الجديد  التشريع  حس6  للشركة 

متمم   2 . 9 رقم  الق نون  بتطبيق 

املتعلق   5.96 رقم  للق نون  ومعدل 

ب لشرك ت ذات املسؤولية املحدودة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير    5 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 7 7657.
من ا ل االستخالص والبي ن

554 P

 STE HOLDING

PASSERELLES
SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسم له  : 42.911.111 درهم

مقره  اال تم عي : زنقة سمية 

اق مة شهرزاد 3، الط بق 5 رقم 22 

املع ريف الدارالبيض ء 

السجل التج ري رقم : 927. 29

الزي دة في الرأسم ل اال تم عي
موافقة النظ م االس �شي مع الق نون 

رقم 9 . 2
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

للشركة   ،2121 ديسمبر  بت ريخ  3 

 HOLDING PASSERELLES املسم ة

SARL AU ش.م.م قرر م  يلي :

اال تم عي  الرأسم ل  في  الزي دة 

درهم   31.111.111 قدره  بمبلغ 

الى   درهم    2.911.111 من  لرفعه 

الزي دة  اثب ت  درهم،   42.911.111

في الرأسم ل املذكور، والذي حدد في 

42.911.111 درهم، عن طريق انش ء 

429.111 حصة  ديدة من فئة 11  

ب لك مل  مخصص  للواحدة  درهم 

 AKWA شركة  الوحيد  للشريك 

.GROUP S.A

االس �شي  النظ م  وتغيير  تعديل 

الجديد  التشريع  حس6  للشركة 

متمم   2 . 9 رقم  الق نون  بتطبيق 

املتعلق   5.96 رقم  للق نون  ومعدل 

ب لشرك ت ذات املسؤولية املحدودة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير    2 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 765425.
من ا ل االستخالص والبي ن
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STE AZZURRO
.S.A

شركة مس همة
رأسم له  : 59.554.411 درهم

مقره  اال تم عي : عم رة تفراوتي، 

كم 7.5 طريق الرب ط عين السبع

الدارالبيض ء 

السجل التج ري رقم :  2.17  

الزي دة في الرأسم ل اال تم عي
مالءمة وتحيين النظ م  االس �شي 
للشركة مع الق نون رقم 9 .21

بمقت�شى مداولة الجمعية الع مة 

غير الع دية بت ريخ  3 ديسمبر 2121 

قد تقرر م  يلي :

اال تم عي  الرأسم ل  في  الزي دة 

درهم   54. 41.111 قدره  بمبلغ 

لرفعه من مبلغ 4.111 5.4 درهم الى  

59.554.411 درهم وذلك عن طريق 

411. 54 سهم  ديد بقيمة  اصدار 

11  درهم للسهم الواحد.

للشركة  اال تم عي  الرأسم ل 

 59.554.411 مبلغ  في  ث بت   اصبح 

درهم ومقسم الى 595.541 سهم من 

الى  مرقمة من  1  درهم،    11 فئة 

595.541 الكل من نفس الفئة.

النظ م االس �شي  مالءمة وتحيين 

الجديد  التشريع  حس6  للشركة 

9 .21 الص در  بتطبيق الق نون رقم 

26 ابريل  بظهير رقم 78-19-1 بت ريخ 

رقم  للق نون  ومعدل  متمم   ،21 9

95-17 املتعلق بشرك ت املس همة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير    2 بت ريخ  ب لدارالبيض ء 

 212، تحت رقم 765427.
من ا ل االستخالص والبي ن

556 P
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ائتم نية عبد الحق سحنون

مقره  اال تم عي : زنقة املحمدية عم رة 3 

مكرر، رقم الشقة رقم 7 حس ن الرب ط

اله تف : 8 .15.37.73.68

STE LINE ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم  قد  ب لرب ط،  ين ير  212   28  

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك وحيد تحمل 

الخص ئص الت لية :

 LINE شركة   : التسمية 

.ARCHITECTURE

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهندسة،   : اال تم عي  الهدف 

تص ميم العمرانية والنجزئ ت.

تص ميم الداخلي والبس تين.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

حصة ذات قيمة    111 الة  مقسم 

ب لك مل  وتخصيصه   درهم    11

للسيد يوسف التويجر.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من تبتدأ   : اال تم عية   السنة 

  1 ين ير وتنتهي  3 ديسمبر.

ش رع واد زيز   4  : املقر اال تم عي 

اكدال   ،7 الشقة  الث لث،  الط بق 

الرب ط.

يوسف  السيد  يعتبر   : التسيير 

التويجر مسيرا للشركة وذلك ملدة غير 

محددة.

االرب ح : 5 % لحتي ط ت الق نونية 

والب قي يوزع أو يوضع تحت االحتي ط 

حس6 م  يقرره الشريك الوحيد.

لدى  الق نوني  االيداع  تم  لقد 

 24 املحكمة التج رية ب لرب ط بت ريخ 

فبراير  212، تحت رقم 328   .

557 P

 COOPER MANAGEMENT 

COMPTABLE AGREE PAR L›ETAT

 SIEGE : N°48 RUE MOHAMED EL

AMRAOUI RESIDENCE NIZAR

KENITRA

 STE AGRICOLE FERME

 MHAMID
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقره  اال تم عي : بن كيكي دوار 

مح ميد بوي6 قي دة دار الحراق اللة 

ميمونة

شركة  ت سيس  لعقد  تبع  

 AGRICOLE FERME MHAMID

تقرر ت سيس شركة ذات  ش.ذ.م.م. 

املسؤولية املحدودة، مميزاته  ك لت لي :

شركة   : الشكل الق نوني للشركة 

ذات مسؤولية محدودة.

 AGRICOLE FERME  : التسمية 

.MHAMID

املوضوع الرئي�شي : تسمين العجل، 

واالستغالل  وتصدير  االستيراد 

الزراعي.

دوار  كيكي  بن   : اال تم عي  املقر 

مح ميد بوي6 قي دة دار الحراق اللة 

ميمونة

املدة : 99 سنة.

راسم ل  حدد   : الشركة  رأسم ل 

درهم،    11.111 مبلغ  في  الشركة 

حصة ا تم عية    111 مقسمة الى 

من فئة 11  درهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 

الت لي :

بوي6 محمد  م ل الس كن بحي 

 ،3 الط بق  ك،    7 زنقة  بن ديب ن، 

رقم 319 الفنيدق، ..... 251 حصة.

بوي6 عبد اللطيف الس كن برقم 

العرائش.....  الجديد  املغرب   451

251 حصة.

بوي6 خ لد الس كن برقم  ، زنقة 

اك دير العرائش ........ 251 حصة.

برقم  ،  الس كن  غيالن  بوي6 

زنقة اك دير العرائش .... 251 حصة.

املجموع ............... 111  حصة.
االدارة : عين مسيرا للشركة :

محمد  م ل،  بوي6  السيد 
الوطنية  التعريف  للبط قة  الح مل 

.L 19963 رقم
الح مل  غيالن،  بوي6  والسيد 
رقم  الوطنية  التعريف  للبط قة 

.LA36599
وقد تم االيداع الق نوني لقوانين 
بسوق  االبتدائية  ب ملحكمة  الشركة 
فبراير    1 بت ريخ  الغرب،  االربع ء 

 212، تحت رقم 7 / 212.
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK
TEL : 166 221999
FAX : 1537913926

KENITRA

IMTIAZ-TRANSFERT
ش ذ م م ذات الشريك الوحيد

املقر اال تم عي : زاوية ش رع محمد 
الديوري وزنقة غ ندي ومب رك 

الدك لي، إق مة روم ن  م رين ، عم رة 
1، الط بق األر�شي رقم 2 ، 

القنيطرة
بمقت�شى محضر القرار االستثن ئي 
 IMTIAZ لشركة  الوحيد  للشريك 
TRANSFERT ش ذ م م ذات الشريك 
بت ريخ  ب لقنيطرة  املنعقد  الوحيد، 

4  ين ير  212، تقرر م  يلي :
حذف نش ط وك لة تحصيل فواتير 
التسجيل  شه دة  موضوع  الزبن ء، 

ب لضريبة املهنية رقم 5 3 2181.
نش طين  ديدين  إض فة 

للموضوع اال تم عي :
نقل البض ئع لحس ب الغير.

أشغ ل مختلفة.
النظ م  من   2 الفصل  تعديل 

األس �شي.
تحيين النظ م األس �شي للشركة.

لهذا  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  ب ملحكمة  املحضر 
فبراير  212،    5 بت ريخ  ب لقنيطرة 
بملف   212 / 491 رقم  تحت 

السجل التج ري رقم 56955.
559 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

TEL : 166 221999

FAX : 1537913926

KENITRA

GEOMATICS ENGINEERING

ش ذ م م ذات الشريك الوحيد

املقر اال تم عي : عم رة اسم عيلية، 

رقم 96، الط بق األول، زنقة عبد 

هللا الشفش وني، سوق أربع ء الغرب

القرار  محضر  بمقت�شى 

لشركة  الوحيد  للشريك  االستثن ئي 

 ،GEOMATICS ENGINEERING

الوحيد،  الشريك  ذات  م  م  ش ذ 

بت ريخ  الغر  أربع ء  بسوق  املنعقد 

6  ين ير  212، تقرر م  يلي :

الزي دة في رأسم ل الشركة.

في  الزي دة  الوحيد  الشريك  قرر 

 2.661.111 ب  الشركة  م ل  رأ1 

إلى  درهم    1.111 من  لرفعه  درهم 

بإصدار  وذلك  درهم،   2.671.111

26.611 حصة ا تم عية بقيمة 11  

درهم للواحدة.

26.611 حصة ا تم عية  ديدة 

للسيد الغ زي رضوان.

حصة   26.711  : املجموع 

ا تم عية.

إن الزي دة في الراسم ل املذكورة 

عن  تمت  درهم   2.671.111 إلى 

الج هزة  الديون  مع  املق صة  طريق 

الوحيد  الشريك  لف ئدة  واملستلزمة 

على الشركة بمبلغ 2.661.111 درهم.

من النظ م  و7   6 تعديل امل دتين 

األس �شي.

تحيين النظ م األس �شي.

لهذا  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

بوسق  االبتدائية  ب ملحكمة  املحضر 

أربع  الغرب بت ريخ 6  فبراير  212، 

بملف السجل   212 / 8 تحت رقم 

التج ري رقم 24999.

560 P
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ديوان األستاذة فدوة بنيس طالب

موثقة
 B9  285 ش رع الروداني إق مة النخيل عم رة

الط بق األول
اله تف : 1522232525
الف كس : 1522237366

فن دق غن ج 
هبة حق رقبة مع االحتف ظ بحق 

االنتف ع لحصص ا تم عية
بديوان  توثيقي  عقد  بمو 6 
موثقة  ط ل6  بنيس  فدوة  األست ذة 
فبراير    8 بت ريخ  البيض ء  ب لدار 
وهبي  مينة  السيدة  وهبت   ،212 
حق رقبة مع االحتف ظ بحق االنتف ع 
أي  له   اململوكة  الحصص  لك فة 
الشركة  في  ا تم عية  حصة   6111
راسم له   غن ج»  »فن دق  املسم ة 
221.111.  درهم ومقره  اال تم عي 
9 طريق ألأك دير انزك ن لص لح  بكلم 

ابنته  السيدة اللة لبنى غن ج.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 
تحت رقم  فبراير  212،   22 بت ريخ 

.22 /466
561 P

INSULAM SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم  ب لداخلة في ف تح فبراير  212، 
لشركة  األس �شي  الق نون  تحديد 
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
 INSULAM : التسمية اال تم عية

.SERVICES
شركة   : الق نونية  الطبيعة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
: خدم ت مختلة،  غرض الشركة 

تج رة ع مة، استيراد وتصدير.
 ،2 القسم  حي   : اال تم عي  املقر 

رقم 45، الداخلة.
من  سنة   99  : اال تم عية  املدة 

ت ريخ تأسيسه  النه ئي.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
1.111  درهم مقسم إلى 11  حصة 
كله   درهم،    11 ا تم عية من فئة 
السيدة  الوحيدة  الشريكة  لف ئدة 

مجيدة االدري�شي.
مجيدة  السيدة  تعيين   : التسيير 
االدري�شي مسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لداخلة  االبتدائية  املحكمة  ضبط 
تحت رقم  فبراير  212،    9 بت ريخ 

.298/212 
ب لسجل  الشركة  تقييد  وتم 
التج ري ب لداخلة تحت رقم 7469 .
562 P

STE M SOLAR
SARL

راسم له  : 111.111.  درهم
مقره  اال تم عي : رقم 5  زنقة 

السالم ايت الربع ميدلت
رقم السجل التج ري :  262

تأسيس شركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
تم  ين ير  212،   5 التأسي�شي بت ريخ 
احداث النظ م األس �شي لشركة ذات 

املواصف ت الت لية :
: شركة ام سوالر  ش ذ  التسمية 

م م.
املختلفة  األشغ ل   : الهدف 

التج رة.
الرأسم ل : 111.111.  درهم.

محمد  عليبوش   : الشرك ء 
511.111 درهم.

 511.111 الكبير  عبد  عليبوش 
حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد عليبوش محمد.

زنقة    5 رقم   : اال تم عي  املقر 
السالم ايت الربع ميدلت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية بميدلت 
رقم  تحت  فبراير  212،   9 بت ريخ 

.212 /4 
563P

 STE SIJILMASSA
 FOURNITURE MATERIEL

BELLE VUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : رقم 29 زنقة 
الس قية ميمالل ميدلت

رقم السجل التج ري : 2637 ميدلت
تأسيس

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
التأسي�شي بت ريخ 5 فبراير  212، تم 
احداث النظ م األس �شي لشركة ذات 

املواصف ت الت لية :
سجلم سة  شركة   : التسمية 

فورنيتور م تري ل بيل في.
وتسيير  بيع مواد البن ء   : الهدف 

الضيع ت الفالحية.
الرأسم ل : 11.111  درهم.

 : الحسين  ابراهيمي   : الشرك ء 
11.111  درهم.

تسير الشركة من طرف   : املسير 
السيد ابراهيمي الحسين.

زنقة   29 رقم   : اال تم عي  املقر 
الس قية ميمالل ميدلت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بميدلت  االبتدائية  املحكمة  ضبط 
رقم  تحت  2  فبراير  212،  بت يخ 

.212 /49
564 P

DIVISION WALL GROUP
SARL AU
تأسيس

طبق  ملقتضي ت الق نون األس �شي 
تقرر  ين ير  212،    2 املؤرخ بت ريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
له   الواحد  للمس هم  املحدودة 

الخص ئص الت لية :
 DIVISION WALL  : التسمية 

.GROUP SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
للمس هم  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

مصمم   : اال تم عي  الغرض 

داخلي,

أعم ل مختلفة.

االستيراد والتصدير.

 18 شقة   ،31 عم رة   : العنوان 

حس ن،  لوكيلي،  احمد  موالي  زنقة 

الرب ط.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحدة.

غونس لو ميغيل دو1   : الشرك ء 

ريز الفيس دو موريس 111  حصة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

وضع السجل التج ري.

غونس لو  السيد  عين   : التسيير 

ميغيل دو1 ريز الفيس دو موريس 

مديرا للشركة ملدة غير محدودة.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

 4973  بت ريخ 24 فبراير  212.

565 P

ARRIBAT MASKANI
SARL AU

تأسيس
طبق  ملقتضي ت الق نون األس �شي 

تقرر  ين ير  212،   21 املؤرخ بت ريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

له   الواحد  للمس هم  املحدودة 

الخص ئص الت لية :

 ARRIBAT MASKANI  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

للمس هم  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

منعش   : اال تم عي  الغرض 

عق ري.

العنوان : عم رة 31 شقة 18 زنقة 

موالي احمد لوكيلي، حس ن، الرب ط.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

مقسم إلى 111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحدة.
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  111 بنداود بوزي ن   : الشرك ء  

حصة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

وضع السجل التج ري.

بنداود  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مديرا  بوزي ن 

محدودة.

التج ري  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة التج رية ب لرب ط تحت رقم 

49753  بت ريخ 24 فبراير  212.

566 P

STE CEREALES DE BERKANE
SARL

 AU CAPITAL DE 17.000.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : QUARTIER

INDUSTRIEL

BP 514-BERKANE

الغير  الع م  الجمع  بمقت�شى 

بترايخ     املنعقد  للشرك ء  الع دي 

فبراير  212، قرر الشرك ء م  يلي :

الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

إلى  درهم   7.111.111 من  لرفعن 

7.111.111  درهم.

من  و7   6 رقم  الندين  تعديل 

الق نون األس �شي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببرك ن في 2  فبراير  212، 

تحت رقم  9  من السجل الزمني.

567 P

ACHLOUJ TRANS
املقر اال تم عي : تجزئة األمل   رقم 

78  عين حرودة املحمدية

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تقرر  ب ملحمدية   21 9 ديسمبر   3 

 ACHLOUJ TRANS شركة  حل 

ذات املسؤولية املحدودة ورأسم له  

مقر  وعنوانه   درهم    11.111

  78 : تجزئة األمل   رقم  اال تم عي 

عين حرودة املحمدية.

األهداف  تحقيق  لعدم  نتيجة 

االله  عبد  عشلوج  السيد  وعين 

وعنوانه دوار بريك رقم 2 عين حرودة 

كمصفي للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

8  فبراير  االبتدائية ب ملحمية بت ريخ 

2121، تحت رقم 299.

السجل التج ري رقم   7 2.

568 P

DEWSS AIR SERVICE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

البيض ء،  ب لدار   21 5 فبراير   23

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

وفق  وذلك  وحيد  بشريك  محدودة 

املواصف ت الت لية :

 DEWESS AIR  : التسمية 

.SERVICE

تكييف   : اال تم عي  النش رط 

الهواء والتهوية وتحويل الهواء.

املقر اال تم عي : 5 ش رع عبد هللا 
ابن ي سين إق مة بلدون ط بق 5 رقم 

5 الدار البيض ء.

املدة : 99 سنة.
رأسم ل : حدد في 11.111  درهم 

درهم    11 سهم ب    111 إلى   زء 

لسهم حررت نقدا ب لك مل وأسندت 

إلى الشريك الوحيد السيد مصطفى 

الشعيبي 111  سهم.

التسير : تم تعيين السيد مصطفى 

غير  ملدة  وحيد  كمسير  الشعيبي 

محددة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تج ين ير وتنتهي في متم ديسمبر.

األرب ح : تقسم أو تنقل بعد خصم 

االحتي ط الق نوني.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

  6 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

فبراير  212، تحت رقم 23 491.

السجل التج ري رقم 765867.

569 P

NEAZ TRAVAUX
SARL

حل الشركة
بمقت�شى قرار الجمع الع م الغير 
بت ريخ  ب لرب ط،  املنعقد  الع دي 
الشرك ء  قرر  28 فبراير  212، 

.NEAZ TRAVAUX SARL لشركة
مقره  5 ، ش رع األبط ل، أكدال، 

الرب ط.
الحل املسبق للشركة.

األزهري  محمد  السيد  تعيين 
مك ن  وتحديد  للشركة  كمصفي 

التصفية بمقر الشركة.
للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكت بة 
فبراير   25 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212، تحت رقم 416   .
سجل تج ري رقم 24495 .

570 P

GAMA FOOD
SARL AU

تأسيس رشكة
  5 بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،2121 ديسمبر 
مسؤولية  ذات   GAMA FOOD

محدودة بمس هم واحد.
زنقة موالي   31  : املقر اال تم عي 

احمد الوكيلي حس ن الرب ط.
األنشطة :

التغذية الع مة.
بيع اللحوم البيض ء والحمراء.

بيع الخضر والفواكه.
مسير مخبزة.

11.111 درهم   : رأسم ل الشركة 
موزعة ك لت لي :

  111 الغزيوي  السيد  واد 
حصة.

تحديد التسيير :
املسير  الغزيوي  السيد  واد 

الوحيد للشركة.
تم إيداع امللف الق نوني ب ملحكمة 
التج رية ب لرب ط تحت رقم 49777  

يوم 25 فبراير  212.
571 P

TICARET PRO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي بت ريخ 7 ين ير 

شركة  تأسيس  تم  ب لرب ط،   212 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ش م م ب ملواصف ت الت لية :

 TICARET PRO  : التسمية 

.SARLAU

الهدف اال تم عي :

أشغ ل البن ء وأشغ ل أخرى.
املقر اال تم عي : زنقة 31 رقم 46 

اليوسفية الشرقية، الرب ط.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

مقسمة على 111  حصة لكل واحدة 

11  درهم.

محمد  السيد   : الشركة  مسير 

بسيط، لفترة غير محدودة.

اإليداع الق نوني : تم لدى املحكمة 

فبراير   25 بترايخ  ب لرب ط  التج رية 

 212، تحت رقم 414   .

572 P

STE NTJ
SARL AU

AU CAPITAL DE 40.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 6BD MED

 MADRANE HAY WAHDA 3EME

ETAGE OUJDA

بمو 6 عقد عرفي بت ريخ 4 ين ير 

ذات  شركة  ت سيس  تقرر   ،212 

ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

اآلتية :

التسمية : شركة ن ت ج.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

ش رع   16 ش رع   : املقر اال تم عي 

الث لث  الط بق  الوحدة  حي  مدران 

و دة.

الهدف اال تم عي : أعم ل متنوعة 

أو البن ء.
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املت  رة.

في  محدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

مبلغ 41.111 درهم بقيمة 11  درهم 

للحصة.

تم تعيين السيد ميكوا   : التسيير 

التعريف  لبط قة  الح مل  رابح 

والسيد   FH31847 رقم  الوطنية 

لبط قة  الح مل  بوعية  محمد 

 FH33567 رقم  الوطنية  التعريف 

كمسيرين مش ركين للشركة ملدة غير 

محدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 

 36573 رقم  تحت  بو دة  التج رية 

بت ريخ 5  فبراير  212.

573 P

SAYASO INVEST
SARL

راساملها :11.111  درهم

مقرها االجتامعي : 104، زنة طامريس 

سيال - الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�شى عقد عرفي بت ريخ  4 ين ير 

االس �شي  الق نون  وضع  تم   ،212 

له   محدودة  ذات مسؤولية  لشركة 

املميزات الت لية :

 SAYASO INVEST  : التسمية 

.SARL

الهدف : إدارة املمتلك ت العق رية، 

وبيع  وحي زة  شراء  املب ني،  كراء 

 ميع العق رات املبنية أو غير املبنية 

أو  الحضرية  املن طق  في  واألرا�شي 

التهيئة،  بعملي ت  القي م  غيره ، 

التجهيز والبن ء على هذه املمتلك ت.

املدة : 99 سنة.

زنقة   ، 14  : اال تم عي  املقر 

طم ريس سي ل، الدار البيض ء.

رأ1 امل ل : 11.111  درهم مقسم 

على 111  حصة من فئة 11  درهم 

ومحررة  مكتتبة  الواحدة،  للحصة 

ب لك مل من طرف :

 751 زاهري  أمين سفي ن  السيد 

حصة.

 251 الوري غلي  ص برين  السيدة 

حصة.

اختي ر  تم   : للشركة  املمثلون 

كمسير  زاهري  سفي ن  أمين  السيد 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة مع 

 ميع الصالحي ت لتسيير الشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

آخر ديسمبر من كل سنة.

خصم  بعد   : األرب ح  توزيع 

على  الرصيد  يوزع  املص ريف، 

الشرك ء حس6 حصص كل منهم.

تم اإليداع الق نوني لكل الوث ئق 

املتعلقة بتأسيس الشركة ب ملحكمة 

  7 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

 766 31 رقم  تحت  فبراير  212، 

ب لسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

بت ريخ البيض ء  ب لدار   التج ري 

رقم  تحت  فبراير  212،    7  

.491545

574 P

AZAGHARE LODGE
SARL AU

 راسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 5، زنقة ميش ل 

أنج راسين، الدار البيض ء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بمقت�شى عقد عرفي بت ريخ 4 ين ير 

األس �شي  الق نون  وضع  تم   ،212 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد له  املميزات الت لية :

 AZAGHARE LODGE : التسمية

.SARL AU

املنقولة،  القيم  تسيير   : الهدف 

رأسم ل  في  واملس همة  االكتت ب 

مس هم ت  األخرى،  الشرك ت 

مب شرة أو غير مب شرة، في أي شرك ت 

ب لفعل،  مو ودة  أو  إنش ؤه   يتم 

االكتت ب  طريق  عن  وخصوص  

اقتن ء طريق  عن  أو  امل ل  رأ1  في 

شريك،  أو  كمس هم  الحصص   

األشك ل،  تحت  ميع  االهتم م 

كيفم   واملق والت  العملي ت  بجميع 

وبيع  تب دل  تسيير،  غرضه ،  ك ن 

املنقولة  القيم  و ميع  املس هم ت 

والحصص.

املدة : 99 سنة.
زنقة ميش ل   5  : املقر اال تم عي 

أنج، حي راسين، الدار البيض ء.
رأ1 امل ل : 11.111  درهم مقسم 

على 111  حصة من فئة 11  درهم 

ومحررة  مكتتبة  الواحدة،  للحصة 

ب لك مل من طرف الشريك الوحيد، 

السيد أمين سفي ن زاهري.

اختي ر  تم   : للشركة  املمثلون 

كمسير  زاهري  سفي ن  أمين  السيد 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة مع 

 ميع الصالحي ت لتسيير الشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

آخر ديسمبر من كل سنة.

خصم  بعد   : األرب ح  توزيع 

على  الرصيد  يوزع  املص ريف، 

الشرك ء حس6 حصص كل مهم.

تم اإليداع الق نوني لكل الوث ئق 

املتعلقة بتأسيس الشركة ب ملحكمة 

بت ريخ البيض ء  ب لدار   التج رية 

رقم  تحت  فبراير  212،   25  

.767552

ب لسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

بت ريخ البيض ء  ب لدار   التج ري 

 25 فبراير  212، تت رقم 935 49.

575 P

STE MERNISSA CASH
SARL AU

بترايخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

26 نوفمبر 2121، تم تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات املميزات 

الت لية :

 STE MERNISSA  : التسمية 

.CASH SARL AU
رأسم له  : 11.111  درهم.

املقر اال تم عي : الحي االداري طهر 

السوق ت ون ت.

وكيل  شركة  مدير   : الهدف 

ب لعمولة.

عبد  السيد   : الشركة  مسير 

الرحم ن لغري6.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر  في  3  وتنتهي  ين ير 

سنة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

فبراير   2 بت ريخ  ت ون ت  االبتدائية 

.212 

واملسجل ب لسجل التج ري تحت 

رقم 1789ّ.

576 P

STE ALL AND ALL
SARL AU

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

قرر شرك ء   ،2121 فبراير    1 بت ريخ 

ALL AND ALL SARL AUشركة 

11.111  درهم ذات  ذات الرأسم ل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

سيدي   EXT حي السالم   361 مقره  

سعيد مكن 1.

حيث تقرر م  يلي :

لهدف  مختلة  أعم ل  إض فة 

الشركة وإلغ ء التصدير واالستيراد.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

فبراير   25 بت ريخ  بمكن 1  التج رية 

 212، تحت عدد رقم 118 .

رقم  التج ري  ب لسجل  واملسجل 

.49533

577 P

BOUFARESS ET FILS
ش م م

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  ين ير  212،   25 في  ب لرب ط 

إنش ء الق نون األس �شي لشركة ذات 

املميزات  له   املحدودة  املسؤولية 

الت لية :
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الشرك ء : بوف ر1 امه وش.

بوف ر1 عبد اللطيف.

بوف ر1 مونية.

بوف ر1 زهير.

بوف ر1 كريم.

بوف ر1 لبنى.

 BOUFARESS ET FILS : التسمية

ش م م.

غرض الشركة : للشركة نش ط ت 

متعددة داخل املغرب وخ ر ه تتمثل 

أس س  في :

استخراج الرخ م.

أشغ ل النب ء واألشغ ل املتنوعة.

املقر الرئي�شي.
رقم 895 تجزئة سعيد حجي طريق 

القنيطرة سال.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسه .
في  حدد   : الشركة  رأسم ل 

  111 إلى  مقسمة  درهم    11.111

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

حصة    71 امه وش  بوف ر1 

بقيمة 7111  درهم.

بوف ر1 عبد اللطيف 66  حصة 

بقيمة 6.611  درهم.

66  حصة بقيمة  بوف ر1 مونية 

6.611  درهم.

حصة بقيمة    66 بوف ر1 زهير 

6.611  درهم.

حصة بقيمة    66 بوف ر1 كريم 

6.611  درهم.

بقيمة  حصة    66 لبنى  بوف ر1 

6.611  درهم.

إداري   مسيرة  الشركة   : التسيير 

وملدة غير محددة من طرف بوف ر1 

امه وش.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : الق نوني  اإليداع 

الشركة ب لسجل التج ري للمحكمة 

االبتدائية بسال يوم 22 فبراير  212، 

تحت رقم   331.

578 P

RAYANSOUJOUD
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الوحيد  الشريك  قرار  بمو 6 
تقرر   ،2121 ديسمبر  بت ريخ  3 
مسؤولية  ذات  شركة  ت سيس 
وتبع  لذلك  محدودة بشريك واحد، 
الدين  نور  السيد  من  تتكون  فإنه  

الجعفري.
حالقة  ص لون   : الشركة  نش ط 

للر  ل.
مقر الشركة : ش رع ابي ط ل6 رقم 

9 حي الرحمة، سال.
 : الشركة  تسمية 

.RAYANSOUJOUD SARL AU
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثه  الفعلي.
  11.111 في  حدد   : امل ل  رأ1 
درهم مقسم على 111  حصة بقيمة 

11  درهم للواحدة.
الدين  نور  السيد   : التسيير 

الجعفري.
الدين  نور  السيد   : التوقيع 

الجعفري.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
فبراير   4 بت ريخ  بسال  االبتدائية 

 212، تحت رقم 32885.
579 P

FRESH POTATO
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الواحد  الشريك  قرار  بمو 6 
بت ريخ 22 ين ير  212، تقرر تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة وتبع  
لذلك فإنه  تتكون من السيدة سع د 

لراري والسيد محمد لرك ط.
: خدم ت متنوعة  نش ط الشركة 

ذات عالقة ب ملطعمة.
املنتج ت  وتوزيع  ميع  تجهيز 
بط طس  من  ب ملط عم  املتعلقة 
  هزة للقلي وصلس ت ومواد أخرى.

291 تجزئة عرصة   : مقر الشركة 
سال حي اشم عو سال.

 FRESH  : الشركة  تسمية 
.POTATO SARL

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثه  الفعلي.

  11.111 في  حدد   : امل ل  رأ1 
درهم مقس على 111  حصة بقيمة 

11  درهم للواحدة.
التسيير : السيدة سع د لراري.
التوقيع : السيدة سع د لراري.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
فبراير   22 بت ريخ  بسال  االبتدائية 

 212، تحت رقم 9 331
580 P

AMERRY TOUCHE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 5 بت ريخ  الشرك ء  قرار  بمو 6 
شركة  تأسيس  تقرر  ين ير  212، 
ذات مسؤولية محدودة وتبع  لذلك 
الع لي  عبد  السيد  من  تتكون  فإنه  
شب ب،  محمد  والسيد  الفقيري 
علي  والسيد  كوحلي  بدر  والسيد 

فقيهي.
 AMERRY  : الشركة  تسمية 

.TOUCHE SARL
نش ط الشركة : بيع وشراء املالبس 
اإلكسسوارات  و ميع  الج هزة 

املتعلقة به .
التج رة في املكمالت الغذائية.

الحي  رقم  7   : الشركة  مقر 
العسكري 6 البس تين مكن 1.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثه  الفعلي.

درهم    11.111  : امل ل  رأ1 
  11 حصة بقيمة    11 مقسم على 

درهم للحصة الواحدة.
السيد شب ب   : التسيير والتوقيع 

محمد.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
فبراير    9 بت ريخ  بمراكش  التج رية 

 212، تحت رقم 7 523.
581 P

212 CONTRACTORS
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 28 بت ريخ  الشرك ء  قرار  بمو 6 
شركة  تأسيس  تقرر  ين ير  212، 
ذات مسؤولية محدودة وتبع  لذلك 
الضو  نبيل  السيد  من  تتكون  فإنه  

والسيد مروان الجنيوي.
نش ط الشركة :

أعم ل متعددة وأعم ل البن ء.
مق ول تنظيف املب ني.

مقر الشركة : 2  مكرر زنقة لبن ن 
الشقة رقم 3 حي املحيط، الرب ط.

 2 2  : الشركة  تسمية 
.CONTRACTORS SARL

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إحداثه  الفعلي.

  11.111 في  حدد   : امل ل  را1 
درهم مقسم على 111   صو بقيمة 

11  درهم للواحدة.
الضو  نبيل  السيد   : التسيير 

والسيد مروان الجنيوي.
نبيل  السيد  للمسيرين   : التوقيع 

الضو والسيد مروان الجنيوي.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
فبراير   24 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212، تحت رقم  4976 .
582 P

PRIMUS SERVICE
SARL

راسم ل قدره : 11.111  درهم
املقر اال تم عي : الرب ط 44، زنقة 
اكلم ن سيدي علي رقم 7 الط بق 

األول أكدال
تغيير

تبع  مل    ء في محضر الجمع الع م 
االستثن ئي املنعقد بت ريخ 6  ديسمبر 

2121، تقرر م  يلي :
تغيير املقر اال تم عي للشركة من 
زنقة اكلم ن سيدي علي   44 الرب ط 
رقم 7 الط بق األول أكدال إلى   زنقة 

الغزالي رقم 7، الرب ط.
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رفع رأسم ل الشركة من 11.111  

درهم إلى 511.111 درهم.

إض فة نش ط االنت ج السينم ئي.

وضع نظ م أس �شي  ديد مرفق 

بم  سبق من التعديالت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  212،    6 بت ريخ  ب لرب ط 

تحت رقم 197   .

583 P

MAMOUNIA BUREAU
SARL

راسم ل قدره : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : الرب ط    زنقة 

بيروت الط بق السفلي

تغيير
تبع  مل    ء في محضر الجمع الع م 

فبراير   5 بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 

 212، تقرر م  يلي :

بلعو�شي  غزالن  السيدة  تعيين 

كمسيرة ث نية للشركة.

اخض ع الشركة للتوقيع الفردي 

ألحد املسيرين السيدة غزالن بلعو�شي 

أو السيد مصطفى أمين بلعو�شي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  212،   25 بت ريخ  ب لرب ط 

تحت رقم 393   .

584 P

 AFRICARE HEALTH AND

SERVICES
شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : 1   ش رع يعقوب 

املنصور الط بق 2، شقة رقم 4، 

الدار البيض ء

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لدار 

ين ير  212،    3 بت ريخ  البيض ء 

لشركة  االس �شي  النظ م  وضع  تم 

خص ئصه   املسؤولية،  محدودة 

ك لت لي :

 AFRICARE  : التسمية 

شركة   HEALTHAND SERVICES

محدودة املسؤولية.

أهداف الشركة سواء   : املوضوع 

في املغرب أو في الخ رج :

معدات  وتج رة  تصدير  استيراد، 

التشخيصية  والكواشف  املختبرات 

املختبرية.

استيراد وتصدير وتج رة املعدات 

املواد،  )املنتج،  الطبية  واأل هزة 

األدوات،  املعدات،  البرمجي ت، 

واملستعملة،  الجديدة  املعدات 

األ هزة  للزرع،  الق بلة  األ هزة 

املخصصة(.

تجميع،  إنت ج،  )تصميم،  تصنيع 

التغليف،  مراقبة الجودة،  مع لجة، 

لأل هزة  التخزين(  العالم ت،  وضع 

الطبية من أي نوع.

املس عدة  والتدري6،  املشورة 

التقنية.

والتمثيل  والتوزيع  التسويق 

وتصدير  استيراد  وكذلك  التج ري 

 ميع األصن ف و ميع السلع و ميع 

املعدات واإلمدادات من أي نوع.

التمثيل  عملي ت  بجميع  القي م 

العملي ت  وكذلك  ميع  التج ري 

الصن عية وامل لية وعملي ت األوراق 

بغرض  مب شرة  املرتبطة  امل لية 

الشركة.

املع مالت  ميع  ع م  وبشكل 

والعق رية  والصن عية  التج رية 

بشكل  املرتبطة  وامل لية،  واملنقولة 

مب شر أو غير مب شر ب ألشي ء املذكورة 

أعاله والتي من شأنه  تعزيز تحقيقه  

وتطويره  وكذلك أي مش ركة مب شرة 

أو غير مب شرة بأي شكل من األشك ل 

لتحقيق  تسعى  التي  الشرك ت  في  أو 

أهداف مم ثلة أو ذات صلة.

ش رع     1  : اال تم عي  املقر 

يعقوب املنصور الط بق 2، شقة رقم 

4، الدار البيض ء.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد ب لسجل التج ري.

درهم    11.111  : الرأسم ل 

بقيمة  حصة    111 إلى  مقسمة 

11  درهم للحصة الواحدة، محررة 

لف ئدة الشرك ء كم  يلي :
الشرق وي  أمين  محمد  السيد 

251 سهم.

السيد محمد املرني�شي 251 سهم.

 251 بريكين  ميخ ئيل  السيد 

سهم.

 251 النش شبي  يونس  السيد 

سهم.

املجموع : 111  سهم.

اإلدارة : يسير الشركة :

السيد محمد أمين الشرق وي.

السيد محمد املرني�شي.

السيد ميخ ئيل بريكين.

السيد يونس النش شبي.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

السجل التج ري : 57  49.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التج رية ب لدار 

فبراير  212،   22 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 766693.

585 P

خبير مح س6

أد الشرك ء

2 4 ش رع بوركون، الدار البيض ء

G-DISTRIBUTION
شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 1   ش رع 

يعقوب املنصور، الط بق الث ني، 

شقة 4، الدار البيض ء

السجل التج ري 425.419

وفق  لقرارات الجمع الع م الغير 

الع دي املنعقد بت ريخ 8 ين ير  212، 

تم اتخ د القرارات الت لية :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

املسكيني  رح ل  ش رع    24  : من 

إلى  الدار البيض ء  الط بق الخ مس، 

يعقوب  ش رع     1  : الت لي  العنوان 

 ،4 شقة  الث ني،  الط بق  املنصور، 

الدار البيض ء.

األس �شي  النظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   22 بت ريخ  ب لدار البيض ء 

 212 تحت رقم 766786.
من أ ل املستخرج واإلش رة 

الـتسـييـر

586 P

خبير مح س6

أد الشرك ء

2 4 ش رع بوركون، الدار البيض ء

INVENT AFRICA
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 1   ش رع 

يعقوب املنصور، الط بق الث ني، 

شقة 4، الدار البيض ء

السجل التج ري 1.255 4

وفق  لقرارات الجمع الع م الغير 

ين ير   26 بت ريخ  املنعقد  الع دي 

 212، تم اتخ د القرارات الت لية :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

املسكيني  رح ل  ش رع    24  : من 

إلى  الدار البيض ء  الط بق الخ مس، 

يعقوب  ش رع     1  : الت لي  العنوان 

 ،4 شقة  الث ني،  الط بق  املنصور، 

الدار البيض ء.

األس �شي  النظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير    4 بت ريخ  ب لدار البيض ء 

 212 تحت رقم 767296.
من أ ل املستخرج واإلش رة 

الـتسـييـر

587 P
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خبير مح س6

أد الشرك ء

2 4 ش رع بوركون، الدار البيض ء

MUTANDIS PALMERAIE
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأسم له  : 11 .389. 4 درهم

مقره  اال تم عي : 5-7، زنقة ابن 

طفيل، النخيل، الدار البيض ء

السجل التج ري  22968

الوحيد  الشريك  ملحضر  وفق  
املنعقد بت ريخ 8  ين ير  212، تقرر 

م  يلي :

بدافع  الشركة  تخفيض رأسم ل 

4 .216. 7.54 درهم،  خس ئر بمبلغ 

إلى  درهم   46.924.311 من  لجلبه 

11 .39.383 درهم.

الشركة  رأسم ل  في  الزي دة 

لجلبه من  درهم،   2.116.111 بمبلغ 

11 .39.383 درهم إلى 11 .389. 4 

درهم ؛

تنسيق النظ م األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   22 بت ريخ  ب لدار البيض ء 

 212 تحت رقم 766691.
من أ ل املستخرج واإلش رة 

الـتسـييـر

588 P

خبير مح س6

أد الشرك ء

2 4 ش رع بوركون، الدار البيض ء

SOMAPLI
شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 111.111.  درهم

مقره  اال تم عي : 92 ، ش رع أنف  

الط بق الخ مس الدار البيض ء

السجل التج ري 9 4.1 4

وفق  لقرارات الجمع الع م الع دي 

 31 بت ريخ  املنعقد  الع دي  والغير 

يونيو 2121، تقرر م  يلي :

حصة من نصي6    511 تفويت 

 AYLIS PARTICIPATION شركة 

لف ئدة شركة SOPRIMA ؛

تنسيق النظ م األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   22 بت ريخ  ب لدار البيض ء 

 212 تحت رقم  76669.
من أ ل املستخرج واإلش رة 

الـتسـييـر

589 P

خبير مح س6

أد الشرك ء

2 4 ش رع بوركون، الدار البيض ء

PANAFRICAN GAMES

شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 1 ، زنقة الحرية، 

الط بق الت لت، الشقة رقم 6، حي 

بنجدية، الدار البيض ء

السجل التج ري 77 .381

شركة   رية تصفيته 
الغير  الع م  الجمع  ملحضر  وفق  

أكتوبر  ف تح  بت ريخ  املنعقد  الع دي 

2121، تم اتخ د القرارات الت لية :

تأكيد التصفية النه ئية للشركة ؛

 Quentin, إبراء ذمة وإعف ء السيد

 Jacques, Marie, Gaspard de

 ROZIERS GENTILHOMME DE

كمصفي  مه مه  من   LA VELINE

للشركة ؛

السجل  من  الشركة  شط6 

التج ري ؛

للقي م  الصالحي ت  تفويض 

ب إل راءات الق نونية الالزمة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ديسمبر   22 بت ريخ  ب لدار البيض ء 

2121 تحت رقم 758377.
من أ ل املستخرج واإلش رة 

الـمصفي

590 P

خبير مح س6

أد الشرك ء

2 4 ش رع بوركون، الدار البيض ء

LUXEL ENERGY
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسم له  : 99.111 درهم

مقره  اال تم عي : 265، ش رع 

 الزرقطوني، الط بق الت سع،
رقم 92، الدار البيض ء

السجل التج ري  349.84

شركة   رية تصفيته 
الوحيد   الشريك  ملحضر  وفق  

تم   ،2121 ين ير    7 بت ريخ  املنعقد 

اتخ د القرارات الت لية :

تأكيد التصفية النه ئية للشركة ؛

 Julien السيد  وإعف ء  ذمة  إبراء 

مه مه  من   Sébastien GARCON

كمصفي للشركة ؛

السجل  من  الشركة  شط6 

التج ري ؛

للقي م  الصالحي ت  تفويض 

ب إل راءات الق نونية الالزمة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ديسمبر   22 بت ريخ  ب لدار البيض ء 

2121 تحت رقم 758378.
من أ ل املستخرج واإلش رة 

الـمصفي

591 P

خبير مح س6

أد الشرك ء

2 4 ش رع بوركون، الدار البيض ء

BEXEL MARINA
شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 3.511.111 درهم

مقره  اال تم عي : م رين  للتسوق، 
 سيدي بليوط، املحل التج ري

C1-005، الدار البيض ء

السجل التج ري  1.59 4

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

بت ريخ  املنعقد  الع دي  الغير 

3  نوفمبر 2121، تم اتخ د القرارات 

الت لية :

املرحوم  الشريك  بوف ة  الشه دة 

وتقسيم  بنشقرون  ت ودي  حم د 

حصصه ؛

ب هية  السيدة  بحصص  التبرع 

بنمو�شى لف ئدة أبن ئه  الس دة محمد 

ت ودي  يوسف  بنشقرون،  ت ودي 

بنشقرون وهش م ت ودي بنشقرون ؛

تنسيق النظ م األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ديسمبر   22 بت ريخ  ب لدار البيض ء 

2121 تحت رقم  75838.
من أ ل املستخرج واإلش رة 

الـمصفي

592 P

خبير مح س6

أد الشرك ء

2 4 ش رع بوركون، الدار البيض ء

 NARDI ELECTRONICS

MAROC
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 23، عم رة ت ي ، 

مبنى الس ح ت، زنقة 2، املع ريف، 

الدار البيض ء

السجل التج ري 4635 4

شركة   رية تصفيته 
الوحيد  الشريك  ملحضر  وفق  

املنعقد بت ريخ 23 سبتمبر 2121، تم 

اتخ د القرارات الت لية :

تأكيد التصفية النه ئية للشركة ؛

إبراء ذمة مصفي للشركة ؛

السجل  من  الشركة  شط6 

التج ري.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   22 بت ريخ  ب لدار البيض ء 

 212 تحت رقم 766692.
من أ ل املستخرج واإلش رة 

الـتسـييـر

593 P
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STE PUBLICA COM

SARL AU
 7 قطعة أرض عبدو فلوري 

الصخيرات تم رة

الجمع  تعديل  شروط  بمو 6 

بت ريخ  املنعقد  الع دي  غير  الع م 

ب لرب ط  املسجلة   21 9 3  نوفمبر 

واملتعلق   2121 ين ير    2 بت ريخ 

بشركة :

STE PUBLICA COM SARL  التي 

يقع مكتبه  املسجل في :

7  LOT ABOU FLOURIE 

SKHIRATE TEMARA تقرر م  يلي :

تعديل الشركة.

طرح أسهم لص لح السيد مرواني 

عبد هللا من   ن6 السيد مرواني بدر 

ب : 511 سهم بقيمة 11  درهم لكل 

سهم م  يترك الشركة تتحول من :

إلى   STE PUBLICA COM SARL

 STE PUBLICA COM SARL AU

ويصبح السيد مرواني عبد هللا هو 

املسير الوحيد.

املحكمة   بسجل  محفوظ 

سبتمبر    8 التج رية ب لرب ط بت ريخ 

2121 تحت رقم 16893 .

594 P

DATA FILES
SARL

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

فبراير   22 االستثن ئي املنعقد بت ريخ 

تم  املحين  األس �شي  والنظ م   212 

م  يلي :

اه دي  محمد  السيد  استق لة 

تعيين السيد محمد حمك وي كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

للشركة  األس �شي  النظ م  تحيين 

وتعديل الفصول التي شمله  التغيير.

كت بة  وتم اإليداع الق نوني لدى  

الضبط ب ملحكمة التج رية في الرب ط 

رقم  تحت  فبراير  212   25 بت ريخ 

.   389

595 P

 SOCIETE MELLALI
ASSISTANCE

SARL AU
سجل تج ري رقم  2725

تغيير شركة
التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ب ملميزات الت لية :
بيع الحصص :

بيع 111  حصة من طرف السيد 
محمد  السيد  إلى  ريف عي  محمود 

مني6 ب 11  درهم للحصة.
السيد  إلى  الشركة  تسيير  يعهد 

محمد مني6 ملدة غير محددة.
ب ملحكمة  ثم  الق نوني  اإليداع 
فبراير   25 االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

 212 تحت رقم 629/  212. 
596 P

SOCIETE SMANIYASUD
SARL

سجل تج ري رقم 21995
تغيير شركة

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ب ملميزات الت لية :

التشطي6 نه ئي في الشركة.
ب ملحكمة  ثم   : الق نوني  اإليداع 
فبراير   25 االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

 212 تحت رقم 631/  212. 
597 P

 STE CIM SAHARA
TRANSPORT

SARL
RC : 35393

تأسيس شركة
فبراير   24 بت ريخ  ب لعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية  إنش ء   212 

املحدودة ب لخص ئص الت لية :
 STE CIM SAHARA  : التسمية 

.TRANSPORT
نقل البض ئع لحس ب   : النش ط 

الغير.
املقر اال تم عي : زنقة بومل ن الرقم 

32  حي خط الرملة 2 العيون.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأسم ل : 11.111  درهم مقسمة 

على 111  حصة موزعة ك لت لي :

السيد املهدي ط هري 751 حصة ؛

 251 ط هري  املصطفى  السيد 

حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  كمسير  ط هري  املصطفى 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

رقم  تحت  فبراير  212   24 بت ريخ 

 .212  /597

598 P

 STE HD SEAFOOD

TRADING
SARL AU

تأسيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

   فبراير  212 تم إنش ء شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ب لخص ئص الت لية :

 STE HD SEAFOOD  : التسمية 

.TRADING

الشركة  هدف  يتعلق   : النش ط 

ب ملغرب وب لخ رج ب :

ونقل  وتجميد  وتحضير  تجهيز 

واملعلب ت  األسم ك  أنواع   ميع 

واملنتج ت البحرية.

املقر اال تم عي : الرقم 418 عم رة 

سمية ش رع الوالء الشقة 2 الداخلة.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

رأ1 امل ل : حدد في مبلغ 11.111  

درهم مقسم إلى 111  حصة من فئة 

11  درهم للواحدة.

السيد هيش م   : توزيع رأ1 امل ل 

الدليمي 111  حصة.

التسيير : تم تعيين السيد هيش م 

الدليمي كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

بواد  االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 

الذه6 بت ريخ 24 فبراير  212 تحت 
التج ري  وب لسجل   212 /321 رقم 

تحت رقم 7499 . 

599 P

SOCIETE DAHIBEL NEGOCE
SARL

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 LOT NAHDA 01 N°2736

DAKHLA

تأسيس شركة
بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

تم تأسيس شركة  فبراير  212    7

ب ملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الت لية :

 SOCIETE شركة   : التسمية 

DAHIBEL NEGOCE ش.م.م.

النهضة  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

 1 رقم 2736 الداخلة.

درهم    11.111  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة    111 على  مقسمة 

11  دراهم.

األدوات  وتسويق  شراء   : الهدف 

الكهرب ئية والسب كة.

دهيري  احمد  السيد   : الشرك ء 

والسيد يوسف بلمرابط.

املدة : 99 سنة.

ح لي   الشركة  تسيير   : التسيير 

دهيري  احمد   : السيد  طرف  من 

الوطنية  التعريف  البط قة  رقم 

 64 برقم  الس كن   BE827462

املع ريف  الحرمين  ام م  زنقة 

الدار البيض ء.

الق نوني  اإليداع  تم 

ب لداخلة االبتدائية   ب ملحكمة 

رقم  تحت  فبراير  212   23 بت ريخ 

  3 السجل التج ري رقم 7487 . 

600 P
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SALMA GARD
(S.G(

الع م  الجمع  عقد  بمو 6 

بت ريخ ب لرب ط  املسجل   االستثن ئي 

 3 ديسمبر 2121 قرر الشرك ء م  يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

الت لي :

   64 شقة  العربي  املغرب  حي 

الط بق االول تم رة ؛

 51 تفويت السيد الي 1 مشوات 

حصة للسيد ميلود الط هري ؛

 51 مط ل  رشيد  السيد  تفويت 

حصة للسيد محمد اتمواليت ؛

للشركة  التج ري  االسم  تغيير 

 SALMA إلى   LINA.R.EMPORT من 

GARD ؛

للشركة  التج ري  النش ط  تغيير 

ليصبح مق ول في الحراسة.

مشوات  الي 1  السيد  استق لة 

ورشيد مط ل من تسيير الشركة.
الط هري  ميلود  السيد  تعيين 

ومحمد اتمواليت كمسيرين للشركة 

ملدة غير محدودة.

تم اإليداع الق نوني  بكت بة الضبط 

ب لرب ط التج رية  املحكمة   لدى 

رقم  تحت  فبراير  212   24 بت ريخ 

.   294

601 P

BIOUAX - TRAV
الع م  الجمع  عقد  بمو 6 

بت ريخ ب لرب ط  املسجل   االستثن ئي 

قرر الشريك الوحيد  فبراير  212   2

م  يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

الت لي :

 224 رقم  محل  السع دة  تجزئة 

عين عتيق.

تم اإليداع الق نوني  بكت بة الضبط 

ب لرب ط التج رية  املحكمة   لدى 

رقم  تحت  فبراير  212   25 بت ريخ 

.   354

602 P

R-IT SYSTEME
الع م  الجمع  عقد  بمو 6 

بت ريخ ب لرب ط  املسجل   االستثن ئي 

 3 ين ير  212 قرر الشرك ء م  يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

الت لي :

شقة رقم   الط بق األر�شي عم رة 

رقم 7 إق مة الورد ت مسن .

رش د  وليد  السيد   تفويت 

 241 حصة للسيد محمد بنجراد.

تم اإليداع الق نوني  بكت بة الضبط 

ب لرب ط التج رية  املحكمة   لدى 

رقم  تحت  فبراير  212   25 بت ريخ 

.   358

603 P

AVENIR SH
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  فبراير  212   2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

محدودة وذات  شريك واحد ب ملميزات 

الت لية :

 AVENIR SH الشركة  تسمية 

SARL AU  ؛

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املأكوالت بثمن محدد.

 N°4,  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 RUE NOPALEA, LOT 4, SECTEUR

. 7, BLOC I, HAY RIAD, RABAT

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 : الشركة  م ل  رأ1  مبلغ 

 : درهم مقسم ك لت لي    11.111.11

السيدة صوفي  حس ين 111  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة.

الشريك الوحيد : صوفي  حس ين.

صوفي    : الوحيد  املسير  اسم 

الوطنية  البط قة  رقم  حس ين 

 SECT 7, RES واملقيمة في AA 5635

 YASSMINE, IMM  5, APPT 6,

.HAY RIAD, RABAT

الق نوني   اإليداع  تم 

ب لرب ط التج رية   ب ملحكمة 

تحت الرقم  فبراير  212   24 بت ريخ 

رقم  التج ري  السجل  وفي      339

. 49793

604 P

GH - YE - MAT
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي مسجل بت ريخ 

البيض ء  ب لدار  م  فبراير  212     

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.GH - YE - MAT : التسمية

الهدف : األعم ل املختلفة وأعم ل 

البن ء.

ش رع    5  : التج ري  العنوان 

الجن ح   2 الط بق  زايد  بن  اس مة 

االيسر ن ج املع ريف الدار البيض ء.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

تم تعيين السيد ايوب   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ملج دلي 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.
التج ري  السجل  في  التقييد  تم 

49 545 رقم  تحت  البيض ء   الدار 

بت ريخ 23 فبراير  212.

605 P

LION BEN COMPANY
SARL

بمقت�شى عقد عرفي مسجل بت ريخ 

   فبراير  212 م ب لدار البيض ء تم 

تأسيس شركة ذات املسؤولية.

 LION BEN  : التسمية 

.COMPANY

الهدف : أعم ل البن ء - املف وضة.

العنوان التج ري : 3  ش رع احمد 

املج طي اق مة  ب ل االل6 الط بق   
رقم 8 املع ريف الدار البيض ء.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  مصطفى بن مو�شى كمسير 

ملدة غير محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

التج ري  السجل  في  التقييد  تم 

49 539 رقم  تحت  البيض ء   الدار 

بت ريخ 23 فبراير  212.

606 P

J.LIGHT

SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي مسجل بت ريخ 

البيض ء  ب لدار  م  فبراير  212     

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

.J.LIGHT : التسمية

الهدف : األعم ل املختلفة وأعم ل 

البن ء - األشغ ل املدنية - املف وضة.

ش رع    5  : التج ري  العنوان 

الجن ح   2 الط بق  زايد  بن  اس مة 

االيسر ن.ج  املع ريف الدار البيض ء.

الرأسم ل : حدد رأسم ل الشركة 

في 11.111  درهم مقسمة إلى 111  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

تم تعيين السيد سعيد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  عترو�شي 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت ريخ التسجيل.

التج ري  السجل  في  التقييد  تم 

49 535 رقم  تحت  البيض ء   الدار 

بت ريخ 23 فبراير  212.

607 P
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ABID HOUSE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

الرأسم ل اال تم عي : 11.111  

درهم

املقر : الط بق االر�شي رقم   زين 

السالم بوزنيقة

بقرار من الشريك الواحد بت ريخ 

1  يونيو 2121، تقرر م  يلي :

411 حصة من طرف السيد  بيع 

ع بد  السيدة  الى  املصطفى  ع بد 

خديجة.

املصطفى  ع بد  السيد  قرر 

استق لته من منصبه كمسير للشركة 

وتعيين السيدة ع بد خديجة مسيرة 

وحيدة للشركة.

للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب بن  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

سليم ن بت ريخ 22 يونيو 2121 تحت 
رقم 52 /2121.

608 P

IMMO 369
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمسؤول واحد

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 

تأسيس شركة  تم  فبراير  212،   2

واحد  بمسؤول  املسؤولية  محدودة 

ب ملواصف ت الت لية :

 IMMO 369 SARL  : التسمية 

.AU

األر�شي  الط بق   : التج ري  املقر 

دوار العط ية بوزنيقة.

الهدف التج ري : منعش عق ري.

  11.111 في  محدد   : الرأسم ل 

حصة    111 إلى  مقسمة  درهم 

كم  يلي :

  111 هرو1  ايم ن  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة من ت ريخ تأسيسه .

التسيير : السيدة ايم ن هرو1.

املحكمة   : الق نوني  اإليداع 
التج رية ب بن سليم ن سجل تج ري 

.666 

609 P

 TMS IMMOBILIER  شركة
SARL

نقل مقر الشركة
الع م  الجمع  ملحضر  تبع  

بأك دير  املؤرخ  للشرك ء  االستثن ئي 

بت ريخ 9 ديسمبر 2121، تقرر م  يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  نقل 

الت لي :
برج  عم رة   4 الط بق    6 رقم 

الحي  عي ض  الق �شي  ش رع  اك دير 

الصن عي اك دير.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

23 فبراير  212 تحت  ب ك دير بت ريخ 
رقم 98458.

610 P

SOCIETE FRERE VILLAGE
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE SARL AU
رأسم له  : 411.111 درهم

املقر اإل تم عي : عين الشك ك 

صفرو

تأسيس
تم  خ ص  عرفي  عقد  بمقت�شى 

24 فبراير  212، تم  تسجيله بت ريخ 

.SARL AU تأسيس شركة

 SOCIETE FRERE  : التسمية 

.VILLAGE SARL AU

يتحدد موضوع   : الشركة  غرض 

PHARMACIEN : الشركة في

الشك ك  عين   : اإل تم عي  املقر 

صفرو.

 99 الشركة  مدة   : الشكة  مدة 

سنة ابتداء من يوم التأسيس النه ئي.
في  محدد   : الشركة  رأسم ل 

411.111 درهم.

يقوم بتسيير الشركة   : املتصرف 

السيدة الش وي الروقي هودة.

السنة اال تم عية : تبتدئ  السنة 

ين ير  ف تح  من  للشركة  اال تم عية 

وتنتهي في  3 ديسمبر.

اإليداع الق نوني : لقد تم اإليداع 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  الق نوني 

بت ريخ صفرو  بمدينة   االبتدائية 

رقم تحت  فبراير  212   24 

.212  /48 
املسير

الش وي الوقي هودة

611 P

 STE PRINCIPALE DE

SEFROU
SARL AU

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

SARL AU
رأسم له  : 411.111 درهم

املقر اال تم عي : رقم 29  ش رع 
لحسن اليو�شي صفرو

تأسيس
تم  خ ص  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  فبراير  212   24 تسجيله بت ريخ 

.SARL AU تأسيس شركة

 STE PRINCIPALE DE : التسمية

SEFROU

.SARL AU

يتحدد موضوع   : الشركة  غرض 

.PHARMACIEN : الشركة في
ش رع    29 رقم   : املقر اال تم عي 

لحسن اليو�شي صفرو.

 99 الشركة  مدة   : الشركة  مدة 

سنة ابتداء من يوم التأسيس النه ئي.
في  محدد   : الشركة  رأسم ل 

411.111 درهم.

يقوم بتسيير الشركة   : املتصرف 

السيدة ف طمة كرارمي.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

ين ير  ف تح  من  للشركة  اال تم عية 

وتنتهي في  3 ديسمبر.

اإليداع الق نوني : لقد تم اإليداع 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  امللف 

 24 بت ريخ  االبتدائية بمدينة صفرو 

فبراير  212 تحت رقم 47/ 212.
املسير

ف طمة كرارمي

612 P

STE ACHEMED TRANS
SARL

تأسيس شركة
بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  وضع  تم  فبراير  212   5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املعطي ت  تحت  وذلك  محدودة 

الت لية :

 STE ACHEMED  : التسمية 

.TRANS SARL

وخ رج  داخل   : الشركة  غرض 

املغرب :

نقل البض ئع والسلع.

استيراد وتصدير.

مت  رة.

املقر : شقة رقم   الط بق السفلي 

ج 72 تجزئة 24 هكت ر تم رة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من ت ريخ تسجيله  في 

السجل التج ري.

رأسم ل الشركة : حدد بمبلغ مئة 

إلى  مقسمة  درهم    11.111 ألف 

11  درهم للواحدة  111  حصة ب 

مكتتبة محررة وموزعة ك لت لي :

اآلنسة أالء أشمالل : 511 حصة.

 491  : أشمالل  أنف ل  اآلنسة 

حصة.

  1  : أشمالل  املصطفى  السيد 

حصص.

املجموع : 111  حصة.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف :
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السيد املصطفى أشمالل الح مل 

 A 731584 رقم  الوطنية  للبط قة 

الق طن رقم 72 سكتور 4 تجزئة 24 

هكت ر تم رة.

أو 

السيدة ف طمة أشمالل الح ملة 

 A725678 رقم  الوطنية  للبط قة 

تجزئة   4 سكتور   72 برقم  الق طنة 

24 هكت ر تم رة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للمحكمة االبتدائية بتم رة 

وذلك بت ريخ 24 فبراير  212 سجلت 

الشركة ب لسجل التج ري تحت ر قم 

. 32 7 
مقتطف قصد اإلشه ر

613 P

COMPTA DIRECT

  234, BD YOUSSEF IBN TACHFINE 2eme

ETAGE N°8 NADOR

TEL : 05.36.33.58.88

E mail : comptadirect1@gmail.com

 STE CAFETERIA PASTELERA

ERQUIMIDIS
SARL AU

LOTISSEMENT GAYMOU NADOR

بمقت�شى عقد عرفي لشركة بت ريخ 

السيدة  وهبت  فبراير  212   22

العاللي ف طمة للسيد اقديوا أحمد 

6111 حصة من حصص الشركة.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

فبراير  212   22 بت ريخ  للشركة 

قبول االستق لة من مسيرين س بقين 

للشركة وتعيين السيد ازعوم ميمون 

مسير  ديد.

من  و3    7  ،6 املواد  ،  تغيير 

النظ م األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212   24 بت ريخ  ب لن ظور 

تحت رقم 433.

614 P

شركة اسباص غرافيت
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسم له  : 3.111.111 درهم

املقر اال تم عي : إلى تجزئة إق مة 

بلزة   الط بق 4 أ 21811 املحمدية

بمقت�شى عقد عرفي خ ص موقع 

 2121 ديسمبر  ب ملحمدية بت ريخ  2 

شركة إسب ص غرافيت  قرر شرك ء 

املقر  تحويل  ب إل م ع  ش.م.م. 

اال تم عي : 

من تجزئة إق مة بالزة   الط بق 4 

أ 21811 املحمدية.

إلى إق مة أرشيدي 3، ش رع محمد 

الث لث  الط بق  أ،  عم رة  الس د1، 
رقم 4  - املحمدية.

من  ب لتبعية   4 امل دة  تعديل 

الق نون األس �شي.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

بت ريخ   378 الرقم  تحت  ب ملحمدية 

في  واالنخراط  فبراير  212    6

السجل التج ري لدى نفس املحكمة 

بت ريخ 6  فبراير  212 واالنخراط في 

السجل التج ري لدى نفس املحكمة 

تحت الرقم  فبراير  212    6 بت ريخ 

.419
اإلدارة

615 P

AL MADINAH INVEST
   شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد 

بت ريخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 ALتأسيس تم  فبراير 212   4

MADINAH INVESTشركة محدودة 

واحد  شريك  ذات  املسؤولية 

خص ئصه  ك لت لي :

 AL MADINAH التسمية: 

. INVEST

الغرض :      

التج رة.

 نقل البض ئع.

 استيراد وتصدير .

لبيض ء،  لدارا ا املقر اال تم عي:  

الط بق   2 الشقة  سلوى  تجزئة    

األر�شي تيط مليل.                                      

املدة:99 سنة ابتداء من تسجيله  

النه ئي ب لسجل التج ري.

درهم  التج ري:1.111   رأسم له  

مقسمة إلى 11  حصة من فئة 11  

درهم موزعة ك لت لي :

محمد الج سني  11  حصة.

مجموع الحصص11  حصة.

محمد الج سني 1.111  درهم.

املجموع :1.111  درهم.

محمد  السيد  تعيين  اإلدارة:تم 

إمض ء  مع  للشركة  مسيرا  الج سني 

منفرد.

إلى  ين ير  ف تح  :من  امل لية  السنة 

 3 ديسمبر من كل سنة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

ب لدارالبيض ء بت ريخ 8  فبراير 212  

تحت رقم 766354.

616 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL

-CONSULTING

SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou

 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA

Tel: 1522246888

1633 3  79

تأسيس شركة
   BROTHER SPARE PARTS  

ش.م.م 
تم  ين ير  212   27 بت ريخ 

وتسجيل ق نون شركة دات  إنش ء  

املسؤولية املحدودة  و خص ئصه  هي 

ك لت لي :

  : اال تم عية  التسمية 

BROTHER SPARE PARTS  ش.م.م.

الهدف اال تم عي: تهدف الشركة 

إلى :

غي ر  قطع  وتوزيع  -استيراد 

السي رات بأنواعه .    

-التج رة.    

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

واألث ثية  والصن عية  التج رية 

مب شرة  والعق رية و امل لية املرتبطة  

املعلنة  ب ألهداف  مب شرة  غير   أو 

أو التي من شأنه  أن تيسر إنم ءه . 
املقر اال تم عي  :  زنقة الفتح بن 

بلفدير   2 3 الط بق  خف ن شقة رقم 

الدار البيض ء.

التسيير: سيتم تسيير الشركة من 

طرف :

 BOUKITAB السيد 

.MAROUANE

 BOUKITAB SANAA والسيدة   

بصفتهم  مسيران للشركة وملدة غير 

األخيرين  هدين  وسيقوم  محددة 

إدارة  من  الشركة  أعم ل  بمختلف 

سيتم  كم   قيود  أي  بدون  وتنظيم 

في  املزدوج  توقيعهم   على  االعتم د 

 ميع الوث ئق اإلدارية و البنكية. 

في  :حدد  اال تم عي  الرأسم ل 

11.111.11  درهم مقسمة إلى  مبلغ 

111  حصة ا تم عية من فئة 11  

درهم للواحدة تخصص على الشكل 

الت لي :

 BOUKITAB -السيد 

MAROUANE  11  حصة.

 SRAIDI TOUREYA -السيدة 

811 حصة.

 BOUKITAB SANAA -السيدة 

11  حصة.

محررة  111  حصة     -املجموع 

ب لك مل. 

 BOUKITAB دفع الشريك السيد 

نقدا  مجموعه  م    MAROUANE

1111,11   درهم .

 SRAIDI دفعت الشريكة السيدة 

نقدا  مجموعه  م    TOUREYA

81111,11  درهم.

السيدة  الشريكة  دفعت 

مجموعه  م    BOUKITAB SANAA

نقدا1111,11   درهم.

11111,11 درهم    : املجموع 

)م ئة ألف درهم( محررة ب لك مل.
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في  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

االول من ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر 

من كل سنة.

سنة تبتدئ   99 :محددة في  املدة 

للشركة   النه ئي  تأسيس  يوم  من 

االوان  قبل  الحل  ح لة  ب ستثن ء 

عليه  املنصوص  التأ يل  ح لة  أو 

ق نوني .

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

تحت رقم  ب لدارالبيض ء  التج رية   

491785 السجل التج ري بت ريخ 8  

فبراير 212.
لإلش رة والتنبيه 

املسيرين

617 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL

-CONSULTING

SARL

 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou

 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA

Tel: 1522246888

1633 3  79

SVPELEC
تأسيس شركة

  ش.م.م 

تم  27ين ير  212  بت ريخ 

دات  شركة  ق نون  وتسجيل  إنش ء 

املسؤولية املحدودة  وخص ئصه  هي 

ك لت لي :

  SVPELEC  : التسمية اال تم عية 

ش.م.م.

الهدف اال تم عي: تهدف الشركة 

إلى :

    .BT مثبت كهرب ئي-

-أعم ل التركيب ت الكهرب ئية.

-التج رة.    

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

واألث ثية  والصن عية  التج رية 

مب شرة املرتبطة    والعق رية وامل لية 

املعلنة ب ألهداف  مب شرة  غير  أو    

 أو التي من شأنه  أن تيسر إنم ءه . 
املقر اال تم عي  :  زنقة الفتح بن 

بلفدير   2 3 الط بق  خف ن شقة رقم 

الدار البيض ء.

التسيير: سيتم تسيير الشركة من 

 ELKISANY BRAHIM  طرف السيد

 MEFTAH EL HASSANوالسيد

بصفتهم  مسيران للشركة وملدة غير 

األخيرين  هدين  وسيقوم  محددة 

إدارة  من  الشركة  أعم ل  بمختلف 

سيتم  كم   قيود  أي  بدون  وتنظيم 

في  املزدوج  توقيعهم   على  االعتم د 

 ميع الوث ئق اإلدارية و البنكية. 

في  :حدد  اال تم عي  الرأسم ل 

11.111.11  درهم مقسمة إلى  مبلغ 

111  حصة ا تم عية من فئة 11  

درهم للواحدة تخصص على الشكل 

الت لي:

  ELKISANY BRAHIM -السيد   

511حصة.

 MEFTAH EL HASSAN -السيد 

511 حصة.

محررة  111  حصة     -املجموع 

ب لك مل. 

 ELKISANY دفع الشريك السيد 

نقد  مجموعه  م    BRAHIM

ا51111,11  درهم. 

 MEFTAH السيد  الشريك  دفع 

نقد  مجموعه  م    EL HASSAN

ا51111,11  درهم.

11111,11 درهم    : املجموع 

)م ئة ألف درهم( محررة ب لك مل.

في  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

االول من ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر 

من كل سنة.

99 سنة تبتدئ  : محددة في  املدة 

للشركة   النه ئي  تأسيس  يوم  من 

االوان  قبل  الحل  ح لة  ب ستثن ء 

عليه  املنصوص  التأ يل  ح لة  أو 

ق نوني .

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

تحت رقم  ب لدارالبيض ء  التج رية   

بت ريخ التج ري  لسجل   49178  

 8  فبراير 212.
لإلش رة والتنبيه 

املسيرين 

618 P

 FIDUCIAIRE AL AMANA &CIEL
-CONSULTING

SARL AU
 SIEGE SOCIAL :1,  RUE Fath Bnou
 Khaffane, 2éme etage – Appt 3-

Belvédère CASA
Tel: 1522246888

1633 3  79

 TENDANCE
AMENAGEMENT

تأسيس شركة
شريك وحيد 

تم  ين ير  212   26 بت ريخ 
دات  شركة  ق نون  وتسجيل  إنش ء 
املسؤولية املحدودة  وخص ئصه  هي 

ك لت لي :
   : اال تم عية  التسمية 
 TENDANCE AMENAGEMENT

ش.م.م دو شريك وحيد .
الهدف اال تم عي: تهدف الشركة 

إلى :
-نج رة األملنيوم والز  ج.    

- أعم ل تهيئة
املواد  في  ميع  -التج رة 
ب ألنشطة  املتعلقة  واملنتو  ت 

الس لفة دكره .
العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 
واألث ثية  والصن عية  التج رية 
مب شرة املرتبطة    والعق رية وامل لية 
املعلنة  ب ألهداف  مب شرة  غير  أو    

أو التي من شأنه  أن تيسر إنم ءه . 
املقر اال تم عي  :  زنقة الفتح بن 
بلفدير   2 3 الط بق  خف ن شقة رقم 

الدار البيض ء.
الشركة  تسيير  سيتم  التسيير: 
 EL KHAZRAJI السيد   طرف  من 
للشركة  مسير  بصفته   YOUNES
وملدة غير محددة وسيقوم هدا األخير 
إدارة  من  الشركة  أعم ل  بمختلف 
سيتم  كم   قيود  أي  بدون  وتنظيم 
في  ميع  توقيعه   على  االعتم د 

الوث ئق اإلدارية والبنكية. 
في  :حدد  اال تم عي  الرأسم ل 
11.111.11  درهم مقسمة إلى  مبلغ 
111  حصة ا تم عية من فئة 11  
درهم للواحدة تخصص على الشكل 

الت لي :

 EL KHAZRAJI -السيد   

YOUNES  1000 حصة.

محررة  111  حصة     -املجموع 

ب لك مل. 

 EL السيد  الشريك  دفع 

م    KHAZRAJI YOUNES

درهم.                                                       ا11111,11    مجموعه نقد 

)م ئة  11111,11 درهم    : املجموع 

ألف درهم( محررة ب لك مل.

في  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

االول من ين ير وتنتهي في  3 ديسمبر 

من كل سنة.

سنة تبتدئ   99 :محددة في  املدة 

للشركة   النه ئي  تأسيس  يوم  من 

االوان  قبل  الحل  ح لة  ب ستثن ء 

عليه  املنصوص  التأ يل  ح لة  أو 

ق نوني .

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

تحت رقم  ب لدارالبيض ء  التج رية   

بت ريخ التج ري  لسجل   491775 

 8  فبراير 212.
لإلش رة والتنبيه 

املسير 

619 P

  UK CATERING
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات مس هم وحيد

بت ريخ العرفي املحرر  للعقد   تبع  

شركة  إنش ء  تم  فبراير 212   8  

مس هم  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد والتي له  املميزات الت لية : 

     UK CATERING التسمية:  

ش.م.م. ذات مس هم وحيد.

املس هم الوحيد : 

السيد  ابراهيم طراف.        

الغرض اال تم عي: القي م بجميع  

بيع،  ونش ط ت,  مع رض  تنظيم 

شراء، تج رة، تصدير واستيراد .

اإل تم عي  املقر  اال تم عي:  املقر 

45 ش رع عبد الق در مفتكر الط بق 2 

رقم 4 الدار البيض ء.
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أسست هذه الشركة ملدة   : املدة 
99 سنة.

في  امل ل  رأ1  حدد   : امل ل  رأ1 
على  مقسمة  درهم    11.111.11
111  حصة ا تم عية من فئة 11  
الواحدة،  ميعه   للحصة  درهم 
في  نقدية  مس هم ت  مق بل  محررة 

رأ1 امل ل. 
السيد   التسيير  وكل  التسيير: 

ابراهيم طراف  ملدة غير محدودة.  
تبتدئ السنة  السنة اال تم عية: 
في  وتنتهي  ين ير  ف تح  في  اال تم عية 

 3 ديسمبر. 
التج رية   ب ملحكمة  اإليداع  تم 
ب لدار البيض ء بت ريخ 23 فبراير 212

للخالصة  والبي ن 

السيد ابراهيم طراف

620 P

ABS PETRO SERVICE
 SARL 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بت ريخ  العرفي املحرر  للعقد  تبع  
شركة  إنش ء  تم   ،21 7 م ي    3
محدودة املسؤولية والتي له  املميزات 
الت لية  :                                                                                                                          
 ABS PETRO SERVICE : التسمية

.SARL
املس همون : 

السيد : بوشعي6 النيوة.
السيد : عبد هللا النيوة .

السيد: سعيد النيوة.
الغرض اال تم عي: 

املتعلقة  األعم ل  بجميع  القي م 
بتج رة النفط.

: زاوية زنقة دع ء  املقر اال تم عي 
ش رع إميل زوال إق مة ن دين ط بق 2 

رقم 5 بلفدير الدار البيض ء.
أسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
في  امل ل  رأ1  حدد   : امل ل  رأ1 
على  مقسمة  درهم    11.111,11
111  حصة ا تم عية من فئة 11  
الواحدة،  ميعه   للحصة  درهم 
في  نقدية  مس هم ت  مق بل  محررة 

رأ1 امل ل. 

التسيير:
هللا  عبد  للسيد  التسيير  وكل 

النيوة.  
تبتدئ السنة  السنة اال تم عية: 
في  وتنتهي  ين ير  ف تح  في  اال تم عية 

 3 ديسمبر. 
الجهوي  ب ملركز  اإليداع  تم 
  4 بت ريخ  ب لدارالبيض ء  لالستثم ر 

يونيو 7 21.
621 P

 TOPDA
SARL

تأسيس شركة   
رأسم ل الشركة  :  11.111  درهم

 
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى    -I
تم إيداع الق نون  ين ير 212،   5 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات الت لية:
.TOPDA :التسمية 

الهدف : 
- االستغالل الصن عي من أي نوع 
بم  في ذلك امليك نيكي أو الكهرب ئي أو 

الطبي أو شبه الطبي .
ونصف  النه ئية  -املنتج ت 
والتصنيع  والواردات  املصنعة 

والتجميع .
وبيع وتأ ير ونقل ومن ولة  - شراء 
املنتج ت الصن عية وغير الصن عية. 

والتصدير  واالستيراد  التوزيع   -
املنتج ت  على  الب طن  من  والتع قد 

الصن عية وغير الصن عية.
1  زنقة الحرية   : املقر اال تم عي 

الط بق 3 رقم 5 الدارالبيض ء.
ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : الرأسم ل اال تم عي   
  11.111 في  محدد   اال تم عي 

درهم.    
السنة  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 ديسمبر.
التسيير : تم تعيين السيد   عثم ن 

ب مل حي.

ب ملركز   الق نوني  اإليداع  تم   -II

 ، ب لدارالبيض ء  الجهوي لالستثم ر  

بت ريخ 5 ين ير 212.
ملخص قصد النشر
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 GLOBAL NTIFA SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد  

   
مؤرخ  عرفـي  عقد  I-بمقت�شى 

في18 فبراير 212، تم إيداع الق نون 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

وذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات الت لية:

نتيف   كلوب ل  التسمية: 

سرفيس.ش.ذ.م.م.ش.و.

سواء  الشركة  :هدف  الهدف 

أو  لحس به   ب لخ رج  أو  ب ملغرب 

لحس ب الغير:

-املت  رة.

-ممثل تج ري.  

العملي ت  ع مة،  ميع  -وبصفة 

املنقولة،  الصن عية،  التج رية، 

له   يمكن  التي  امل لية  العق رية، 

غير  أو  مب شرة  بصفة  االرتب ط 

مب شرة ب ألهداف املذكورة أعاله أو 

أن تس هم في تنمية الشركة.

زنقة   ، 3 :رقم  املقراال تم عي 

احمد املج طي إق مة االل6 الط بق   

رقم 8 املع ريف -الدار البيض ء.

ت ريخ  من  ابتداء  99سنة  املدة: 

تأسيسه  النه ئي.

 : اال تم عي  الرأسم ل 

محدد   اال تم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسم  في11.111,11 درهم 

فئة  من  ا تم عية  حصة    .111

مكتتبة  للواحدة،  11,11 درهم 

ومحررة ب لك ملو موزعة لف ئدة:

تكون                        مع د  -السيد 

111 حصةا تم عية.

املجموع : 111 حصةا تم عية.

السنة  تبتدأ  اال تم عية:  السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 ديسمبر.

تم تعيين السيد مع د   : التسيير  

تكون كمسير وحيد  للشركة ملدة غير 

محدودة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم   -II

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

فبراير   23 بت ريخ  البيض ء،  ب لدار 

 212 تحت رقم547 49.
ملخص قصد النشر
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 BUILDING BUSINESS

 NEGOCE
 SARL AU

إنش ء شركة محدودة املسؤولية 
بمقتض عقد مؤرخ بت ريخ ف تح 
الق نون  صي غة  تمت  أكتوبر2121 

التأسي�شي لشركة محدودة املسؤولية 

خص ئصه  على النحو الت لي:

 BUILDING  : الشركة  إسم 

 . BUSINESS NEGOCE

نش ط الشركة: 

منعش عق ري .

 100.000٫00 قيمته  الرأسم ل: 

درهم مقسمة إلى 111  حصة بقيمة 

11  درهم للواحدة قسمت ك لت لي

السيد دكير عزيز 111    حصة.

غ ندي  ش رع  الشركة:  مقر 

بك ر  ق �شي   8 رقم  الطبي6  تجزئة 

الدارالبيض ء.

املدة 99 سنة.

الرقم التج ري : 475933 .

إلى  ين ير  ف تح  من  امل لي  التمرين 

غ ية  3 ديسمبر من كل سنة.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

السيد دكير عزيز ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم    تحت  ب لدارالبيض ء  التج رية 

751149 بت ريخ 5  أكتوبر2121  .

624 P
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 BRICK STORE
SARL

   تأسيس شركة 
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
بمدينة  ومسجل  فبراير 212    2
ذات  تأسيس شركة  تم   , شفش ون 
خص ئصه   محدودة  مسؤولية 

ك لت لي:   
 BRICK STORE     : التسمية.  

.SARL
رأسم له  قدره :        11.111,11  

درهم .
املدقة ش رع    : مقره  اال تم عي  

الحسن االول حي السوق شفش ون.
من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النه ئي .
املوضوع:

- تصنيع األ ور .
والشرك ء    اال تم عي  الرأسم ل 
حدد في 11.111,11  درهم, مقسمة 
موزعة  ا تم عية  حصة    111 إلى 

على الشكل الت لي :
الح مل  االيسر   ي سين  السيد 
ل  رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 
ش رع  الس كن   , مغربي   .53  35
الجيش امللكي زنقة 1  رقم 27  تطوان  

يمتلك 511  حصة ا تم عية.
الح مل  ابراق  عبدالعلي  السيد 
لبط قة التعريف الوطنية رقم ل 1 
44715. مغربي , الس كن ش رع ف 1 
  511 حي الخرازين شفش ون يمتلك 

حصة ا تم عية.
التسيير : تم تعيين  السيد ي سين 
ابراق  عبدالعلي  والسيد  االيسر  

مسيرا للشركة   ملدة غير محدودة 
األرب ح : كله  لف ئدة الشرك ء, بعد 

نقص املدخرات الق نونية 5% .  
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
ف تح ين ير و تنتهي في  3 ديسمبر من 
كل سنة م  عدا السنة األولى تبتدئ 

من ت ريخ التأسيس.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير 212    7 بت ريخ  بشفش ون 

تحت رقم 6 /  212.
625 P

LKJ SOLUTIONS
S.A.R.L AU

تأسيس  شركة   ذات مسؤولي ت 
محدودة و شريك وحيد

بت ريخ حرر  عقد    بمو 6 

ب لدارالبيض ء,    2121 ديسمبر    4  

لشركة  تأسي�شي  ق نون  إحداث  تم 

املسؤولي ت وشريك وحيد  محدودة 

ذات  املميزات اآلتية:

 LKJ  : اال تم عي  االسم 

.SOLUTIONS   S.A.R.L AU

ذات  :شركة  اال تم عي  الشكل 

املسؤولي ت املحدودة وشريك وحيد. 

الهدف اال تم عي:            

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

واألدوية،  التجميل  منتج ت   ميع 

تقديم االستش رات وتسويق وتوزيع 

هذه السلع وأي نش ط متعلق به .

والتصدير  والتج رة  البيع 

واملنسو  ت  لألقمشة  ب لتفصيل 

املوضة  وإكسسوارات  واملالبس 

واألنشطة ذات الصلة.

شراء وبيع واستيراد وتصدير  ميع 

وتسويقه   وملحق ته   القي 1  أ هزة 

وتوزيعه  وأي نش ط متعلق به .

وتقديم  االستش رات   ميع 

أي  في  والشرك ت  لألفراد  الخدم ت 

خدمة  أي  الع مة،  والهيئ ت  قط ع 

فكرية أو عملي ت التصميم والتدري6.

وتوفير  لتوظيف  نش ط  أي 

بمو 6  لهم  املصرح  املوظفين 

الق نون لشرك ت التوظيف املؤقت.

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

وامل لية  والتج رية  الصن عية 

واملنقوالت ممكن أن تتعلق بطريقة 

مب شرة أو غير مب شرة بهدف الشركة. 

ش رع    44     : اال تم عي  املقر 

إق مة  وهرة  سميحة  محمد 

 35 الشقة   6 محمد سميحة الط بق 

الدارالبيض ء املغرب.

املدة :99 سنة.
درهم    1.111,11  : امل ل    رأ1 

مجزأ على11   حصة ا تم عية .

من  مسيرة  الشركة   : التسيير  

السيدة  الوحيدة  الشريكة  طرف 

غير  ملدة  وذلك  لطيفة  اعسوسو 

في  الشركة  يلزم  وإمض ئه   محدودة 

كل   تعهداته .

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثم ر ب لدار البيض ء يوم 

19 فبراير  212 تحت رقم 764721 

وسجلت ب لسجل التج ري  تحت رقم 

رقم  الجب ئية  والتعريفة   489135

رقم  والضريبة املهنية     485634  

32311218 وتعريفة الشركة املوحد 

.11268993 11113 
للنشر واإليداع
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  MRAIT IMMO

 SARL AU

المؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

قرر  فبراير 212   6 بت ريخ  ب لبيض ء 

الشرك ء إنش ء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الخص ئص اآلتية : 

. MRAIT IMMO : التسمية

الغرض : 

منعش عق ري .

محج اللة   6   : املقر اال تم عي 

االول  الط بق   39 الرقم  ي قوت 

البيض ء.

رأسم له  : 11.111  درهم مجزئة 

درهم    11 حصة بقيمة    .111 إلى 

للحصة .

إدارته  : يسير الشركة:

 السيد الص لحي عبدالوه ب .

والسيد الن ظيري عمر.

 والسيد اليوسفي الحسين.

الق نونى لدى كت بة  تم اال يداع 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت  فبراير 212    2 يوم  ب لبيض ء 

ب لسجل  واملقيدة  رقم765499 

التج ري تحت رقم 489867.

627 P

DREAMSOUANE
ت سيس شركة ذات امله م املحدودة و 

ذات الشريك الوحيد
بمو 6 عقد عرفي مؤرخ ب لبيض ء 

ومسجل بنفس  ين ير  212    3 يوم 

املدينة تم وضع القوانين االس سية 

وذات  املحدودة  امله م  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد املميزات الت لية:   

التسمية : اخذت الشركة تسمية 

.DREAMSOUANE  :  له

املقر الرئي�شي  :   97 ش رع محمد 

الخ مس الدار البيض ء.

الغرض : اإلق مة والتموين.

الراسم ل  حدد   : الرأسم ل 

درهم     1.111,11 في  اال تم عي 

فئة   من   حصة    11 الى  ومقسمة 

11   درهم للحصة و موزعة ك لت لي : 

 11  حصة للسيد  مو�شي عمران 

اسولين.

:   حددت مدة الشركة في  املدة  

تسجيله   ت ريخ  من  ابتداء   99  

ب لسجل التج ري.

عمران  مو�شي  السيد   : التسيير 

اسولين.

الق نوني  االيداع  تم   : االيداع 

لدى املحكمة التج رية ب لبيض ء يوم  

7 فبراير 212 و تحت رقم 765988 

التج ري  ب لسجل  والتسجيل 

 لدى املحكمة التج رية ب لبيض ء يوم

رقم  وتحت   فبراير 212    7  

.49128 
للنشر والبي ن

628 P

 BELLE ET PARFUMEE
ت سيس شركة ذات امله م املحدودة و 

ذات الشريك الوحيد
بمو 6 عقد عرفي مؤرخ ب لبيض ء 

ومسجل بنفس  ين ير  212    8 يوم 

املدينة تم وضع القوانين االس سية 

وذات  املحدودة  امله م  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد املميزات الت لية :   
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التسمية : اخذت الشركة تسمية 

.BELLE ET PARFUMEE  :  له

املقر الرئي�شي  :   97 ش رع محمد 

الخ مس الدار البيض ء.

الغرض :

املنسو  ت  وبيع  شراء 

ومستحضرات التجميل.

الراسم ل  حدد   : الرأسم ل 

درهم     1.111,11 في  اال تم عي 

فئة   من   حصة    11 الى  ومقسمة 

11   درهم للحصة و موزعة ك لت لي : 

 11  حصة للسيدة   افلين .

املدة  :   حددت مدة الشركة في 99 

ب لسجل  ت ريخ تسجيله   ابتداءا من 

التج ري.

:   افلين فيبي  التسيير :السيدة    

ليفي زو ة بنطوليال.

االيداع         : تم االيداع الق نوني 

ب لبيض ء  التج رية  املحكمة  لدى 

رقم  تحت  و  فبراير 212    7 يوم  

.7661 1
التج ري  ب لسجل  والتسجيل 

 لدى املحكمة التج رية ب لبيض ء يوم 

7  فبراير 212  .تحت رقم 491363.
للنشر  والبي ن

629 P

EÏZA
الرأسم ل : 11.111  درهم

3 زنقة اورير، ش رع موالي يوسف، 

الط بق 2 الدارالبيض ء

مستخرج من النظ م األس �شي 
.EÏZA  :التسمية

محدودة  شركة  الشكل: 

املسؤولية. 

الغرض ب ختص ر:

بيع مستحضرات التجميل  شراء 

عبر اإلنترنت.

استيراد وتصدير وتغليف وتج رة 

الجملة والتوزيع واملق ولة من الب طن 

املتعلقة ب ملواد الطبية.

التسويق  ,التطوير,  الترويج 

لجميع  ب لجملة  والتوزيع  والتجزئة 

مستحضرات التجميل. 

زنقة اورير،   3  : املقر اال تم عي: 

 2 الط بق  يوسف،  موالي  ش رع 

الدارالبيض ء.

ت ريخ  من  سنة   99  : -املدة 

التسجيل ب لسجل التج ري.

الشرك ء : 

السيدة شيم ء شيبي، املزدادة 17 

ب  4  بآزرو  الق طنة    995 غشت 

وطنية  للبط قة  والح ملة   2 أطلس 

AD79549. عدد

 13 املزدادة  السيدة كوثر خلوفي، 

ب ملحمدية  الق طنة   ، 992 غشت 
حسنية  ، رقم 843 الع لية والح ملة 

. T239196  للبط قة

  11.111 في  محدد   : الرأسم ل 

حصة    .111 إلى  مقسمة  درهم 

من    مرقمة  درهم    11 فئة  من 

على  الشرك ء  إلى  مسندة    .111 إلى 

الشكل الت لي:

- السيدة شيم ء شيبي 511 حصة 

مرقمة من  إلى 511. 

- السيدة كوثر خلوفي،511 حصة 

مرقمة من  51 الى111.  

ين ير  من    : السنة اال تم عية   -

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تعين: السيدة شيم ء 

شيبي والسيدة كوثر خلوفي، مسيرين 

ملدة غير محددة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

 22 يوم  الدارالبيض ء  التج ري6 

فبراير 212 تحت عدد 93 . 49.
قصد النشر 

واإلعالن املسيرين

630 P

 STE HASSANIA FOOTBALL

CLUB

H.A.F.C
SA

الشركة الري ضية

شركة مس همة

بت ريخ  مبرم  عرفي  لعقد  تبع  

النظ م  وضع  تم   21 9 أكتوبر   3

األس �شي للشركة املس همة الت لية :

 STE HASSANIA  : التسمية 
.FOOTBALL CLUB H.A.F.C SA

الشكل الق نوني : شركة مس همة.
نش ط الشركة األس �شي :
تم إنش ء الشركة بغرض :

تسيير فرع كرة القدم االحترافية 
 HUSA في الجمعية الري ضية املسم ة
في إط ر االتف قية املبرمة بين الجمعية 
كم   الري ضية  والشركة  الري ضية 
من    9 هو منصوص عليه في امل دة 

الق نون 31.19.
تنفيذ  الري ضية  للشركة  يجوز 
التج رية،  امل لية،  املع مالت   ميع 
من  غيره   أو  والعق رية  الصن عية 
مب شر  بشكل  املرتبطة  املع مالت 
أو  ك مل  بشكل  أو غير مب شر سواء 
 زئي ب لغرض اال تم عي املبين أعاله 
الذي يمكن أن يسهل أو يعزز تطوير 

الشركة ونش طه .
الط بق   ،15 رقم   : الشركة  مقر 
الث ني ك لغي االنبع ث، ش رع الحسن 

الث ني - أك دير.
املدة : 99 سنة.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 311.111 
درهم مقسمة إلى 3111 سهم من فئة 

11  درهم محرر منه  الربع 4/  :
: من ف تح يوليو إلى  السنة امل لية 

31 يونيو.
تعيين املتصرفين األولين :

الشركة مسيرة من طرف مجلس 
إداري مكون من :

 : سيدينيو  الحبي6  السيد 
متصرف - رئيس املجلس اإلداري.

السيد خ لد بورقية : متصرف.
حسنية  الري �شي  االتح د  شركة 
أك دير املمثلة من طرف رئيسه  السيد 

الحبي6 سيدينو : متصرف.
تعيين أول مراق6 حس ب ت :

قرر املس همون تسمية :
ذات   EXPERTS.COM الشركة 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد 
براهيم  السيد  طرف  من  املمثلة 
حس ب ت،  مراق6  كأول  الش وي 
خبير حس ب ت، عضو في هيئة خبراء 
املح سبين، الدار البيض ء - الجنوب.

رقم السجل التج ري :
رقم التقييد في السجل التجراي 

43113 بمدينة أك دير.
بكت بة  تم  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2121 يونيو   9 بت ريخ  بأك دير 

رقم 64 91.
للبي ن واإلش رة

631 P

 S.OUTDOORZ
SARL AU 

    تأسيس شركة
I-  بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في 
الق نون  إيداع  تم  ين ير 212،   23
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
وذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املميزات الت لية:
 S.OUTDOORZ –  : التسمية 

.SARL AU
الشركة:  من  الغرض   : الهدف 
تصنيع وتصدير األث ث وبشكل أعم  
التج رية  و  امل لية  املع مالت   ميع 
أو  املنقولة  والعق رية  والصن عية 
غيره  من املع مالت املرتبطة بشكل 
أو  زئًي   كلًي   مب شر  غير  أو  مب شر 

بغرض الشركة.
الري ض  مركز   : اال تم عي  املقر 
ي قوت  لال  ش رع  زاوية   ،  6 
 2 الط بق   62 ومصطفى املع ني رقم 

الدارالبيض ء.
ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
 51.111,11 في   محدد   اال تم عي 

درهم .
 السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 ديسمبر.
تم تعيين السيد يونس   : التسيير 
أبريل989    26 مواليد  من  محيي 
الط بق3  اق مة    في سندب د  مقيم 
بوط ل6  اله دي  عبد   312 شقة 
الدار البيض ء ، ح مل للبط قة  أنف   
،مسيرا   BE82896  رقم الوطنية 

للشركة.
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الق نوني  اإليداع  تم   -II

املحكمة  لدى  التج ري  ب لسجل 

بت ريخ ب لدارالبيض ء،   التج رية 

  9 فبراير 212، تحت رقم7  489.
ملخص قصد النشر

632 P

 EKO6TM
SARLAU

    تأسيس شركة
I-  بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في 

الق نون  إيداع  تم   ، ين ير 212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

وذات  وحيد   بشريك  املحدودة 

املميزات الت لية:

.EKO6TM - SARLAU : التسمية 

الشركة  من  غرض   : الهدف   

املعلوم ت  تكنولو ي   هو:إدارة 

ومع لجة  التأهيل   ، )االتص الت 

قواعد البي ن ت ، تطوير وإنش ء وإدارة 

املحتوى  إنت ج   ، الرقمية  املنص ت 

واإلبالغ  الرقمية  املنص ت  توريد   ،

إدارة  إعالمية   خطة  إنش ء   ، عنه  

اإلعدادات التقنية ملنص ت الوس ئط 

تحسين وإدارة املشتري ت اإلعالنية   ،

لتوليد  املو هة  األ هزة  وتنفيذ   ،

 ، الرقمية  واالتص الت   ، البي ن ت 

وتحليل النظم   ، واملراقبة   ، والرصد 

البيئية الرقمية ، والتصميم والتنفيذ 

الجرافيكي(.

ش رع  تق طع    : اال تم عي  املقر   

الط بق  أنوال  ش رع  و  املومن  عبد 

املعراج»  »مركز   4 األول مكت6 رقم 

الدار البيض ء.

ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

   11.111,11 في   اال تم عي محدد  

.درهم 

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 ديسمبر.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
  4 مواليد  من  بنجلون  سلمى 
ش رع   9 في  مقيم   ، أغسطس989  
ح ملة   ، بلفيدير   4 شقة   2  ، بيثون 
 BJ376382 رقم  الوطنية  للبط قة 

مسيرا للشركة.
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم   -II
التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 
 27 بت ريخ   ب لدارالبيض ء، 

ين ير 212، تحت رقم486997.
ملخص قصد النشر

633 P

 RHAMNAELEC
SARL

الرح منة إليك
شركـة محدودة املسؤولية رأسم له  

11.111   درهم
إق مة  ن ن الخير رقم 4 5 بن  رير

املغرب
الـتــأسـيـس

ببن  رير  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم تحرير    2121 سبتمبر    4 بت ريخ 
محدودة  لشركة  األس �شي  الق نون 

املسؤولية خ صيته  ك لت لي :
التسمية : الرح منة إليك.

الهدف : 
وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع 
الغي ر  وقطع  الكهرب ئية  املعدات 
وملحق ت  الشمسية  الكهرب ئية 
وامليك نيك   واإللكتروني ت  الكهرب ء 

والهيدروليكية.
يرتبط  التداول  من  نوع  أي 
بشكل مب شر أو غير مب شر بمعدات 

منخفضة الط قة.
املك ت6  وتشغيل  ميع  إنش ء 
واملستودع ت  والفروع  والوك الت 

التج رية سواء في املغرب أو خ ر ه.
االستيراد والتصدير والتج رة.

املع مالت  ع مة,  ميع  وبصفة 
التج رية أو االستيرادية أو الصن عية 
العق رية  أو  املنقولة  أو  امل لية  أو 
املرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر 
ب ألشي ء املذكورة أعاله أو التي يمكن 

أن تس هم في إنم ء الشركة.

إق مة  ن ن   : اال تم عي  املقر 
الخير رقم 4 5 بن  رير - املغرب.

املدة :   99 سنة  .
درهم    11.111 الرأسم ل: 
فئة  من  حصة    111 إلى  مقسمة 
عن  الحصص  سددت  درهم    11

ك مله  ووزعت على الشرك ء ك لت لي:
 711 الرحم ن  عبد  منير  السيد 

حصة.
  51 ابتس م  بي �شي  السيدة 

حصة.
  51 ن دية  سعدون  السيدة 

حصة.
التسيير:عهد به ملدة غير محددة 
وبصالحي ت مطلقة للسيد منير عبد 
عم رة  الوالء  حي  املقيم  الرحم ن 
مومن  سيدي  شطر  1   5 رقم    

البيض ء.
ٍالى 3  ين ير  من     : السنة امل لية 

ديسمبر .
لالحتي ط الق نوني   %5   : األرب ح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أم   والب قي 
تحت االحتي ط  حسبم  يقرره الجمع 

الع م.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة التج رية ببن  رير 
بت ريخ     2 أكتوبر 2121 تحت رقم 

 . 75
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
التج ري ب ملحكمة التج رية ببن  رير 
بت ريخ  2 أكتوبر2121 تحت 2417.

من أ ل التخليص 

واإلشه ر 

634 P

 HIGH SCOPE  شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد 
رأسم له  :  11111   درهم

املقر اال تم عي : ش رع عالل الف �شي 
إق مة  وهرة شقة رقم   مراكش 
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

وذات الشريك الوحيد
مبرم  عرفي  عقد  على  بن ءا 
تم  ين ير 212،    9 بت ريخ  بمراكش 
وضع الق نون األس �شي لشركة ذات 
وحيد،  و شريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاته  ك لت لي :

 HIGH SCOPE   : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

عالل  ش رع    : اال تم عي  املقر 

رقم    شقة  إق مة  وهرة  الف �شي 

مراكش.

: حددت مدة الشركة في99  املدة 

تسجيله   ت ريخ  من  ابتدءا  ع م  

يتم                              لم  م   التج ري  ب لسجل 

تمد يد ه  أو حله  قبل األوان.

 الهدف : 

الع ملة  والقوى  الكوادر  توفير 

املؤقت  والعمل  البشرية  واملوارد 

االستيراد والتصدير.

 الرأسم ل: حدد رأسم ل الشركة 

إلى  مقسم  درهم    11111 مبلغ  في 

درهم    11 فئة  من  حصة     111

الشرك ء  على  قسمت   للحصة، 

كم  يلي:

: بلحسن ا الل ،111   -السيدة 

حصة.

التسيير: تم تعيين السيدة بلحسن 

رقم  السفر  لجواز  الح ملة  ا الل 

للشركة  كمتصرفة   : 66 94HG

ملدة غير محدودة. 

من ف تح   : السنة امل لية للشركة 

ين ير إلى غ ية 3 ديسمبر من كل سنة .

اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع   

الق نوني ب ملحكمة التج رية بمراكش 

عدد  تحت  فبراير 212    6 بت ريخ  

. 21642

635 P

ايزوالسيون مونتاج
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى   -I
تم إيداع الق نون   2116 يونيو   3 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودةو ذات املميزات الت لية :

التسمية : ايزوالسيون مونت ج.

الهدف : العزل والتركي6.

سيدي   : اال تم عي  املقر 
مكرر    1 رقم    16 البرنو�شي بلوك 

الدارالبيض ء.
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من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد في1111.11  درهم 

ا تم عية  حصة    11 إلى  مقسم 

11 درهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

ومحررة ب لك مل و موزعة لف ئدة:

السيد ص لح بنزعرية 11  حصة.

املجموع :  11 حصة.

تبتدئ   : ال تم عية  *السنةا 

ين ير  ف تح  من  اال تم عية  السنة 

وتنتهي في     3 ديسمبر.

تم تعيين السيد ص لح   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  بنزعريةكمسير 

محدودة.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم   -II

البيض ء،  ب لدار  لالستثم ر  الجهوي 

السجل   ،2116 يونيو   21 بت ريخ 

التج ري رقم :847 5 .
ملخص قصد النشر

636 P

 STE GLOBAL ACCESS

DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

للشريك الوحيد

تأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في الدار 

تم  ين ير  212    8 بت ريخ  البيض ء 

تحرير الق نون األس �شي للشركة ذات 

الوحيد  للشريك  مسؤولية محدودة 

والتي تتميز ب لخص ئص الت لية :

 STE GLOBAL : االسم اال تم عي

 ACCESS DISTRIBUTION SARL

.AU

موضوع الشركة :

من أهداف الشركة :

املنتج ت  وتوزيع  استيراد 

االستهالكية  والسلع  االلكترونية 

و ميع أنواع املنتج ت واملواد األولية 

والصن عية.

االستيراد والتوزيع لكل املنتج ت 

واملواد الصن عية.

املدة : 99 سنة.

ش رع   ،6  : اال تم عي  املقر 

مصطفى  زنقة  وملتقى  لالي قوت 

مركز   85 املع ني الط بق الث ني رقم 
ري ض الدار البيض ء.

رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

مكون من 111  حصة بقيمة إسمية 

حررت  للواحدة  درهم    11 قدره  

ب لك مل نقدا عند االكتت ب :

السيد محمد صالح بن ني : 111  

حصة ا تم عية.

التسيير : تم تعيين كمسير للشركة 

ملدة غير محدودة السيد محمد صالح 

بن ني.

السنة اال تم عية : تبتدأ من ف تح 

ين ير إلى  3 ديسمبر من كل سنة.

األرب ح  من  يقتطع   : األرب ح 

االحتي ط  أ ل  من   %5 الص فية 

قرار  حس6  يوزع  الب قي  الق نوني 

الشرك ء.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

البيض ء بت ريخ 2  فبراير  212 تحت 
رقم 765356 وتم التسجيل ب لسجل 

التج ري تحت رقم 489735.

637 P

STE VIVA PAINT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمس هم وحيد 
رأسم له  11.111,11   درهم.

الط بق األر�شي رقم 618 املسيرة 3 

مراكش

السجل التج ري رقم : 513   

بمقت�شى عقد عرفي  مؤرخ  بت ريخ                       

شركة  تأسيس  تم  ين ير  212   25

بمس هم  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخص ئص الت لية  :  

للشركة:   اال تم عية  التسمية 

    .         STE VIVA PAINT AU

  موضوع :

أشغ ل الصب غة.

أشغ ل البن ء.

املقر اال تم عي  :  الط بق األر�شي 
رقم 618 املسيرة 3 مراكش.                                                         
يحدد رأسم ل  رأسم ل الشركة   

درهم      11.111,11 في  الشركة 

مقسمة إلى111  حصة من فئة 11  

درهم للحصة الواحدة محررة ك ملة. 

الشركة   بتسيير  يقوم  التسيير: 

في:  املقيم  هش م  عبوش  السيد 

مراكش   232 رقم  ب   2 املسيرة 

الوطنية   التعريف  لبط قة  والح مل 
  .IC 4436 : رقم

املدة:   حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتدءا من ت ريخ تأسيسه .

تم القي م ب إليداع الق نوني لدى 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بـة 

فبراير  212    7 بت ريخ  بمراكش 

تحت رقم 938 . 

638 P

 BERPROMAK
 SARL

رأسم له   : 50.000،00 درهم

مقره  اال تم عي: رقم 596 الط بق 

األول أرز 5 ش رع الحسن الث ني 

أحداف أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�شي  الق نون  وضع  تم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

 5 بت ريخ  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  

الخ صي ت  ذات  فبراير 212، 

الت لية:

اسم    الشركة  تأخذ  التسمية: 

ذات  شركة   BERPROMAK

املسؤولية املحدودة.

 PROMOTEUR الهدف:   

 IMMOBILIER - TRAVAUX

 .DIVERS OU CONSTRUCTION

يقع املقر    : املقر اال تم عي      

اال تم عي للشركة برقم 596 الط بق 

الث ني  الحسن  ش رع   5 أرز  األول 

أحداف أزرو.

املدة:   حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 : اال تم عي   الرأسم ل 
على  مقسمة  درهم   50.000،00
511 حصة من  قيمة 11.11  درهم 

للحصة الواحدة. على الشكل الت لي:
51  حصة. عبد الحق براح 

سعيد املقريني 211 حصة.
صف ء فتحي51  حصة.

 511 حصة .
الق نون  بمقت�شى  عين  التسيير: 
غير  ملدة  مسير  للشركة  األس �شي 
الحق  عبد  براح  السيـد:  محدودة 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.DA62398 رقم
بكت بة  تم   : الق نوني   اإليداع 
بأزرو  االبتدائية   ب ملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  فبراير 212    5 بت ريخ 

السجل التج ري 475 .
639 P

STE BAKRI IMMO
SARL AU

الرأسم ل : 11.111  درهم
السجل التج ري : 99 489

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إيداع  تم  ين ير  212،   22
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة ذات املميزات الت لية :
.STE BAKRI IMMO : التسمية

الهدف :
أشغ ل البن ء،  وأعم ل متنوعة.

عبد  ش رع   5  : اال تم عي  املقر 
 5 هللا بن ي سين بن ية بلدون الشقة 

الدارالبيض ء.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
درهم    11.111 اال تم عي محدد في 
ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 
11 درهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

و محررة ب لك مل مقسمة ك لت لي :
السيد البركي عمر  511 حصة. 

السيد العبراتمب رك 511 حصة. 
السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3د نبر.
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السيدالبركي  تعيين  تم   : التسيير 

عمر  والسيد العبرات مب رك مسيران 

للشركة ملدة غير محدودة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

فبراير    1 بت ريخ  البيض ء،  ب لدار 

 212، تحت الرقم  76486.

640 P

M.K MOTO
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 

شركة  تأسيس  تم  ين ير  212   28

ذات الخص ئص الت لية :  

 الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

                                   .M.K MOTO : اإلسم اإل تم عي

الهدف اإل تم عي :

وبيع قطع الغي ر وامللحق ت  شراء 

الدرا  ت  أنواع  لجميع  واملعدات 

الن رية.

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 

الجملة وتج رة  وتسويق   وتوزيع 

أو التجزئة لجميع أنواع الدرا  ت   

الن رية الجديدة أو املستعملة.

املقر اإل تم عي :

عم رة   14 ي  تجزئة  األزهر  ش رع 
األر�شي  الط بق   6 رقم   39 رقم 

البرنو�شي الدارالبيض ء. 

املدة  : 99 سنة من ت ريخ التسجيل 

في السجل التج ري. 

  11.111  : اإل تم عي  الرأسم ل 

حصة    111 إلى  مقسم  درهم 

درهم    11 فئة  من  إ تم عية 

للواحدة موزعة على الشرك ء كم  يلي: 

السيد مخلوق زكري ء 511 حصة.

السيدة علكم كريمة 511 حصة. 

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

مخلوق زكري ء والسيدة علكم كريمة 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  البيض ء  ب لدار  التج رية 

766267 بت ريخ 8  فبراير  212. 

641 P

 PRO OPTICIEN
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بمقت�شى عقد عرفي محرر بت ريخ 
تم تأسيس شركة  ين ير  212،   25

ذات الخص ئص الت لية :  
الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
 PRO  : اإل تم عي  اإلسم 

.OPTICIEN
الهدف اإل تم عي : 

العدس ت  وتجميع  بيع 
التصحيحية.

والعدس ت  النظ رات  بيع 
الالصقة ومنتج ت صي نة النظ رات 

والعدس ت.
والشراء  والتصدير  االستيراد 
والتج رة  والتسويق  والتوزيع  والبيع 
والسمسرة  ب لتقسيط  أو  ب لجملة 

لجميع املواد واملنتج ت.
إق مة الفردو1   : املقر اإل تم عي 
الرقم   14 عم رة   2 السكني  املجمع 
29 الط بق األر�شي عين السبع الدار 

البيض ء. 
املدة  : 99 سنة من ت ريخ التسجيل 

في السجل التج ري.
  1.111   : اإل تم عي  الرأسم ل 
درهم مقسم إلى 11  حصة إ تم عية 
درهم للواحدة موزعة    11 من فئة 

على الشرك ء كم  يلي : 
السيدة زعزعي بشرى 25 حصة. 

السيد أزرور وديع 25 حصة.
اآلنسة أزرور س رة 25 حصة.
اآلنسة أزرور غيثة 25 حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة زعزعي 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  بشرى 

محدودة. 
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  البيض ء  ب لدار  التج رية 

766266 بت ريخ 8  فبراير  212. 
642 P

ELECAZIL
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إيداع  تم  ين ير  212،    4
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة و ذات املميزات الت لية :

.ELECAZIL : التسمية

واألعم ل  الكهرب ء   : الهدف 

الكهروميك نيكية. يتم تنفيذ عملي ت 

ب لفيديو،  املراقبة  ك ميرات  تركي6 

التي تتم بواسطة DIGITAL ID ، وفًق  

لقوانين الخصوصية.

26 ش رع مر�شى   : املقر اال تم عي 

الدار   ،3 شقة  الط بق  ،  سلط ن، 

البيض ء.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد  في  31.111 .درهم 

ا تم عية  حصة   3111 إلى  مقسم 

من فئة  11  .درهم للواحدة، مكتتبة 

 : لف ئدة  وموزعة  ب لك مل  ومحررة 

السيد يوسف عزيل.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 د نبر.

التسيير : تم تعيين السيد يوسف 

الح مل للبط قة الوطنية رقم  عزيل. 

BK623264 مسيرا للشركة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

فبراير    8 بت ريخ  البيض ء،  ب لدار 

 212، تحت رقم 5 4917.

643 P

STE FENIX EDITION
SARL AU

تأسيس شركة
  -  بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في 
25 أغسطس 2121 تم إيداع الق نون 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات الت لية :

 STE FENIX EDITION : التسمية

.SARL AU

 : االتص الت  وك لة   : الهدف 

األوفست  طب عة  الوي6  تصميم 

الرقمية لألحداث.

ش رع   46  : اال تم عي  املقر 

الزرقطوني الط بق الث ني شقة رقم 

6 - الدار البيض ء.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
درهم    11.111 اال تم عي محدد في 
ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 
درهم للواحدة مكتتبة    11 من فئة 
لف ئدة  وموزعة  ب لك مل  ومحررة 

الشبهي أس مة.
السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 ديسمبر.
التسيير : تم تعيين السيد الشبهي 

أس مة مسيرا للشركة.
2 -  تم اإليداع الق نوني ب لسجل 
التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 
ب لدار البيض ء تحت رقم 13. 486.

ملخص قصد النشر

644 P

STE IKEES SPACES
SARL

ايكييس سب ص
شركة محدودة املسؤولية
رأسم له  : 11.111  درهم

مقره  اال تم عي : 26، ش رع مر1 
سلط ن شقة رقم 3 ط بق   

الدار البيض ء
السجل التج ري : 491339 

الدار البيض ء
التأسيس

بمو 6 عقد عرفي مؤرخ ب لدار 
تم  فبراير  212   9 بت ريخ  البيض ء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخص ئص الت لية :
التسمية : شركة ايكييس سب ص 

.IKEES SPACES
داخل  الشركة  تعني   : الغرض 

املغرب وخ ر ه لف ئدته  أو للغير ب :
الهندسة املعم رية الداخلية.

الداخلي  والتصميم  الديكور 
والخ رجي.

املع مالت  أعم،  ميع  وبشكل 
أو  الصن عية  أو  املهنية  أو  التج رية 
امل لية أو املنقولة أو العق رية املتعلقة 
بشكل مب شر أو غير مب شر بنش طه  

الرئي�شي أو التي قد تعزز تطويره.
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املدة : 99 سنة.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى  3 ديسمبر من كل سنة.
26، ش رع مر1   : املقر اال تم عي 
الدار   - 3 ط بق    سلط ن شقة رقم 

البيض ء.
رأسم ل  تحديد  تم   : امل ل  رأ1 
درهم مقسمة    11.111 الشركة في 
بقيمة  ا تم عية  حصة    111 ل 
درهم للحصة مكتتبة ومحررة    11

ب لك مل كله  ب سم الشرك ء :
ب.ت.و  صب ح  ف ئق  السيدة 

EE544668 ب 511 حصة.
والسيد صديق أنس ب.ت.و رقم 

ل  J46  1 ب 511 حصة.
تم تعيين الس دة ف ئق   : التسيير 
كمسيرين  أنس  وصديق  صب ح 
أوسع  مع  محددة  غير  ملدة  للشركة 
الشركة  تصبح  كم   الصالحي ت 
ملزمة ب لتوقيع املنفرد ألي واحد من 

املسيرين.
والتسجيل  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لسجل التج ري ب ملحكمة التج رية 
فبراير    7 بت ريخ  البيض ء  ب لدار 
السجل   765991 رقم  تحت   212 

التج ري 491339 - الدار البيض ء.
لإلش رة والبي ن

645 P

 FUJIAN STORE &
DISTRIBUTION

تــــأ سـيـس
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في الدار 
فبراير  212،  ف تح  بت ريخ  البيض ء 
لشركة  األس �شي  الق نون  وضع  تم 
ب ملميزات  ذات املسؤولية املحدودة  

الت لية : 
 FUJIAN STORE &  : التسمية   

.DISTRIBUTION
الهدف اال تم عي :

 IMPORTATION ET
  .EXPORTATION

املقر اال تم عي : 5 ش رع عبد هللا 
بن ي سين عم رة بليدون ط بق 5 رقم 

5  الدار البيض ء. 

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

في  محدد  الرأسم ل   : الرأسم ل 

  511 إلى  مقسمة  درهم    11.111

للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

الواحدة محررة و مسندة إلى  الشريك 

 .CHEN MINGYI األول السيد

درهم    11 و511 حصة من فئة 

مسندة  و  محررة  الواحدة  للحصة 

 LIN  : السيد  ألت ني  الشريك  إلي 

.MENGLIN

الق نوني  لالحتي ط   %5  : األرب ح 

سواء  الشرك ء  تقدير  والب قي حس6 

يوزع أو ينقل.

التسيير : تم تعيين السيد كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

 CHEN MINGYI  

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

رقم   تحت  ب لدارالبيض ء  التج ري 

491565  بت ريخ 7  فبراير  212.

646 P

شركة كافي يز

تأسيس شركة
عقد عرفي مؤرخ  بمقت�شى     -   

ين ير  212 تم إيداع الق نون   29 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات الت لية :

التسمية : شركة ك في يز.

الهدف : ميلك ب ر.

ش رع   294  : اال تم عي  املقر 

الث ني  الط بق  أنف   املنصور  يعقوب 

رقم 6 - الدار البيض ء.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

درهم    1.111 في  محدد  اال تم عي 

من  ا تم عية  حصة   2 إلى  مقسم 

درهم للواحدة مكتتبة    1.111 فئة 

ومحررة ب لك مل وموزعة لف ئدة :

خديجة اليزيدي %60.

مصطفى اليزيدي : %40.

املجموع : %100.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 ديسمبر.

2 -  تم اإليداع الق نوني ب لسجل 

الجهوي  املركز  لدى  التج ري 

ين ير  212   29 بت ريخ  لالستثم ر 

تحت رقم 416.
ملخص قصد النشر

647 P

 B LUXURY LIVING 

 S.A.R.L 

تأسيس شركة
5  فبراير  212  وضع  تم بت ريخ 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

الهدف :

اإلنع ش العق ري.

رقم  املكت6   : اال تم عي  املقر 

أسفي  طريق  املس ر   789 عم رة   2

مراكش .

سنة تبتدئ من ت ريخ   99  : املدة 

التأسيس النه ئي للشركة.

الرأسم ل اال تم عي :  2.111.111  

21111 سهم من  درهم مقسمة على 

فئة 11  درهم موزعة ك آلتي :

السيد بنهمو حسن 2111  حصة.

السيد بنهمو كم ل 8111 حصة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

 3 ديسمبر. 

السيد  تسيير من طرف   : اإلدارة 

بنهمو حسن و السيد بنهمو كم ل.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط للمحكمة التج رية بمراكش 

رقم  فبراير  212   23 بت ريخ  

. 2195 

648 P

 SERVI DIST

ش.م.م ذات شريك وحيد

رأسم له  : 11.111  درهم 

زنقة  عفر ابن حبي6 إق مة املشرق 

ط بق   شقة 3 بوركون

الدار البيض ء

الـتــأسـيـس
ب لدار  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بت ريخ ف تح فبراير  212،  البيض ء  

لشركة  األس �شي  الق نون  تحرير  تم 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد خ صيته  ك لت لي :

.SERVI DIST  : التسمية

لألشغ ل  شركة   : الهدف 

والخدم ت املتنوعة.

زنقة  عفر ابن   : املقر اال تم عي 

حبي6 إق مة املشرق ط بق   شقة 3 

بوركون الدار البيض ء.

املدة : 99 سنة.

درهم    11.111  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة    .111 إلى  مقسمة 

على  بك مله    وزعت  درهم     11

الشريك الوحيد السيد سعيد صدقي.

التسيير : عهد به  ملدة غير محددة 

مع الصالحي ت املطلقة للسيد سعيد 

صدقي.

ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 

ٍالى 3 د نبر.

الق نوني  لالحتي ط   %5 األرب ح: 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إم   والب قي 

تحت االحتي ط حسبم  يقرره الجمع 

الع م.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

بت ريخ   تحت رقم   76615  البيض ء 

7  فبراير  212. 

ب لسجل  الشركة  تقييد  تم 

رقم   تحت  البيض ء  ب لدار  التج ري 

7 4913 بت ريخ 7  فبراير  212. 
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ALU GLASS CONCEPT
 SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
 ،2121 د نبر   23 بت ريخ  ب لبيض ء 
لشركة  األس �شي  الق نون  وضع  تم 
الخص ئص  املسؤوليةذات  محدودة 

الت لية :
كونصبت  كال1  ألو   : التـسـمـيـة 

ش.ذ.م.م.
:  ميع أعم ل  الهـدف اال تم عي 

النج رة املعدنية والتز يج. 
العملي ت  ع م  ميع  وبشكل 
وغير  والعق رية  والتج رية  امل لية 
العق رية ب ملغرب أو ب لخ رج والتي من 
شأنه  أن تس عد على اكتم ل الهدف 

أعاله.
زنقة الحرية    1  : املقراال تم عي 
الدار   5 الشقة  الث لث  الط بق 

البيض ء.
رأسم ل  حدد  الشركـة:  رأسم ل 
درهم مقسمة    11.111 الشركة في 

على 111  حصة.
للحصة،  درهم    11 فئة  من 

مجموعه  كله  محررة ومن نصي6 :
حصة،   911 السيد رحو حسن   

والسيدةشت شن حي ة 11  حصة.
الـتـسـيير : تسير الشركة من طرف 
السيد رحو حسن كمسير وحيد ملدة 

غير محددة.
السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 د نبر من كل سنة.
99 سنة ابتداء من ت ريخ   : الـمـدة 

التسجيل ب لسجل التج ري. 
ب ملركز  تم   : الق نـوني  اإليداع 
في  الجهوي لإلستثم ر ب لدار البيض ء 
3 فبراير  212 تحت رقم :  5 488.
650 P

STE YCN LEADER TRANS
SYLT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ    -   
ين ير  ت ريخ  2  في  البيض ء  ب لدار 
األس �شي  الق نون  تحرير  تم   212 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ب لخص ئص اآلتية :

 STE YCN LEADER  : التسمية 
.TRANS SYLT SARL AU

الهدف :
الخ ص  لحس به  البض ئع  نقل 

وللغير.
التج رة في املواد النفطية.

إصالح  ميع وس ئل النقل.
كراء وس ئل النقل.

بيع وشراء قطع الغي ر.
تج رة.

االستيراد والتصدير.
سنة تبتدئ من ت ريخ   99  : املدة 

التقييد ب لسجل التج ري.
مجموعة    7  : اال تم عي  املقر 
الث ني سيدي  الط بق   GH2 التقدم 

البرنو�شي الدار البيض ء.
م ئة آالف   : الرأسم ل اال تم عي 

درهم موزعة ك لت لي :
  11.111 بنزاير  سعيد  السيد 

درهم.
تسيير الشركة : تسيير الشركة ملدة 
زمنية غير محدودة من طرف السيد 
بجميع  الشركة  وتلتزم  ي سين  انمر 
االلتزام ت بمجرد توقيع السيد أنمر 

ي سين.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ين ير وتنتهي ب  3 ديسمبر من نفس 

السنة.
2 - تم اإليداع ب ملحكمة التج رية 
فبراير    2 يومه  البيض ء  ب لدار 
رقم  تحت  التج ري  والسجل   212 

.489663
651 P

L.H ISTITMAR
SARL AU

 رأسم له  : 11.111  درهم
 مقره  اال تم عي الك ئن ب  6 

ش رع اللة الي قوت املصطفى املع ني 
الط بق 12 رقم 69  الدار البيض ء  

تأسيس  شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   
تم  ين ير  212،   21 في  ب لبيض ء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
املميزات  ذات  واحد  شريك  ذات 

الت لية :

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

 L.H ISTITMAR SARL  : االسم 

. AU

الهدف : شراء وبيع مواد البن ء.

الي قوت  اللة  ش رع   6  : املقر 

املصطفى املع ني الط بق 12 رقم 69  

الدار البيض ء.

املدة : 99 سنة ابتداء من إنش ءه .

  11.111  : الشركة  رأسم ل 

درهم.

السيد   : العينية  الحصص 

 YOUSSEF MAJDOUB  11.111

درهم يعني 111  حصة ا تم عية.

يعني  درهم    11.111  : املجموع 

111 حصة ا تم عية.

من  ابتداء   : اال تم عية  السنة   

ف تح ين ير إلى  3 من د نبر.

 YOUSSEF  مسير الشركة : السيد

.MAJDOUB

تم اإليداع الق نوني ب ملركز الجهوي 

السجل  البيض ء  ب لدار  لالستثم ر 

التج ري رقم 489419.   

652 P

ENGIE SUN MOROCCO
شركة املس همة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 

تم إيداع الق نون   ،2121 فبراير     

وذات  املس همة  لشركة  التأسي�شي 

املميزات الت لية :

 ENGIE SUN  : التسمية 

.MOROCCO

بمكت6  االحتف ظ   : الهدف 

مصنع  مشغل  والبحث  تصميم 

إلنت ج أو تحويل الط قة الكهرب ئية.

طريق الجديدة   : املقر اال تم عي 

PK 374  3  كلمتر  م عة قرويةوالد 

عزوز النواصر الدار البيض ء.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : *الرأسم ل اال تم عي 

 2.625.111 في  محدد  اال تم عي 

درهم.

إيف ن   : اإلدارة  مجلس  رئيس 

إفريقي   من  نوب  نيكيرك  ف ن 

وح مل    966 1  ديسمبر  مواليد 

ومقره   M11228649 السفر   واز 

ب رل  بيرل ف لي  ولف إستيت،   335

7646،  نوب إفريقي .

خمراني،  يوسف   : الع م  املدير 

ين ير    2 مواليد  الجنسية،  مغربي 

ح مل للبط قة الوطنية رقم   ، 979

.PN8 4655

  ENGIE  AFRIQUE  : املسؤول 

نيكيرك  ف ن  إيف ن  ويمثله   ،SAS

في  املولود  إفريقي   من  نوب 

966 /1 /2  ، وح مل  واز السفر 

بيرل ف لي   335 M11228649 ومقره 

غولف إستيت ، ب رل 7646 ،  نوب 

أفريقي  ؛

بوريس سمون دك من الجنسية 

ين ير    4 مواليد  من  الفرنسية 

رقم  الوطنية  للبط قة  ح مل    975

ش رع   21 إق مته  ومحل  77643Hـ 

ت مسن ، لونج تش م6، 21251 الدار 

البيض ء، املغرب.

سكرتير مجلس اإلدارة : بن   مين 

  6 مواليد  الجنسية  بلجيكي  بيتو 

يونيو 984 ، ح مل للبط قة الوطنية 
زنقة   27 ومقره   BE7 1475رقم رقم

ديمسنج تجزئة بروف نس وازيز الدار 

البيض ء، املغرب.

املدقق : مكت6 ديلويت للتدقيق، 

ممثلة ب لسيدة سكينة بنسودة.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 د نبر.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

بت ريخ  لالستثم ر  اإلقليمي  ب ملركز 

ب لسجل التج ري   2121 22 ديسمبر 

رقم 33 484.

653 P
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LUNO FOOD INDUSTRY
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
6  ديسمبر 2121، تم إيداع الق نون 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.  وذات املميزات الت لية :
 LUNO FOOD  : التسمية 

.INDUSTRY  S.A.R.L AU
الهدف : الغرض من الشركة هو في 
كل من املغرب والخ رج إنت ج وتوزيع 
 ميع املنتج ت الغذائية والزراعية.

املواد  وتوزيع  وتج رة  وبيع  شراء 
الغذائية  واملنتج ت  الغذائية 
وتمثيل  ميع  والسمسرة  الزراعية 
اختالف  على  والسلع  املنتج ت 

أنواعه .
وتج رة  ميع  وتصدير  استيراد 
املنتج ت الغذائية والزراعية وغيره  

من املنتج ت واملواد واملعدات.
وتفويض  وتمثيل  وبيع  شراء 
وتوزيع  وتركي6  وتوريد  ودراسة 
واملنتج ت  املواد  وتغليف 
من  واإلكسسوارات  واملستلزم ت 
الصن عية والزراعية   ميع األنواع، 

واملنزلية وغيره .
التخزين واللو ستي ت.

تأ ير  استغالل،  االستحواذ. 
املستودع ت  أنواع  وإدارة  ميع 

التخزينية واللو ستية ؛
وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 
وات  ير وشحن  ميع املواد واأل هزة 
مج الت  في  املستخدمة  واألدوات 

التخزين والخدم ت اللو ستية.
الغذائية  املواد  وتغليف  تكييف 

واملنتج ت الغذائية الزراعية.
ش رع الال   ،  6  : املقر اال تم عي 
 ، املع ني  مصطفى  زاوية   ، ي قوت 

الط بق 2 ، رقم 62 ، الدار البيض ء 
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
اال تم عي محدد  في 511.111 درهم 
ا تم عية  حصة   5111 إلى  مقسم 
من فئة  11  درهم للواحدة، مكتتبة 
 : لف ئدة  وموزعة  ب لك مل  ومحررة 
حصة   5111 توت ن  سهيلة  السيدة 

ا تم عية.

املجموع : 5111 حصة ا تم عية. 

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 د نبر.

التسيير : تم تعيين السيدة سهيلة 

توت ن..مسيرة للشركة

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

ين ير   26 بت ريخ   البيض ء،  ب لدار 

 212 تحت 762632.

654 P

 DISTRI NADIF
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إيداع  تم  4 يوليوز2121، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
وحيدديستري  لشريك  املحدودة 

نظيف ذات املميزات الت لية :

نظيف    ديستري   : التسمية 

.DISTRI NADIF

الهدف: توزيع مواد التنظيف.

38 ش رع ادريس   : املقراال تم عي 

لحريزي رقم 32 الدار البيض ء.

ت ريخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد  في 11.111  درهم 

111.  حصة ا تم عية  مقسمة إلى 

من فئة 11  درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة ب لك مل و موزعة لف ئدة :

عبد الرحيم ابغن ن 111  حصة.

املجموع : 111.  حصة.

تبتدئ السنة   : السنةاال تم عية 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3د نبر.

السيدعبد  تعيين  تم   : التسيير 

الرحيم ابغن ن.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

سبتمبر   7 بت ريخ  البيض ء،  ب لدار 

2121 تحت رقم 9233 .

655 P

TAWSILCOM
SARL AU

تأسيس شركةذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
تم إيداع الق نون  ين ير  212  في27 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املميزات  وذات  توصيلكوم  املحدودة 

الت لية:

توصيلكم   : التسمية 

.TAWSILCOM SARL AU

تركي6 وصي نة شبك ت   : الهدف 

الكهرب ئية  االتص الت  ونظ م 

واملعلوم تية.
زنقة   هد،   : املقراال تم عي 

2 عم رة اوب ه ، الط بق  ش رع حسن 

الث ني، شقة رقم 3 املحمدية.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

في  محدد    : الرأسم ل اال تم عي 

1.111 درهم لف ئدة :

مروان عسري 11  حصة.

تبتدئ السنة   : السنةاال تم عية 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3د نبر.

تم تعيين السيدمروان   : التسيير 

عسري.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

ين ير  212  بت ريخ27  ب ملحمدية، 

تحت رقم 96 .

656 P

 PNEUMATIQUE

ABDELHAMID
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
تم إيداع الق نون  في7  د نبر2121 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

الحميد  عبد  بنومتيك  املحدودة 

وذات املميزات الت لية :

بنومتيك عبد الحميد   : التسمية 
  PNEUMATIQUE ABDELHAMID

  . SARL AU
واصالح  شراء،  بيع،   : الهدف 

العجالت و السي رات.
تجزئة سميكرف   : املقراال تم عي 
بني  االول  الط بق    3 الدار  رقم 

يخلف املحمدية.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
1.111 درهم  في  محدد   اال تم عي 

لف ئدة :
عبد الحميد عنب ري 11  حصة.

تبتدئ السنة   : السنةاال تم عية 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3د نبر.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الحميد عنب ري.
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 
 2121 د نبر    7 بت ريخ  ب ملحمدية، 

تحت رقم 928 .
657 P

CHEF IMANE
SARL

تأسيس شركةذات املسؤولية 
املحدودة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إيداع  تم  ين ير  212   21
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
املحدودةش ف ايم ن وذات املميزات 

الت لية :
 CHEF ايم ن  ش ف   : التسمية 

  .IMANESARL
الهدف : مقهى, مطعم.

ش رع   ،35  : اال تم عي  املقر 
املرت�شى، الط بق االول، العم رة م   

الدار بيض ء.
من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
1.111   درهم  في  اال تم عي محدد  

لف ئدة :
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كريم برادة 51 حصة.
 51 املطل6  عبد  ايم ن 

حصة. 
تبتدئ السنة   : السنةاال تم عية 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 د نبر.
السيدكريم  تعيين  تم   : التسيير 

برادة.
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 
ين ير  212   21 بت ريخ  ب ملحمدية، 

تحت رقم655 .
658 P

 STE VALUE DISTRIBUTION
VALUE DIS
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ    -   
ين ير  212 تم إيداع الق نون  في  2 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
وذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املميزات الت لية :
 STE VALUE  : التسمية 
 DISTRIBUTION VALUE DIS

.SARL AU
الهدف : غرض الشركة هو في كل 

من املغرب والخ رج :
العالم ت  وتمثيل  وبيع  شراء 
والخدم ت  النقل  ملعدات  التج رية 
اللو ستية والبن ء والصن عة تقديم 
لشراء  والدعم  واملس عدة  املشورة 

وبيع املواد واملعدات.
صي نة اآللي ت واملركب ت وتوريد 

قطع الغي ر.
استيراد وتصدير، أعم ل متنوعة، 

تأ ير معدات.
واالستيراد  والتمثيل  التج رة 
والتصدير واستغالل  ميع األصن ف 
واآلالت  واملع دن  واملواد  واملنتج ت 
والبرمجي ت  الصن عية  واللوازم 
واأل هزة االلكترونية وأدوات القي 1.
81 ش رع موالي   : املقر اال تم عي 
عين   3 الط بق   ،23 رقم  سليم ن 

السبع - الدار البيض ء.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
درهم    11.111 اال تم عي محدد في 
ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 
درهم للواحدة مكتتبة    11 من فئة 

ومحررة ب لك مل وموزعة لف ئدة :
  111  : ع ئشة  سالمي  السيدة 

حصة ا تم عية.
السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 ديسمبر.
عمر  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

ص لحي مسيرا للشركة.
تم اإليداع الق نوني ب لسجل   -  2
التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 
فبراير    5 بت ريخ  البيض ء  ب لدار 

 212 تحت رقم 765542.
ملخص قصد النشر

659 P

STE ORTUS CREATION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسم له  : 411.111 درهم

أربعم ئة ألف درهم
املقر اال تم عي : الدار البيض ء حي 
مب ركة مجموعة 8 رقم 5 الط بق 

األول سيدي البرنو�شي
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
تم  البيض ء  ب لدار  ين ير  212   2 
كري سيون  أورتيس  شركة  تأسيس 

ذات املميزات الت لية :
أورتيس  شركة   : التسمية 

كري سيون.
املوضوع : لشركة كموضوع داخل 

املغرب وخ ر ه.
والتجهيز  منعش عق ري في البن ء 

والتشييد.
املنقول  العق ر  في  والشراء  البيع 

وغير املنقول.
 ميع املع مالت الصن عية امل لية 
ترتبط  التي  والعق رية  التج رية 
بطريقة مب شرة وغير مب شرة بهدف 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

البيض ء  الدار   : اال تم عي  املقر 

حي مب ركة مجموعة 8 رقم 5 الط بق 

األول سيدي البرنو�شي.

رأسم ل الشركة : 411.111 درهم 

أربعم ئة ألف درهم مقسمة ل 4111 

للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة على الشكل الت لي :

من  حصة   211  : هو ة  حسن 

فئة 11  درهم مق بل 21.111 درهم 

عشرون ألف درهم.

من  حصة   3811  : سحيم  أمين 

 381.111 مق بل  درهم    11 فئة 

درهم ثالثم ئة وثم نون ألف درهم.

التسيير : عين السيدحسن هو ة 

كمسير وحيد لشركة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل سنة م   ين ير إلى  3 

عدا السنة األولى من ت ريخ التسجيل 

ب لسجل التج ري للمحكمة التج رية 

ب لدار البيض ء.

بتوقيع  ملزمة  الشركة   : التوقيع 

املسير الوحيد املذكور اسمه أعاله.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212    1 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 764889 ب لسجل التج ري 

تحت رقم  48922.

660 P

CANDO
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

ش رع عبد الكريم الخط بي

طريق حسن بن أمب رك 

إق مة الخط بية ،عم رة الط بق 

األول رقم 3، مراكش

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  بمراكش،  بت ريخ   212/ 15/1 

وإق مة شركة ذات املسؤولية  إنش ء 

الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة  

والتي تتضمن املميزات الت لية :

 CANDO  : الشركة  تسمية 

SARLAU

مق ول األشغ ل   : غرض الشركة 

املختلفة أو البن ء.

شراء وبيع املواد املختلفة املتعلقة 

بتجهيز  الخ صة  واآلالت  ب لبن ء 

مق والت البن ء. 

املواد  واستيراد  ميع  تصدير 

خ صة  الفن دق  بتجهيز  املتعلقة 

االكسسوارات ..... 

ش رع عبد الكريم   : مقر الشركة 

أمب رك  بن  حسن  طريق  الخط بي، 

الط بق  عم رة  الخط بية،  ،إق مة 

األول رقم 3، مراكش.

من   51.111  : الشركة  رأسم ل 

511 حصة بثمن 11  درهم للحصة  

مقسم كم  يلي :

 511 السيدة البوفراحي مح سن 

سهم.

مدة الشركة : 99 سنة.

تسيير  يتولى   : الشركة  تسيير 

الشركة السيدة الرك ني الزهرة.

من   تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى نه ية ديسمبر.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج رية بمراكش 

رقم  تحت  بت ريخ  212/ 28/1 

. 21113

661 P

E-COMMERCE WIFAK
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

ش رع عبد الكريم الخط بي

طريق حسن بن أمب رك

إق مة الخط بية، عم رة الط بق 

األول رقم 3، مراكش

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم  بمراكش،  بت ريخ   212/ 16/1 

وإق مة شركة ذات املسؤولية  إنش ء 

الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

والتي تتضمن املميزات الت لية :
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 E-COMMERCE : تسمية الشركة
WIFAK SARL AU

التكوين بجميع   : الشركة  غرض 
أشك له.

بيع وشراء  ميع األشي ء املنقولة 
الخش6،  من  املصنوعة  واملواد 

واألملنيوم، والز  ج، والثوب.
التكوين  ميدان  في  استش رة 

والتكوين عن بعد.
ش رع عبد الكريم   : مقر الشركة 
أمب رك،  طريق حسن بن  الخط بي، 
إق مة الخط بية ،عم رة الط بق األول 

رقم 3، مراكش.
درهم    1.111  : رأسم ل الشركة 
درهم    11 بثمن  حصة    11 من 

للحصة  مقسم  كم   يلي :
السيد بوت ن عم د 11  سهم.

مدة الشركة : 99 سنة. 
تسيير  يتولى   : الشركة  تسيير 

الشركة السيد بوت ن عم د.
من   تبتدئ    : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى نه ية ديسمبر.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج رية  بمراكش 
رقم  تحت  بت ريخ  14/12/212 

. 21225
662 P

هي ديس
HI DIS

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
لشريك واحد

مؤرخ  عقدعرفي  بمقتضي ت 
واملسجل  فبراير  212   12 بت ريخ 
وسندات  التوثيق  قيد  »مكت6  في 
يوم  - مركز الدار البيض ء»  الشرك ت 
تسجيل  رقم  تحت  فبراير 212   14
تم   212 1117851 361 الدخول 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

لشريك واحد ذات املميزات الت لية:
.HI DIS «التسمية : »هي ديس

: ش.ذ.م.م.ش.و.  الشكل الق نوني 
 S.A.R.L-AU

توزيع   : اإل تم عي  الغرض 
وتسويق أي نوع من الورق.

أحمد  زنقة   17  : املقراال تم عي 

التوكي الط بق 12 الدار البيض ء.

مدة االستمرار : 99 سنة من ت ريخ 

تسجيل الشركة في السجل التج ري.
الشركة  رأسم ل   : الرأسم ل 

درهم ومقسمة    11.111 في  محدد 

حصة ا تم عية من فئة    111 إلى 

درهم للحصة الواحدة يملكه     11

كل من: 

السيد نورون بوبكر 111  حصة 

من فئة 11  درهم للحصة الواحدة،

يقوم بتسييرالشركة   : املتصرف   

السيد نورون بوبكر.

السنة امل لية : تبدأ من ف تح ين ير 

لتنتهي في  3 ديسمبر من كل سنة.

ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 

اإليداع  البيض ء  ب لدار  التج رية 

الق نوني بت ريخ 2  فبراير 212 تحت 
التحليلي  السجل  في   489865 رقم 

وتحت الرقم 3 53 في السجل الزمني. 

663 P

  SOCIETE  KASBAH

ENVIRONMENT
S.A.R.L

تأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لدار 

تم  بت ريخ  8/12/212   البيض ء 

وضع الق نون األس �شي لشركة ذات 

ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

  KASBAH  : التسمية 

  ENVIRONMENT

التدبير   : اال تم عي  الهدف 

املفوض للنف ي ت.
املقر اال تم عي :   ، زنقة البليدة 

حي املستشفي ت الدار البيض ء.

الرأسم ل : 1.111 4.  درهم.

للسيد  التسيير  أسند   : التسيير 

مبروك سعيد. 

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيله   ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99

ب لسجل التج ري.

اإليداع : تم اإليداع الق نوني لدى 
البيض ء  ب لدار  التج رية  املحكمة 
رقم  تحت  بت ريخ  23/12/212 

.766977
السجل التج ري :497 49.

664 P

FRAICHLLY
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

- بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في   I
الق نون  إيداع  تم  5 فبراير 212، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
وذات  وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات الت لية :
سواء  الشركة  هدف   : الهدف 
أو  لحس به   ب لخ رج  أو  ب ملغرب 

لحس ب الغير :
مجزرة )بيع ب لجملة(.  

العملي ت  ع مة،  ميع  وبصفة 
املنقولة،  الصن عية،  التج رية، 
له   يمكن  التي  امل لية  العق رية، 
غير  أو  مب شرة  بصفة  االرتب ط 
مب شرة ب ألهداف املذكورة أعاله أو 

أن تس هم في تنمية الشركة.
 املقراال تم عي : البرنو�شي 2 زنقة 6 
البرنو�شي  سيدي   28  26  24 رقم 

الدار البيض ء.
ت ريخ  من  ابتداء  99سنة  املدة: 

تأسيسه  النه ئي.
الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
اال تم عي محدد  في 11.111  درهم 
ا تم عية  حصة    .111 إلى  مقسم 
11 درهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

و محررة ب لك مل و موزعة لف ئدة :
  111 ن جح  الغني  عبد  السيد 

حصةا تم عية ؛
املجموع  111 حصةا تم عية.

السنة  تبتدأ   : السنةاال تم عية 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3د نبر.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
للشركة  وحيد  كمسير  ن جح  الغني 

ملدة غير محدودة.

تم اإليداع الق نوني ب لسجل   -  II
التج ري لدى املحكمة التج رية ب لدار 
البيض ء، بت ريخ 24 فبراير  212 تحت 

رقم627 49.
ملخص قصد النشر

665 P

شركة غالي أوطو ريان
تأسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ ب لدار 
تم  ين ير  212   27 بت ريخ  البيض ء 

تأسيس شركة ب ملواصف ت الت لية :
شركة محدودة املسؤولية.

التسمية : شركة غ لي أوطو ري ن.
حي موالي عبد   : املقر اال تم عي 
الط بق    24 الرقم    87 هللا الزنقة 

السفلي عين الشق - الدار البيض ء.
وشراء  بيع   : اال تم عي  الهدف 

السي رات الجديدة واملستعملة.
التسيير : الحسوني محمد.

درهم    11.111  : الرأسم ل 
مقسم إلى ألف حصة من فئة م ئة 

درهم مسندة إلى الشرك ء كم  يلي :
الحسوني محمد : 511 حصة.
الحسوني نعيمة : 511 حصة.

املدة : 99 سنة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير  212    7 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 9  766.
التج ري  ب لسجل  التسجيل  تم 

تحت رقم 491495.
666 P

STE ZOYOUFPRO
SARL D’AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : الدار البيض ء حي 
مب ركة مجموعة 8 رقم 5 الط بق 

األول سيدي البرنو�شي
بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ بت ريخ 
البيض ء  ب لدار  فبراير  212     
ذات  برو  زيوف  شركة  تأسيس  تم 

املميزات الت لية :
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التسمية : شركة زيوف برو.

املوضوع : لشركة كموضوع داخل 

املغرب وخ ر ه.

والتجيهز  منعش عق ري في البن ء 

والتشييد.
املنقول  العق ر  في  والشراء  البيع 

وغير املنقول.

 ميع املع مالت الصن عية امل لية 

ترتبط  التي  والعق رية  التج رية 

بطريقة مب شرة وغير مب شرة بهدف 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

البيض ء  الدار   : اال تم عي  املقر 
حي مب ركة مجموعة 8 رقم 5 الط بق 

األول سيدي البرنو�شي.
رأسم ل الشركة : 11.111  درهم 

  111 ل  مقسمة  درهم  ألف  م ئة 

للحصة  درهم    11 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة على الشكل الت لي :

حصة من    111  : الجياللي زك ر 

  11.111 مق بل  درهم    11 فئة 

درهم م ئة ألف درهم.

التسيير : عين السيد الجياللي زك ر 

كمسير وحيد لشركة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل سنة م   ين ير إلى  3 

عدا السنة األولى من ت ريخ التسجيل 

ب لسجل التج ري للمحكمة التج رية 

ب لدار البيض ء.

بتوقيع  ملزمة  الشركة   : التوقيع 

املسير الوحيد املذكور اسمه أعاله.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212    8 بت ريخ  البيض ء 
تحت رقم 766289 ب لسجل التج ري 

تحت رقم 7 4917.

667 P

TOUTECHNIC
تأسيس شركة

- بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في   I
تم إيداع الق نون   ،21 9 م ر1    8

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة.  و ذات املميزات الت لية :

.TOUTECHNIC : التسمية

الغرض من الشركة هو   : الهدف 

تقديم  والخ رج:  املغرب  من  كل  في 

الدراسة،  واملشورة،  الخدم ت 

وإدارة  وتركي6  معدات  التصميم، 

واستخدام وتحسين أنظمة وشبك ت 

الكمبيوتر، وتصميم وإنت ج وتشغيل 

وبيع  وشراء  الكمبيوتر،  منتج ت 

تكنولو ي   معدات  وتوزيع  وتمثيل 

وإصالح  ميع  صي نة  املعلوم ت، 

معدات تكنولو ي  املعلوم ت ؛

املعلوم ت،  تكنولو ي   حلول 

الكهرب ء الع مة ، شراء وبيع املعدات 

الكهرب ئية، أعم ل اإلصالح والصي نة 

غرض  من  كجزء  املق مة  للمنشآت 

وبيع وإصالح معدات  شراء  الشركة. 

التبريد ؛

تركي6 أ هزة التكييف والتدفئة. 

الخدم ت  وتصدير  ميع  استيراد 

بغرض  املتعلقة  واملواد  واملنتج ت 

الشركة. 

املقر اال تم عي : مركز ري ض  6، 

ومصطفى  ي قوت  لال  ش رع  زاوية 

 - الث ني  الط بق   ،69 رقم   ، املع ني 

الدار البيض ء.

من ت ريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

درهم    1.111 في  اال تم عي محدد  

11  حصة ا تم عية من  مقسم إلى 

مكتتبة  للواحدة،  درهم    11 فئة  

ومحررة ب لك مل وموزعة لف ئدة : 

آيت بمب رك عبدالعزيز  5 حصة 

ا تم عية ؛

حصة   49 الحسين  الزروالي 

؛  ا تم عية 

 املجموع: 11  حصة ا تم عية. 

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3 د نبر.

التسيير :

تم اإليداع الق نوني ب لسجل   -  II

التج ري لدى املحكمة التج رية ب لدار 

 ،21 9 ف تح أبريل  بت ريخ   البيض ء، 

تحت رقم698 376.
ملخص قصد النشر

668 P

  Société SAID  SALAH

TRAVAUX  IMMOBILIER

SSTI

تأسيس شركة
- بمقت�شى عقد عرفـي مؤرخ في   I

الق نون  إيداع  تم  فبراير  212،   9

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املميزات  وذات   SARL املحدودة 

الت لية :

ص لح   سعيد   : التسمية 

طرافواموبيلي 1 1 ت إ

  SociétéSAID  SALAH

TRAVAUX  IMMOBILIER  SSTI

الهدف :مق ول في البن ء.

ش رع   46  : املقراال تم عي 

 6 الرقم   3 الط بق  الزرقطوني 

الدارالبيض ء.

ت ريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد  في 11.111  درهم 

ا تم عية  حصة    111 إلى  مقسم 

من فئة 11  درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة ب لك ملو موزعة :

لف ئدة السيد سعيد  زواهر 511 

حصة ؛

 511 ولف ئدة السيد ص لح بق ري 

حصة ؛

املجموع111  حصة.

تبتدئ السنة   : السنةاال تم عية 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

 3د نبر.

تم تعيين السيد ص لح   : التسيير 

بق ري.  

تم اإليداع الق نوني ب لسجل   -  II

التج ري لدى املحكمة التج رية ب لدار 

فبراير  212     6 بت ريخ   البيض ء، 

تحت رقم766747.
ملخص قصد النشر

669 P

STE BTI CLEANING
SARL AU

إق مة علي عم رة 3 الط بق الث ني 

شقة 6 ش رع محمد الس د1 6  ليز 

- مراكش
رقم التقييد في السجل التج ري 

   41 

موثق  عقد  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ين ير  212    5 مؤرخ في مراكش في 

لشكل  األس �شي  الق نون  إعداد  تم 

الشركة ب ملميزات الت لية :

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك واحد.

 STE BTI  : الشركة  تسمية 

.CLEANING SARL AU

: التنظيف  غرض الشركة بإيج ز 

والصي نة والبستنة.

تنظيم الندوات والفع لي ت.

املق ول الع م.

والتوزيع  والبيع  الشراء  عملي ت 

والتصدير  واالستيراد  والتسويق 

أو  الصنع  الت مة  املنتج ت  لجميع 

نصف املصنعة التي تصنعه  الشركة 

أو ال تصنعه .

عنوان املقر اال تم عي : إق مة علي 

6 ش رع  3 الط بق الث ني شقة  عم رة 

محمد الس د1 6  ليز - مراكش.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : تسعة وتسعون ع م .

  11.111  : مبلغ رأسم ل الشركة 

درهم.

الحصص العينية : 111  حصة.

االسم الشخ�شي والع ئلي ملؤسس 

ابتس م  ط شني   : وعنوانله  الشركة 

شقة   6 إق مة  أوراد  بجن ن  املقيمة 

رقم 3 االزده ر مراكش.



5077 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

 : الشرك ء  على  األنصبة  توزيع 

.%100

ملسير  والع ئلي  الشخ�شي  االسم 

الشركة : بط شني ابتس م.

بمراكش  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  فبراير  212    5 بت ريخ 

.   41 

670 P

GOUVERNANCE PRESTIGE SARL

اق مة علي 3،الط بق الث ني شقة رقم 6،  ليز 

مراكش

اله تف 15.24.43.32.42 

الف كس 15.24.43.32.42

MY FLAIRE
 SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقت�شى عقد خ ص مؤرخ   -   

تم  فبراير  212،   2 في  بمراكش 

تحرير ق نون أس �شي لشركة محدودة 

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 

وذات املميزات الت لية :

 MY FLAIRE شركة   : التسمية 

SARL AU شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد.

الهدف : هدف الشركة هو :

تشغيل مطعم ؛

تقديم الطع م بم  في ذلك إعداد 

األطب ق البيع املب شر ؛

انوع  لجميع  الخدمة  تقديم 

املط عم سن ك مقهى ؛

وبشكل أعم،  ميع العملي ت، مهم  

ك نت طبيعته ، الق نونية واالقتص دية 

املتعلقة  والتج رية،  واملدنية  وامل لية 

أشي ء  بأي  أو  أعاله  املذكور  ب لك ئن 

أخرى مم ثلة أو ذات صلة، من املحتمل 

أن تعزز بشكل مب شر أو بشكل غير 

مب شر الهدف الذي تسعى إليه الشركة 

أو امتداده  أو تطويره .

املقر : اق مة علي 3، الط بق الث ني 

شقة رقم 6،  ليز مراكش.

املدة : 99 سنة.

درهم    11.111  : الرأسم ل 

كل  قيمة  حصة،    111 إلى  مقسم 

واحدة منه  11  درهم.

اإلدارة : يسير الشركة السيد عبد 

ولد في  هللا بومزيل مغربي الجنسية، 

مقيم  بمراكش،    986 ين ير  ف تح 

86 سيبع،  رقم    2 تجزئة تسلط نت 

 ،CIN EE 48443 ح مل البط قة رقم

ملدة غير محدودة.

:  من ف تح ين ير إلى  السنة امل لية 

 3 د نبر.

2 - تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 

الضبط ب ملحكمة التج رية بمراكش 

رقم  تحت  فبراير  212   2 بت ريخ 

.  1919

671 P

 SOCIETE AUDINA

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسم ل 511.111.11 درهم 

املقر الرئي�شي: حي مبروكة زنقة 28 

رقم 8   سيدي عثم ن

الدار البيض ء 

IF 1683225    R C: 206463

افتت ح فرع
االستثن ئي   الع م  الجمع  قرر 

 SOCIETE شركة  ا تم ع  ملحضر 

AUDINA  SARL م  يلي :

الدار   - في   يقع  فرع  افتت ح   -

 58 م ر1 بلوك    1 - ش رع  البيض ء 

رقم 59 مكرر سيدي عثم ن.

السيد ط رق  الفرع  بتعيين مدير 

الوطنية  للبط قة  الح مل  عبس له 

.BJ233 9  رقم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

التج رية ب لدار البيض ء  في 25 فبراير 

 212 تحت رقم 767478.

672 P

BITMAR
S.A.R.L

شركة ذات مسئولية محدودة
 برأسم ل 7.111.111 درهم

املقر الرئي�شي : الحي الصن عي موالي 
رشيد تجزئة خليدية 4 زنقة 5 رقم 

1  الدار البيض ء
RC: 131663 الدار البيض ء

IF: 1921430 -
استمرار تشغيل الشركة

بن ء على عقد خ ص مؤرخ في 31 
أح ط الجمع الع م   ،  2121 سبتمبر 
في  االستمرار  بقرار  علم   االستثن ئي 
تشغيل الشركة بمو 6 امل دة 86 من 
فبراير    3 بت ريخ   5-96 الق نون رقم 
الوضعية  أن  الرغم من  على    997
الص فيةلشركة أصبحت أقل من ربع 

رأ1 امل ل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 
 212/  /12 تحت رقم  9 765.

673 P

IMMOVEST
SARL

تفويت الحصص اال تم عية
وسندات  املحضر  لشروط  وفًق  
يجتمع   ،28/ 1/21 5 بت ريخ  البيع 
املس همون في املقر الرئي�شي للشركة 
هذا  عقد   .IMMOVEST SARL
ومن قشة  تقرير  بهدف  اال تم ع 

 دول األعم ل الت لي :
قرر  الشركة:  أسهم  تحويل   -

الجمع الع م االستثن ئي املوافقة على 
نقل األسهم الت لية :

ح مل  فيصل  زن تي  السيد   -
؛   C للبط قة الوطنية رقم  71  5 
 50٪ يتم التن زل عن   ، بمو 6 هذا 
أو 51 سهًم  وتحويله  بسعر 11.11  
درهًم  لكل منه  لص لح السيدة أوب ه  

سن ء.
سن ء  أوب ه   السيدة  أصبحت 
املكونة  امل ئة  األسهم  لجميع  م لكة 

لرأ1 امل ل.

- التوزيع الجديد لرأ1 امل ل

- السيدة أوب ه  سن ء : 11  سهم 

بسعر 11  درهم للسهم.

السيدة أوب ه  سن ء هي املسيرة   -

الوحيدة لشركة لفترة غير محدودة.

 مسجل في السجل التج ري ب لدار 

البيض ء برقم 327225.

674 P

STE  CHOCOMAR
ش.م.م.

الرأسمــ ل:  11.111  درهم

املقر اإل تم عي: 7  زنقة الحرية 

 يليز بمراكش
زي دة رأسم ل الشركة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

الإلستثن ئي بت ريخ 1  نوفمبر999 ، 

شوكوم ر   لشركة  اإل تم عي  ب ملقر 

ش.م.م.، تم تقرير مــ يلي :
من  الشركة  رأسم ل  زي دة 

11.111  درهم الى 611.111 درهم ، 
الق نون  من  الس بع  البند  تغيير 

التأسي�شي للشركة .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  ثم 

  5 تـــ ريخ  في  بمراكش،  الضبط 

نوفمبر999 ، تحت الرقم 3.498 .

675 P

STE  DAR ZARRABA
مقره  اال تم عي : دوار اك رة 

تسلط نت الحوز

سجل تج ري رقم :  22327

الوحيد  الشريك  قرار  بمو 6 

قرر   ،2121 ديسمبر  ف تح  بت ريخ 

السيد الشو ميش ل ش رل م يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 

إلى  الحوز  تسلط نت  اك رة  دوار  من 

حدائق األطلس ب 451-3-  م عة 

اغواطيم دائرة تحن وت إقليم الحوز.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   26 يوم  ملراكش  التج رية 

 212، تحت رقم  992  .

676 P



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5078

KANZA ALHMINI PROMO
SARL

على محضر الجمعية الع مة  بن ء 
االستثن ئية املنعقدة في ف تح فبراير 
 KANZA ALHMINI لشركة   212 
املسؤولية  ذات  شركة   PROMO

املحدودة قد قرر م  يلي :
السيد  حصة   511 تفويت 
الحميني عبد الرحيم لف ئدة السيدة 

فتحي خديجة والسيدة بدا مليكة.
عبد  الحميني  السيد  تعيين 
الرحيم لف ئدة السيدة فتحي خديجة 

مسيرين للشركة ملدة غير محددة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التج رية ب لدار 
فبراير  212    2 بت ريخ  البيض ء 
تحت رقم  76551 واملقيدة ب لسجل 

التج ري تحت رقم 485453.
677 P

  HERBORISTERIE ROBERT
SARL

وف ة أحد الشرك ء  
نقل أسهم شركته إلى ورثته

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
 HERBORISTERIE شركة  لشرك ء 
ROBERT املنعقد بت ريخ 28 ديسمبر 
زنقة    8 البيض ء،  ب لدار   ،2121
الكس ر املع رف - ص دق على النق ط 

الت لية:
 ROIX Pierre إعالن وف ة السيد  

.Maurice Henri
حصة   4 25 الـ  توزيع  تم 
املرحوم  به   احتفظ  التي  ا تم عية 
 ROIX Pierre Maurice السيد  
 
ً
وفق  ورثته  على  الشركة  في   Henri
املحرر   REP 395 رقم  موثق  لعقد 
بت ريخ 2121/  /14 من قبل السيد 

سعد بيكرين وبحضور شهود. 
تم توزيع   ، نتيجة للقرار الس بق 
درهم   551.111 الب لغ  امل ل  رأ1 
ا تم عية  حصة   5511 إلى  مقسم 
الواحدة  للحصة  درهم    11 بقيمة 

على النحو الت لي :

 ..........ROIX Loic Robert السيد 

3.193 حصة ا تم عية.

 BLANCH Eva ...... السيدة  

132.  حصة ا تم عية.

  DANOT Geneviève.... السيدة 

375.  حصة ا تم عية.

ب ستق لة  علم   اال تم ع  يحيط 

من مه مه    BLANCH Eva السيدة  

املجلس  يمنحه   ؛  للشركة  كمسيرة 

إبراء ذمة ك ملة طوال مدة واليته .

تعيين  الع م  الجمع  قرر  كم  

السيد كربوش إبراهيم املسير الوحيد 

الشركة  فإن  وب لت لي،  للشركة. 

ستلتزم بشكل صحيح بجميع األعم ل 

املتعلقة به  من خالل التوقيع الوحيد 

للسيد كربوش إبراهيم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ البيض ء  ب لدار   التج رية 

رقم  تحت   ،2121 فبراير    1  

.765167

678 P

 STE  FACOFISC

شركـة محدودة املسؤولية

 رأسم له  :  611.111 درهم

مقره  اال تم عي : حي أرسالن زنقة 8 

رقم 4  شقة 4 عين بر ة 

الدار البيض ء

بمقت�شى مداولة الجمعية الع مة 

  7 بت ريخ   املنعقدة  الع دية  الغير 

فهد   « شرك ء  قرر  فبراير  212 

كونتبليتي و فيسك ليتي »ف كوفيسك»

تحديت الق نون األس �شي للشركة.

 LA MISE A JOUR DES STATUTS

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  212،   23 بت ريخ  ب لبيض ء 

تحت رقم 49 767.  
من أ ل التخليص و اإلشه ر

679 P

MADARISO
 GROUP SCOLAIRE RYAD 

 AL MADINA PRIVE
شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  :  11.111   درهم 

مقره  اإل تم عي : 4  – 8  زنقة 

حس ن هبن ث بت لڤيليت

 الدار البيض ء

الجمعية  مداولة  بمقت�شى 

الع مة الغير الع دية املنعقدة بت ريخ 

تحسين  أ ل  من  و   19/12/212 

وضعية الشركة امل لية قرر الشرك ء 
  11.111 من  الشركة  رأسم ل  رفع 

درهم و ب لت لي   4.111.111 درهم إلى 

.
ًَ
خلق 39.111 حصة  ديدة

في   محددا  الرأسم ل  ويصبح 

للشرك ء  أسندت  حصة   41.111

ك لت لي :

محمد  بومل ني  السيد   

21.111حصة.

  21.111 السيد املهدي محمد     

حصة. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  لبيض ء  ب لدار  التج رية 

فبراير  212، تحت رقم: 766932.                                                                                                             
           من أ ل التخليص و اإلشه ر              

680 P

STE CODRIMEX
شركة محدودة املسؤولية

 رأسم له  :  11.111   درهم 
مقره  اإل تم عي : دوار ح رت حمري 

موالي ته مي دار بوعزة 

الدار البيض ء

بمقت�شى مداولة الجمعية الع مة 

الغير الع دية املنعقدة بت ريخ 9 فبراير 

وضعية  تحسين  أ ل  من   ،212 
رفع  الشرك ء  قرر  امل لية  الشركة 
رأسم ل الشركة من 11.111  درهم 

درهم و ب لت لي خلق    .711.111 إلى 

.
ًَ
6.111  حصة  ديدة

في  محددا  الرأسم ل  ويصبح   

للشرك ء  أسندت  حصة    7.111

ك لت لي :

السيد بومل ني محمد 8511حصة.
  8511 محمد  املهدي  السيد 

حصة. 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ريخ   لبيض ء  ب لدار  التج رية 
فبراير  212، تحت رقم: 767328.         
من أ ل التلخيص واإلشه ر                                                                                                    

681 P

STE IMSO
شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  8.111.111  درهم 
 Allée du ,  : مقره  اإل تم عي
 Verseau l’hermitage, France

Ville  الدار البيض ء
بمقت�شى مداولة الجمعية الع مة 
الغير الع دية املنعقدة بت ريخ 9 فبراير 
وضعية  تحسين  أ ل  ومن   ،212 
رفع  الشرك ء  قرر  امل لية  الشركة 
 8.111.111 من  الشركة  رأسم ل 
درهم و ب لت لي   9.611.111 درهم إلى 

.
ًَ
خلق 6.111  حصة  ديدة

في  محددا  الرأسم ل  ويصبح   
للشرك ء  أسندت  حصة   96.111

ك لت لي :
 48.111 محمد  بومل ني  السيد 

حصة.
السيد املهدي محمد                48.111  

حصة. 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ريخ  لبيض ء  ب لدار  التج رية 
فبراير  212، تحت رقم: 767256.         
          من أ ل التخليص و اإلشه ر              

 682 P

LA VOLONTE
شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 11.111   درهم 
مقره  اإل تم عي : ش رع    ين ير 

رقم 27  الدار البيض ء
بمقت�شى مداولة الجمعية الع مة 
الغير الع دية املنعقدة بت ريخ 9 فبراير 
وضعية  تحسين  أ ل  ومن   ،212 
رفع  الشرك ء  قرر  امل لية  الشركة 
رأسم ل الشركة من 11.111  درهم 
درهم و ب لت لي خلق   3.711.111 إلى 

36.111 حصة  ديدة.ًَ
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في  محددا  الرأسم ل  ويصبح 

للشرك ء  أسندت  حصة   37.111

ك لت لي :        

  8.511 محمد  بومل ني  السيد 

حصة.

   8.511 محمد  املهدي  السيد 

حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ   لبيض ء  ب لدار  التج رية 

فبراير  212، تحت رقم: 767257.               
          من أ ل التخليص و اإلشه ر              

683 P

STE  BHIRA

CONSTRUCTION

شركـة محدودة املسؤولية

 رأسم له  :  111.111.  درهم

97  بلوك ج ش رع لهراوين

 الدار البيض ء

تحويـل املــقـر اإل تمـ عـي 
بمقت�شى مداولة الجمعية الع مة 

1  فبراير  212،   الغير ع دية بت ريخ 

قرر  كونستريكسيون  بحيرة  لشركة 

اال تم عي  املقر  تحويل  الشرك ء 

للشركة :

 من العنوان القديم: 97  بلوك ج 

ش رع لهراوين الدار البيض ء.

  إلـى العنوان الجديد   :    مشروع 

إشراق مركز إق مة الجوهرة الخضراء 

الط بق األول صنف    29 عم رة رقم 

9  م عة لس سفة حي  بمكت6 رقم 

الحسني الدار البيض ء.

تحديت الق نون األس �شي للشركة

 LA MISE A JOUR DES STATUTS

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة التج رية ب لبيض ء  

رقم    تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

  .76634 

من أ ل التخليص واإلشه ر                       

 684 P

ISOLATION &MONTAGE
 S.A.R.L

D’ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسم له  :  1.111    درهم

املقر اال تم عي: سيدي البرنو�شي 
بلوك 4  رقم 51 مكرر الدارالبيض ء

السجل التج ري: 847 5 
الزي دة في رأسم ل الشركة

تغييرات ق نونية 
حس6 الق نون الجديد 1 .24

الوحيد  الشريك  قرار  عن  بن ءا 
مونت ج»  »ايزوالسيون  لشركة 
بت ريخ وحيد  بشريك   ش.م.م 

 9  د نبر 2 21، قد :
الشركة  رأسم ل  في  الزي دة  قرر 
لرفعه  درهم    91  111 قدره  بمبلغ 
 211.111 إلى  درهم    1.111 من 
ل  إصدار  طريق  عن  وذلك  درهم، 
  11 فئة  من  911 حصة  ديدة 

درهم للواحدة.
في  للزي دة  النه ئي  اإلنج ز  أثبت 
حّدد  والذي  املذكور،  الرأسم ل 
ح لي  في 111 211 درهم، مقسمة إلى 
2111 حصة ا تم عية من فئة 11  

درهم للواحدة محررة ب لك مل.
و7   6 وعليه تم تعديل الفصول 

من النظ م األس �شي للشركة.
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 
 21 4/ 2/19 في  البيض ء  ب لدار 
تحت رقم 3691 5, السجل التج ري 

رقم :847 5 .
 من أ ل اإليج ز والبي ن

685 P

 STE ISOLATION &
MONTAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسم له  1111.11  درهم
املقر اال تم عي:سيدي البرنو�شي 

بلوك 16  رقم 1  مكرر
 الدار البيض ء

السجل التج ري:847 5 
نقل املقر

الجمع  قرارات  محضر  بمو 6 
املنعقد  للشرك ء  االستثن ئي  الع م 
بت ريخ 2 سبتمبر 1 21، تقرر م  يلي:

نقل املقر اال تم عي للشركة من 
  1 16  رقم  سيدي البرنو�شي بلوك 

مكرر الدار البيض ء

سيدي  الجديد:  العنوان  إلى   
مكرر   51 رقم    4 بلوك  البرنو�شي 

الدار البيض ء.

تحيين النظ م األس �شي واملص دقة 

عليه.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية للدار البيض ء.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

أبريل  بت ريخ  2  البيض ء  ب لدار 

374189.السجل  تحت رقم   ،21  

التج ري:847 5 .

686 P

 STE COMMERCIALE 

  BELKHANFAR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

    رأسم له  :  1.111  درهم

 مقره  اال تم عي:    رقم 64  ش رع 

ابن سين  ط نط ن

 السجل التج ري رقم : 2135

تحيين النظ م األس �شي بعد وف ة 

الشريك الوحيد

الع م  الجمع  ملحتوي ت  طبق  

السيد  املرحوم  لورثة  الع دي  غير 

 25 في  املتوفى  الخنف ر  بن  الحسين 

الوحيد  الشريك    ،2121 نوفمبر 

 SOCIETE املسم ة    للشركة 

 ،COMMERCIALE BELKHANFAR

الذي عقد بمقر الشركة يوم 2 فبراير 

 212  تقرر على النحو الت لي:

ا تم عية  حصة    111 توزيع 

مملوكة  للواحدة  دراهم    1 قدره  

ك ملة من طرف املتوفى الحسين بن 

ملحتوي ت  طبق   الورثة  بين  الخنف ر 

الحصص  توزيع  فص ر  االراثة  عقد 

ك لت لي : 

 212 الخنف ر  بن  أيوب  السيد 

حصة ا تم عية.

  12 الخنف ر  بن  وف ء  السيدة 

حصة ا تم عية

  25 امينة   الداودي  السيدة 

حصة ا تم عية

  67 ف طمة   الخش لي  السيدة 

حصة ا تم عية

 212 الخنف ر  بن  حمزة  السيد 

حصة ا تم عية

 212 الخنف ر  بن  زكري ء  السيد 

حصة ا تم عية

املجموع : 111 حصة ا تم عية 

بن  أيوب  السيد  تعيين 

الخنف ركمسير ديد للشركة ملدة غير 

محدودة .

األس �شي  النظ م  صي غة  إع دة 

للشركة. 

للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم   بط نط ن  االبتدائية  

 6/12/212 ,  تحت رقم :  56/212

687 P

STE BOUNAJ EVENT
SARL

 6، ش رع لال ي قوت وملتقى زنقة 

املع ني الط بق الث ني رقم 85 مركز 
ري ض

الدار البيض ء

تفويت الحصص اال تم عية
الجمع  محضر  بمقت�شى    -   

الع م االستثن ئي بت ريخ 26 أغسطس 

2121 تم تقرير م  يلي :

تم االتف ق على تفويت الحصص 

اال تم عية بين :

 511 السيد أحمد معدوم يفوت 

حصة إلى السيد سعد معدوم.

من   7 رقم  الفصل  تعديل  مع 

الق نون األس �شي.

511 حصة  السيد سعد معدوم : 

ا تم عية.

 511  : بوعب دي  سعيد  السيد 

حصة ا تم عية.
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2 - تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212    9 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 76564.

688 P

 STE BORDER COMPANY
SARL

رأسم لهـــــــــــ : 11.111  درهم

مقره  اإل تم عي:  رقم  34 حي 

السالم افران.

في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبع  

محضر  وضع  تم   ،26/1 /212 

الجمع الع م اإلستثن ئي.

أشغــــ ل اليـــــوم:

بيع الحصص.

تغيير الشكل الق نوني للشركة.

تحديث الق نون األس �شي.

مختلف ت.

العلمي  ق م السيد:  الحــــــــل األول: 

 (511( لخمسم ئة  امل لك  خ لد 

الغزالي  للسيد:  كله   ببيعه   حصة، 

عمر.

بعد بيع الحصص،  الحل الث ني: 

للشركة:  الق نوني  الشكل  أصبح 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

الع م  الجمع  قرر  الث لث:  الحل 

تحديث الق نون األس �شي.

بكت بة  تم  الق نونـــي:  اإليــــداع 

بأزرو  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت رقم  فبراير  212،    7 بت ريخ 

.  

689 P

عقد تسيير أصل تجاري
املقر اال تم عي : حي كومب ط  رقم 46 

زنقة 22 الدار البيض ء

بمو 6 عقد عرفي مؤرخ ب لدار 

تم   21 9 ديسمبر   3 بت ريخ  البيض ء 

تحرير عقد تسيير أصل تج ري ب ملحل 
 22 46 زنقة  الك ئن حي كومب ط  رقم 

الدار البيض ء من طرف السيد ته مي 

القطيبي الق طن بدرب هينديم زنقة

 4  رقم 29 شقة 7  سيدي معروف 

نبيل  السيد  لف ئدة  البيض ء  الدار 

رقم  الوطنية  للبط قة  الح ملة  أوف  

األصل  لتسيير  وذلك   BH 3 9885

املالبس  لبيع  واستغالله  التج ري 

بقيمة  شهري  كراء  مق بل  الج هزة 

 5 في  محددة  وملدة  درهم   4511

ديسمبر  ف تح  من  ابتداء  سنوات 

2121 إلى غ ية 31 ديسمبر 2125.
ملخص من أ ل النشر

690 P

 STE NOUVELLE

CONSTRUIRE
SARL

الشركة الجديدة للبن ء

شركة محدودة املسؤولية

رأسم له  : 311.111 درهم

مقره  اال تم عي : 744، زنقة 

بوكراع إق مة   سم حن ن   

بوركون - الدار البيض ء

السجل التج ري :  2967 

الدار البيض ء

إعالن عن تفويت حصص
واستق لة مسير

وتعيين مسير  ديد
وتحويل الشكل الق نوني للشركة

والسنة اال تم عية
وتحيين الق نون األس �شي

بمو 6 عقد عرفي مؤرخ ب لدار 

فبراير  212    5 بت ريخ  البيض ء 

الجمعية  ب  تم ع  املص دقة  تمت 

على  استثن ئي   املنعقد  العمومية 

القرارات الت لية :

املتكونة  الحصص  تفويت  ميع 

الس دة  حصة من طرف   3111 من 

أمزيل  وف طمة  تالل  الكريم  عبد 

لف ئدة السيد تران سمير.

الوحيد  املسير  استق لة  قبول 

السيد عبد الكريم تالل.

تران  السيد  مسير  ديد  تعيين 

التعريف  لبط قة  الح مل  سمير 

.BH 559139 الوطنية

من  الق نوني  الشكل  تحويل 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

تحويل السنة اال تم عية من م  

ك نت عليه إلى سنة ا تم عية مدنية 

في  3  تبتدئ من ف تح ين ير وتنتهي 

ديسمبر.

والتسجيل  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لسجل التج ري ب ملحكمة التج رية 

فبراير   24 بت ريخ  البيض ء  ب لدار 

 212 تحت رقم 767332.

الدار  التج ري  2967  السجل 

البيض ء,
لإلش رة والبي ن

691 P

األست ذ أمين الخيري

موثق

6  زنقة الحسين بن علي

الدار البيض ء

STE  A2MAGS INVEST
ش.م.م

مالحظة وف ة شريك
استق لة وتعيين مسيرين

بمقت�شى عقد توثيقي تلق ه    -   

ب لدار  موثق  الخيري  أمين  األست ذ 

قرر  فبراير  212   5 بت ريخ  البيض ء 

 A2MAGS INVEST شركة  شرك ء 

ش.م.م. م  يلي :

مالحظة وف ة السيد اسم عيل بن 

 لون.

توزيع حصصه على الورثة ك آلتي:

 : السيدة سليمة بنيحيى   : أرملته 

63 حصة.

ابن ءه :

  25  : بن  لون  مهدي  السيد 

حصة.

  25  : بن  لون  أمين  السيد 

حصة.

  25  : بن  لون  غ لي  السيد 

حصة.

 62  : بن  لون  واآلنسة صورية 

حصة.

حسن  السيد  استق لة  قبول 
كمسير  مه مه  من  زهر  بنجلون 

للشركة.
سليمة  السيدة  من  كل  تعيين 
زهر  بنجلون  والسيد حسن  بنيحيى 
كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة 
مع ك فة الصالحي ت املنصوص عليه  
في الق نون األس �شي للشركة وتمثيل 

الشركة بإمض ئهم  مع .
واملص دقة على الق نون األس �شي 

الجديد للشركة.
الق نوني بكت بة  تم اإليداع    -  2
الضبط لدى املحكمة التج رية ب لدار 
فبراير  212    9 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 766591.
من أ ل الخالصة واإلشه ر

ذ. أمين الخيري

692 P

STE TOXINEL 
  SARL 

شركة محدودة املسؤولية
رأسم له :  1.111  درهم

مقسمة إلى 11  حصة ا تم عية
من فئة 11  درهم للواحد

مقره  اال تم عي:زاوية زنقة   هيد 
وش رع الحسن الث ني عم رة اوب ه  

الط بق الث ني الشقة رقم 3 
السجل التج ري:5 257

نقل املقر
الجمع  قرارات  محضر  بمو 6 
املنعقد  للشرك ء  االستثن ئي  الع م 

بت ريخ27 يوليوز 2121 تقرر م  يلي:
للشركة  اال تم عي  املقر  نقل 
  3 الدار  من تجزئة سميكرف رقم 
الط بق االول بني يخلف املحمدية إلى 
:زاوية زنقة   هيد  العنوان الجديد 
و ش رع الحسن الث ني عم رة اوب ه  
الط بق الث ني الشقة رقم 3 املحمدية 
تحيين النظ م األس �شي واملص دقة 

عليه.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية املحمدية  بت ريخ 18 سبتمبر 

2121 تحت رقم117 .
693 P
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STE NOUVELLE TRAVAUX

 DE SUD

sarl AU
الرأسم ل : 11.111 .رهم

 العنوان : رقم 73، زنقة الصويرة،  

السم رة .

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

18-01- بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 

 212 تم تقرير م  يلي :

عن  عب رة  للشركة  فـــــرع  زي دة 

:  رقم  مطعم بيتزيري  ب لعنوان الت لي 

ط نط ن،          بئرانزران،  ش رع   ، 53

النش ط املزاول: الطع مة .    

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  ب لسم رة  االبتدائية 

 12.212.  ، تحت رقم 40-2021 .  

694 P

 STE MAAK

SARL AU

مقره  اال تم عي : ش رع عبد 

الكريم الخط بي، طريق حسن بن 

أمب رك،إق مة الخط بية ، عم رة 

الط بق األول رقم 3، مراكش.

عرفي  عقد  بمقت�شى 

الشريك  قرر  بت ريخ 212/ 17/1 

 MAAK SARL A للشركة  الوحيد 

ASSOCIE UNIQUE  م  يلي :

قبول عقد البيع املبرم بين السيد: 

السالك نعم ن لف ئدة السيدة :م رين 

لينة  بحصة 11  سهم.

نعم ن  السالك  السيد:  استق لة 

من مهمته كمسير للشركة.

ليصبح  الشركة  غرض  تغيير 

ك لت لي :

مم رسة مهنة الهندسة املعم رية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  بمراكش  التج رية 

 5/12/212  تحت عدد  2161 .

695 P

STE D& S COM

 مكت6 الحس ب ت

مح س6 معتمد من طرف الدولة 

ش رع الحزام الكبير تجزئة املوحدين

 إق مة يوسف 3 رقم   الحي املحمدي

الدار البيض ء

اله تف 1522.66.61.13

STE  PETRO BLANCA
تفويت الحصص اال تم عية                  
استق لة مسير وتعيين مسير  ديد          
تغيير الشكل الق نوني للشركة                
الع م   الجمع  محضر  بمقت�شى 
فبراير   4 بت ريخ  املنعقد  االستثن ئي 
 PETRO  212، قرر مس همو شركة 
BLANCA شركة محدودة املسؤولية، 
درهم،   31.111 رأسم له  اال تم عي 
البيض ء،  ب لدار  اال تم عي  ومقره  
زاوية   ، الي قوت  اللة  محج   6 
مصطفى املع ني الرقم85 الط بق2 ، 

القي م ب لتعديالت الت لية:   
تفويت 211 حصة ا تم عية من 
طرف الس دة عبد الجليل امض ربي و 
السيد عبد  لف ئدة  امض ربي  سعيد 

الرحيم امض ربي. 
عبد  السيد  املسير  استق لة 
الجليل امض ربي من منصبه وتعيين 
مسير  امض ربي  عبدالرحيم  السيد 

 ديد للشركة ملدة غير محدودة. 
للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير   
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد. 
تغيير الق نون األس �شي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  ب لبيض ء  التج رية 
 25/12/212 تحث رقم 767459                 
696 P

STE LAS ESTRELLAS LEDI 
 ش . م . م

مقره  اال تم عي : زنقة  رقم 37 
بيروين الدار البيض ء

الـسـجـل الـتـجـ ري رقم :   787 223
مص دقة على الق نون األس �شي

إستق لة مسير
تعيين مسير  ديد 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
.25/  /2121 بت ريخ   الدارالبيض ء 

  LAS ESTRELLAS LEDI  « لشركة   
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم تقرر     11111.11 رأسم له .  

م  يلي : 
 تغيير النظ م االس �شي للشركة .

اسـتـقـ لـة الـسـيـد يوسف الخطي6  
مـن مـهـ مـه كـمـسـيـر للـشـركـة.

الخطي6   ه  ر  الـسـيـدة  تـعـيـيـن 
كـمـسـيـرة للـشـركـة لـمـدة غـيـر مـحـددة.    
الـسـيـدة  بـتـوقـيـع  الـشـركـة  الـتـزام 

ه  ر الخطي6.  
األس �شي  الق نون  على  املص دقة 

الجديد.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
بت ريخ  8/12/212   ب لدارالبيض ء  

تحت رقم 766419.
بي ن مختصر

697 P

   STE PERLART NEGOCE
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ملس هم واحد

 برأسم ل :  100،000 درهم
املقر الرئي�شي: املكت6 الك ئن في رقم 

 51 تجزئة نخل ترق  - مراكش
  RC: 105083
 TP: 67300976
IF: 45784358 

ICE : 002436436000076  
نقل املقر الرئي�شي

الجمع  ا تم ع  لشروط  وفًق  
أغسطس   16 بت ريخ  الع دي  الع م 
بت ريخ  مراكش  في  واملسجلة   2121
مالحظة  تمت   ،  19/1 /2121

التغييرات الت لية:
نقل  الوحيد  املس هم  يقرر 
 PERLART لشركة  الرئي�شي  املقر 
العنوان  إلى   NEGOCE SARLAU
املكت6 الك ئن في رقم  51  الجديد: 

تجزئة نخل ترق ، مراكش.
في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  بمراكش  التج رية  املحكمة 

2121/  /24 تحت رقم 73 8.
698 P

ETABLISSEMENTS ROUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رسم له  :  251.111.  درهم
الك ئن مقره : 63 ، زنقة عالل بن 

عبد هللا الدار البيض ء
تفويت ت حصص الشركة

نظ م أس �شي مع د الصي غة   
الع مة  الجمعية  بمو ـ6 
املنعقدة  للشرك ء  الع دية  غير 
لشركة   2121 نوفمبر    6 في 

.«ETABLISSEMENTS ROUX»
وأعطوا موافقتهم  سجل الشرك ء 
بعقد  به   مق م  حصص  لتفويت ت 
 ،2121 نوفمبر    6 في  مؤرخ  عرفي 

الواقعة بين:
دانييل  »موييز  السيد 
 (Moïse Daniel JALFON(«لفون  
الذي فوت ستم ئة وثم نية وثم نين 
»إيف   للسيدة  شركة  حصة   )688(
أورو   لفون» )Eva Oro JALFON(؛
دانييل  »موييز  السيد 
 (Moïse Daniel JALFON(«لفون  
الذي فوت ستم ئة وثم نية وثم نين 
»إيستر  )688( حصة شركة للسيدة 
 Esther Daisy( ديزي   لفون» 

JALFON(؛
قرر  الس بقة،  للقرارات  نتيجة 

الس د1  الفصلين  تعديل  الشرك ء 
والس بع من النظ م األس �شي كم  يلي:

الفصل الس د1: 
ب لتقدم ت  اآلتون  الشرك ء  ق م 

نضي ، أي:
دانييل   لفون»  »موييز  السيد 
  Moïse Daniel JALFON((

7.411 4 درهم.
ديزي   لفون»  »إيستر  السيدة 
 343.811  (Esther Daisy JALFON(

درهم
 Eva( «السيدة »إيف  أورو   لفون

Oro JALFON) 343.811 درهم.
ن صيف  اسم عيل  السيد 

25.111  درهم
بروكريسو  »ميكيل  السيد 

رودريكز فلوريس» .
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 Miguel Progreso(

    31.111  (RODRIGUEZ FLORES

درهم.

»ك ترين ن تيفيداد زو ة  السيدة 

ف سكيز

 Catherine NATIVIDAD(  

 31.111     (épouse VASQUEZ

درهم

    31.111 سفي ني  مليكة  السيدة 

درهم.

    31.111 إركي  سعيد  السيد 

درهم.

أي في املجموع 251.111. درهم.

رسم ل  يبلغ    : الس بع  الفصل 

املقسم  درهم،    .251.111 الشركة 

حصة شركة ذات م ئة    2.511 إلى 

الواحدة،  للحصة  درهم   ) 11(

القيمة  واملدفوعة  بك مله   املكتتبة 

مع  تن سب   للشرك ء  واملمنوحة  كلي  

تقدم تهم، أي :

دانييل   لفون»  »موييز  السيد 

 4. 74   (Moïse Daniel JALFON(

حصة.

ديزي   لفون»  »إيستر  السيدة 

 3.438  (Esther Daisy JALFON(

حصة

 Eva( «السيدة »إيف  أورو   لفون

3.438 حصة.   (Oro JALFON

     2 5 1 السيد اسم عيل ن صيف  

حصة.

بروكريسو  »ميكيل  السيد 

رودريكز فلوريس» 

 Miguel Progreso(

 311  (RODRIGUEZ FLORES

حصة.

السيدة »ك ترين ن تيفيداد» زو ة 

 Catherine NATIVIDAD( ف سكيز  

VASQUEZ) 311 حصة.

    311 سفي ني  مليكة  السيدة 

حصة.

السيد سعيد إركي 311    حصة.

2.511 حصة  املجموع  في  أي 

2.511  حصة.

على إثر مختلف التعديالت، تمت 

املص دقة على النظ م األس �شي املع د 

الصي غة في  ميع مقتضي ته. 

الق نـوني  ب إليـداع  القيـ م  تم 

املحكمـة  لدى  الضبط  بكت بة 

التج ريـة للدار البيضـ ء بت ريخ 4 ين ير 

 212 تحت رقم  76123.
 عن املستخلص والبي ن ت

699 P

GLOBALWATECH شركة
ش.م.م

 بمقت�شى الجمع الع م الغير الع دي

املؤرخ ب ملحمدية بت ريخ 28 أغسطس 

 GLOBALWATECH لشركة   2121

ب لتغييرات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الت لية : 

من  الشركة  رأسم ل  رفع 

 4.111.111 إلى  درهم    .411.111

درهم بتضمين األرب ح املرحلة.

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

نوفمبر   3 االبتدائية املحمدية بت ريخ 

2121 تحت رقم 8 6 .

700 P

 ENGIE NORTH AFRICA
SARL AU

رأ1 امل ل: 3.262.111,11

املقر الرئي�شي: تق طع ش رع حسن   

ش رع غورو  ط بق 4 - 21111 

الدار البيض ء.

RC : 243525

في  املؤرخ  القرار  بمو 6 محضر 

املس هم  فإن   ،  2121 سبتمبر   2 

الوحيد:

السيد.  ب ستق لة  علم   أح ط 

بوريس  السيد.   ، ق سم  حسن 

 BORIS SMONDACK سمونداك   

دلفيج  غريغوري  والسيد. 

من    GREGORY DELPHIGUE

 ، مش ركين  كمديرين  وا ب تهم 

ويقرر الفصل الفوري للسيد.  واد 

الداودي.

بأن  الوحيد  املس هم  يقر 
املدير  هو   m.philippe Miquel
هذا  من  اعتب ًرا  للشركة  الوحيد 

الت ريخ.
إيداعه  تم  الق نوني:  اإليداع 
البيض ء  ب لدار  التج رية  ب ملحكمة 
برقم  فبراير  212    2 بت ريخ 

.765388
701 P

LODS SARL AU شركة 
رأسم له  : 1.111  درهم

 ومقره  اال تم عي الك ئن ب : 44  
زنقة محمد سميحة اق مة  وهرة 
محمد سميحة الط بق 6 رقم 35 

الدار البيض ء
في إط ر املحضر املوقع من طرف 
ين ير   21 يوم  ب لبيض ء  كل الشرك ء 

2121 تقرر م  يلي : 
حل مسبق للشركة.

 LODS CHRISTIAN تعيين السيد
السفر الجواز  الح مل   ANDRE 
عن  كمسؤول    5AI71158 رقم 
مك ن  وتحديد  الشركة  تصفية 
تصفية الشركة في مقره  اال تم عي 
الك ئن ب : 44  زنقة محمد سميحة 
اق مة  وهرة محمد سميحة الط بق 

6 رقم 35 البيض ء.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   21 بت ريخ  ب لبيض ء  التج رية 

2121 تحت رقم 273971 .
السجل التج ري رقم 859 22.

لإلش رة والبي ن

702 P

TAGUENZA TRADING
SARL AU

الفض املسبق للشركة
أ - بمو 6 قرار التجمع االستثن ئي 
 TAGUENZA للشريك الوحيد لشركة
 22 بت ريخ   TRADING SARL AU
  1.111 ورأسم له    2121 يونيو 
درهم ومقره  الك ئن ب لدار البيض ء 
اق مة  محمد سميحة  زنقة    44  –
الس د1 الط بق  سميحة    وهرة 

الشقة 35، تقرر م  يلي : 

  -  الفض املسبق للشركة بت ريخ 

ف تح يوليو 2121.

رشيد  بال  ابن  السيد  تعيين   -  2

مسؤوال عن عملية الفض.

املسبق  الفض  مقر  تعيين   -  3

ب لعنوان اآلتي : 

زنقة موسولي حي   II 9 إق مة لين  

املستشفي ت رقم    -  الدار البيض ء.

ب - اإليداع الق نوني تم ب ملحكمة 

  9 بت ريخ  البيض ء  للدار  التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766657.
للنشر واإليداع

703 P

ائتم نية كونفيسكو ش م م

مستش ر ق نوني و ي ئي

مح س6 معتمد من طرف الدولة

 اله تف : 55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco. ma

KENZA CREATIONS 

 SARL D’AU

كنزة كري سيون ش م م 

الراسم ل 11.111  درهم

3  الشقة رقم 8 املع ريف زنقة 

احمد املج طي إق مة االل6

 السجل التج ري 63 483 

قفل عملية التصفية 
الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثن ئي للشركة املؤرخ في 9  ين ير 

اال تم عي  بمقره   واملنعقد   212 

تقرر م  يلي : 

التصفية  عملية  علي  املص دقة 

واإلعالن عن قفله .

إبراء مصفي الشركة السيد برادة 

عبدالع لي، اإلبراء الت م.

ب لـمحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيض ء  ب لدار  التج رية 

767238 بت ريخ 24 فبراير  212.
 مقتطف وبي ن

704 P
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KENZ DISTRIB
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

برأسم ل : 481.111 درهم
املقر الرئي�شي : الحي الصن عي 

النواصر سبينو57 الدار البيض ء
شركة تصفية

بعد مداولة الجمع الع م الع دي 
وبعد   ،2121 ديسمبر  بت ريخ    
وافق الشرك ء  سم ع تقرير املصفي، 
وسلموا  التصفية،  حس ب ت  على 
إبراء ذمة املصفي وعزله من مهمته، 
قرروا توزيع ص في حصيلة التصفية، 

تم إعالن إغالق عملي ت التصفية. 
في  التصفية  حس ب ت  إيداع  تم 
بت ريخ البيض ء  الدار  محكمة   قلم 
3 فبراير  212 تحت رقم 763931.

705 P

 NEPTURNE DIGITALE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
 ذات الشريك الواحد

رأسم له  1.111  درهم
املقر اال تم عي : زنقة سومي  

 إق مة شهرزاد
3 و5 رقم 22 نخيل، الدار البيض ء
السجل التج ري رقم 34 9 4

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6 
قرر  فبراير  212   3 بت ريخ  ب لبيض ء 
 NEPTURNE الشريك الواحد لشركة
شركة   ،«DIGITALE «SARL AU
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد م  يلي : 
 13 في  للشركة  مسبق  انحالل 
ره ن  في  تو د  والتي  فبراير  212 

التصفية.
تعيين السيد سعد الراكي للقي م 

ب لتصفية.
زنقة سومي    : هو  التصفية  مقر 
نخيل   22 رقم  و5   3 إق مة شهرزاد 

الدار البيض ء.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت  فبراير  212    6 في  ب لبيض ء 
الزمني  السجل  في  عدد  76573. 

5546
706 P

 WEBFX
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الواحد

رأسم له  11.111  درهم
املقر اال تم عي : 265، الزرقطوني، 

 الط بق الت سع، رقم 92
الدار البيض ء

السجل التج ري رقم  61 45
تصفية الشركة

بمو 6 عقد عرفي مؤرخ ب لدار 
قرر  فبراير  212   3 بت ريخ  البيض ء 
 WEBFX لشركة  الواحد  الشريك 
املسؤولية  محدودة  شركة   «SARL

ذات الشريك الواحد م  يلي : 
انحالل مسبق للشركة في 3 فبراير 

 212 والتي تو د في ره ن التصفية
تعيين السيد سعد العراقي للقي م 

ب لتصفية.
 ،265  : هو  التصفية  مقر 
الزرقطوني، الط بق الت سع، رقم 92 

الدار البيض ء
 تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط
في  ب لبيض ء  التج رية  لدى املحكمة 
6  فبراير  212. تحت عدد 765731 

سجل زمني 5545.
707 P

STE EXCELLENCE IT
SARL

RC : 394747
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
املقر اال تم عي : زنقة سمية إق مة 
شهرزاد 3 الط بق 5 رقم 22 حي 

النخيل
 الدار البيض ء
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6 
ديسمبر  بت ريخ     البيض ء  ب لدار 
لشركة  الواحد  الشريك  قرر   2121
محدودة   EXCELLENCE IT SARL
الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

 م  يلي :

تصفية الشركة.
فريد  السيد  تعيين  الشرك ء  قرر 

عبد الرافي للقي م ب لتصفية.
مقر التصفية هو : املقر اال تم عي.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التج رية ب لدار 
البيض ء في 5  ين ير  212 تحت رقم 

.2221
708 P

 STE MAROCAINE
 DES ACCESSOIRES
 ET DE REOVUTION
TECHNOLOGIQUE

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الواحد
رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : البرنو�شي زنقة 
املتنى بنو ح رتة رقم 229 

الدار البيض ء
تصفية الشركة

بمو 6 عقد عرفي ب لدار البيض ء 
بت ريخ  3 ديسمبر 2121 قرر الشريكة 
 MAROCAINE لشركة  الوحيدة 
 DES ACCESSOIRES
 ET DE REVOLUTION
 TECHNOLOGIQUE SARL AU
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريكة الواحدة م  يلي :
تصفية الشركة.

أبو  السيدة  تعيين  الشرك ء  قرر 
لبط قة  الح ملة  سميحة  الصبر 
أش  ب  رقم  الوطنية  التعريف 

431812 للقي م ب لتصفية.
مقر التصفية هو :

البرنو�شي زنقة   : املقر اال تم عي 
الدار   229 رقم  ح رتة  بنو  املتنى 

البيض ء.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التج رية ب لدار 
تحت  ين ير  212   26 في  البيض ء 
رقم  التج ري  السجل   76266 رقم 

.417399
709 P

SHINTO 
S.A.R.L

R.C n 127025

شركة محدودة املسؤولية 

تصفية الشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمو 6 

قرر   2115 م ي    9 بت ريخ  ب لبيض ء 

 SHINTO لشركة  الواحد  الشريك 

املسؤولية  محدودة  شركة   S.A.R.L

ذات الشريك الواحد م  يلي : 

تصفية الشركة.

تعيين السيد محمد  قرر الشرك ء 

أ ي6 للقي م ب لتصفية.
زنقة   61  : هو  التصفية  مقر 

الشلوح، الدار البيض ء.

 تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط

في  ب لبيض ء  التج رية  لدى املحكمة 

6  يونيو 2115 تحت عدد 5546.

710 P

CASTELLO
Sarl au

بمقت�شى عقد عرفي المؤرخ ب لدار 
قرر  ين ير  212   22 بت ريخ  البيض ء 

الشريك الوحيد : 

املتوقعة  التصفية   : الغرض 

للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التج رية ب لدار 

تحت  فبراير  212   25 يوم  البيض ء 
ب لسجل  واملقيدة  رقم  76754 

التج ري تحت رقم 432847.

711 P

STE PROMARKOTEL
SARL AU

مقره  اال تم عي ب : 3  زنقة لقصر 

الط بق الث ني رقم 4 مع ريف الدار 

البيض ء

الرأسم ل : 1.111  درهم

الع م  الجمع  عقد  بمقت�شى 

 2121 أكتوبر   26 بت ريخ  االستثن ئي 

قرر مس هم الشركة م  يلي :
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قرر   : للشركة  املسبق  الحل 

الشركة  تصفية  الشركة  مس هم 

بصفة أولية.

تم القي م ب إليداع الق نوني لدى 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

فبراير   23 بت ريخ  البيض ء  ب لدار 

 212 تحت رقم  14 29.

712 P

CAFE ADAMO
SARL

املقر الرئيس ي: املجد   د م 9 ش رع 

إبن ت شفين طريق أوالد زي ن محل 

رقم 9  الدار البيض ء

الع م  الجمع  ملحضر  تبع  

بت ريخ  املنعقدة  للشركة  االستثن ئي 

 3 ديسمبر 2121 تقرر م يلي :

االنحالل املسبق للشركة.

الف زة  حن ن  السيدة  تعين 

كمصفية للشركة

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

بت ريخ البيض ء  ب لدار   التج رية 

 24 فبراير  212  تحت رقم 767266.

713 P

STE CAFE JEDDAD
SARL AU

رأسم له  : 11.111  درهم

املقر اال تم عي : تجزئة الع لية 

الرقم  3 الط بق السفلي تيط مليل 

الدار البيض ء

تصفية الشركة
تعيين مصفي الشركة

اختت م التصفية
الع م  الجمع  عقد  بمو 6 

ين ير  212   29 بت ريخ  االستثن ئي 

CAFE JEDDAD SARL والتي  لشركة 

الت لي  ب لعنوان  اال تم عي  مقره  

الط بق  الرقم  3  الع لية  تجزئة   :

البيض ء   الدار  مليل  تيط  السفلي 

تقرر  درهم    11.111  الرأسم ل 

م  يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد علي  داد كمصفي 

الشركة.

الع لية  تجزئة   : التصفية  مقر 

الط بق السفلي تيط مليل  الرقم  3 

الدار البيض ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير  212   22 بت ريخ  البيض ء 

تحت رقم 766879.

714 P

CABINET BAHMAD

CLEMENTINE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسم ل الشركة

CABINET BAHMAD

إق مة مراكش بالزا عم رة د   

شقة ب  2 الط بق الث ني  ليز 

مراكش إق مة مراكش بالزا عم رة 

د   شقة ب  2 الط بق الث ني  ليز 

مراكش، 41111، مراكش املغرب

CLEMENTINE INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

مراكش بالزا عم رة د  شقة 2، 

الط بق الث ني،  ليز  - 41111 

مراكش املغرب.

خفض رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 11429

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2121 نونبر   13 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسم ل  خفض 

أي  درهم»   7.751.111« قدره 

إلى  درهم»   24.751.111« من 

 : طريق  عن  درهم»    7.111.111»

تخفيض عدد  األسهم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21653 .

2I

Cap Conseils

CHANTIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,313

20390، Casablanca Maroc
CHANTIERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي كلم 
9 طريق الجديدة الحي الصن عي 

ليس سفة  - 21211 الدار البيض ء 
املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5697
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 أكتوبر  في  2  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
أي نش ط أو إدارة أو نش ط زراعي  
و  إدارة   - الزراعية  الصن ع ت  و 

تشغيل املزارع و املج ل الزراعي.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765911.
3I

ف ييك

INSTITUTION ALADIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ف ييك
رقم 2  ش رع الحسن الت ني م.ج 

ف 1. ، 31111، ف 1 املغرب
INSTITUTION ALADIN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي : 3 و 4 
زنقة واد امليت ش رع ابن الخطي6 - 

31111 ف 1 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 87 5 :

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  4  د نبر  املؤرخ في 
شركة   INSTITUTION ALADIN

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   211.111 رأسم له  

واد  زنقة   4 و   3 اإل تم عي  مقره  

 31111  - امليت ش رع ابن الخطي6 

ف 1 املغرب نتيجة لقرار الشرك ء.

و عين:

السيد)ة( زين6   علوي  و عنوانه)ا( 

3 زنقة بورسعيد ش رع ابن الخطي6 

)ة(  كمصفي  املغرب  ف 1   31111

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 4 و   3 وفي   2121 د نبر    8 بت ريخ 

 - زنقة واد امليت ش رع ابن الخطي6 

31111 ف 1 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 689.

4I

FIDU.PRO CONSULTING

COSTALIIN INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش رع اميل زوال و زنقة 

غيثل الط بق   رقم 29  الدار 

البيض ء ، 1، الدار البيض ء املغرب

COSTALIIN INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  7 

ش رع احمد توكي الط بق الث ني 

الدار البيض ء - 1111 الدار اليض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري 

4911 9 :

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   2121 د نبر    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:



5085 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.COSTALIIN INVEST
مب ني   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املطور العق ري.
7 ش رع    : عنوان املقر اال تم عي 
الدار  الث ني  الط بق  توكي  احمد 
البيض ء - 1111 الدار اليض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : سعيدي  بديع  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  111  : سعيدي  بديع  السيد 

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  سعيدي  بديع  السيد 
خيران  بني  الكن ديز  علي  اوالد  دوار 
خريبكة  لكن ديز    1111 زم  وادي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيدي  بديع  السيد 
خيران  بني  الكن ديز  علي  اوالد  دوار 
خريبكة  لكن ديز   1111 زم  وادي 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم -.
5I

Media Med Consulting 2.1 SARL

COUSIN DRIP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Media Med Consulting 2.1
SARL

 PROP YASSINE AV MLY
 RACHID IMMEUBLE RACHIDIA

 ،APP 5 GUERCIF ، 35100
 رسيف املغرب

COUSIN DRIP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ملك 

عالل تجزئة أوالد حموسة  - 11 35 

 رسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري 

 983 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.COUSIN DRIP

خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

 - تج ري  وسيط   - وغ بوية  فالحية 

تصدير واستيراد.

ملك   : اال تم عي  املقر  عنوان 

عالل تجزئة أوالد حموسة  - 11 35 

 رسيف املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : بورا�شي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 11,11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بورا�شي  يونس  السيد 
  4 رقم   2 زنقة  السع دة  تجزئة 

11 35  رسيف املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بورا�شي  يونس  السيد 
   4 رقم   2 زنقة  السع دة  تجزئة 

11 35  رسيف املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت ريخ  بجرسيف   االبتدائية 
د نبر 2121 تحت رقم  114/212 .

6I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE CAFMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE CAFMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE وعنوان مقره  اإل تم عي
 TRIPOLI N° 26 ALI CHEIKH  -
.62111 NADOR MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2775
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212   12 في  املؤرخ 

املص دقة على :
 FATIMA )ة(  السيد  تفويت 
  BENSADIA حصة ا تم عية من 
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة  أصل   
NAJAT BENSADIA بت ريخ 12 فبراير 

.212 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 9  فبراير 

 212 تحت رقم 372.

7I

MOORISH

YAMI PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

MOORISH
39 ش رع لال ي قوت الط بق 5 
شقة د ، 21181، الدار البيض ء 

املغرب
 YAMI PRINT

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

عبد الكريم الخط بي اق مة  واد 

19  الط بق 3 شقة 43 كليز - 

41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.82329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 13 فبراير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

اق مة  الخط بي  الكريم  عبد  »ش رع 

43 كليز -  3 شقة  19  الط بق   واد 

»أبواب  إلى  مراكش املغرب»   41111

الط بق الث ني رقم    9 مراكش قسم 

17  1  - 41111 مراكش  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 958 .

8I

ACOMS Consulting

DAMELAB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ACOMS Consulting

رقم 2 عم رة 3  ش رع ادريس 2 م 

ج ، 51111، مكن 1 املغرب

DAMELAB SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ويسالن 

ج.ه. 13 عم رة رقم ل146 رقم 2 

مكن 1 - 51111 مكن 1 املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.28457

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في  1 فبراير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

13 عم رة رقم ل146  »ويسالن ج.ه. 

مكن 1   51111  - مكن 1   2 رقم 

 2 عم رة   261 »محل  إلى  املغرب» 

 51111  - ابن رشد الجديد مكن 1 

مكن 1  املغرب».
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 833.

9I

sofoget

FONI COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed
 qorri residence chaimae bur n°
2 et 3 ، 14000، kenitra maroc

FONI COMPANY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية 
ش رع محمد الديوري و ش رع أميرة 
ع ئشة إق مة النخيل 59 ط بق رقم 

5 - 4111  القنيطرة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري 

591   :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FONI  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.COMPANY
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير األ هزة اإللكترونية
زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 
أميرة  الديوري و ش رع  ش رع محمد 
ط بق رقم   59 ع ئشة إق مة النخيل 

5 - 4111  القنيطرة  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 211.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
عوام  مصب حي  املهدي  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

ن سك  هيد  محمد  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
 : عوام  مصب حي  املهدي  السيد 

111  بقيمة 11  درهم.
السيد محمد ن سك  هيد : 111  

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عوام  مصب حي  املهدي  السيد 
عنوانه)ا( 13  ش رع األم م علي شقة 

2  4111  القنيطرة  املغرب.
ن سك  هيد  محمد  السيد 
فلوري   ف ل   7 رقم  زنقة  عنوانه)ا( 

4111  القنيطرة  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عوام  مصب حي  املهدي  السيد 
عنوانه)ا( 13  ش رع األم م علي شقة 

2  4111  القنيطرة  املغرب
ن سك  هيد  محمد  السيد 
فلوري   ف ل   7 رقم  زنقة  عنوانه)ا( 

4111  القنيطرة  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 85  8.
 1I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE CAFMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE CAFMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE و عنوان مقره  اال تم عي
 TRIPOLI N° 26 ALI CHEIKH  -

. 62111 NADOR
تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2775
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 12 فبراير  212 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 9  فبراير 

 212 تحت رقم 372.

  I

FIDU.PRO CONSULTING

SOFT-BANKINGT LTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى ش رع اميل زوال و زنقة غيثل 
الط بق   رقم 29  الدار البيض ء ، 

1، الدار البيض ء املغرب
SOFT-BANKINGT LTD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ملتقى 
اميل زوال ش رع غيتل ط بق    رقم 

29 الدار البيض ء - 1111 الدار 
اليض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4896 3

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
SOFT- :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.BANKINGT LTD
مهند1   : بإيج ز  الشركة  غرض 

استش ري.
ملتقى   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ط بق     غيتل  ش رع  زوال  اميل 
1111 الدار   - 29 الدار البيض ء  رقم 

اليض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد مصطفى اكرمي  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  111  : اكرمي   مصطفى  السيد 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مصطفى اكرمي  عنوانه)ا( 

ش رع موالي يوسف اق مة مييبر 1 

 111 البيض ء   24 شقة 1   6 ط بق 

الدار اليض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى اكرمي  عنوانه)ا( 

ش رع موالي يوسف اق مة مييبر 1 

 1111 24 البيض ء  6 شقة 1  ط بق 

الدار اليض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم -.

 2I

ANDERSEN CONSULTING

 COOT MARRUECOS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 COOT MARRUECOS SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : س حة 

فرنس  رقم 8 م بين الط بقين - 

91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري  

37285
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 د نبر  في  3  املؤرخ 
 COOT MARRUECOS SARL حل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسم له  
مقره   وعنوان  درهم    1.111
اإل تم عي س حة فرنس  رقم 8 م بين 
املغرب  طنجة   91111  - الط بقين 

نتيجة لتوقف نش ط الشركة.
و عين:

السطي  محمد   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( 28 زنقة ازرو فيال املن دي 
)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   91111

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ريخ  3 د نبر 2121 وفي 29 ش رع 
 91111  - بروكس  ب رك  غرن طة 

طنجة املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239319.
 3I

ANDERSEN CONSULTING

TANGER DEVELOPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
  TANGER DEVELOPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي : 29 

ش رع غرن طة ب رك بروكس - 91111 
طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري 

.372 7 :
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 د نبر  في  3  املؤرخ 
  TANGER DEVELOPEMENT حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسم له   مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقره   وعنوان  درهم    1.111

ب رك  غرن طة  ش رع   29 اإل تم عي 

املغرب  طنجة   91111  - بروكس 

نتيجة لتوقف نش ط الشركة.

و عين:

السطي  محمد   السيد)ة( 

وعنوانه)ا( 28 زنقة ازرو فيال املن دي 

)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   91111

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ريخ  3 د نبر 2121 وفي 29 ش رع 

 91111  - بروكس  ب رك  غرن طة 

طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 1 2393.

 4I

ACOMS Consulting

PAMU CONSULTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ACOMS Consulting

رقم 2 عم رة 3  ش رع ادريس 2 م ج 

، 51111، مكن 1 املغرب

 PAMU CONSULTING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة 

36 ش رع ادريس الث ني الطوابق 5, 

6, 7 و 8 املدينة الجديدة مكن 1 - 

51111 مكن 1 املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.51547

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 8  ين ير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

الث ني  ادريس  ش رع   36 »عم رة 

الطوابق 5, 6, 7 و 8 املدينة الجديدة 

املغرب»  مكن 1   51111  - مكن 1 

 36 الط بقين  عم رة  »م بين  إلى 

ش رع ادريس الث ني املدينة الجديدة 

مكن 1 - 51111 مكن 1  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 834.
 5I

LAGDAA HICHAM

ASIA ENGINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

LAGDAA HICHAM
 IMM 4 APT N°13 RUE

 VARSOVIE OCEAN, RABAT ،
10040، Rabat Maroc

ASIA ENGINES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 16  محل 
رقم 5 حي يعقوب املنصور الرب ط - 

21 1  الرب ط املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.9848 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 17 د نبر 2121 تم  تحويل  
للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
يعقوب  حي   5 رقم  محل    16« من 
الرب ط    1 21  - الرب ط  املنصور 
املغرب» إلى »أمل 4 مكرر رقم 82 حي 
  1 21  - الرب ط  املنصور،  يعقوب 

الرب ط  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 53    .
 6I

FLASH ECONOMIE

GBT INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

GBT INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رأسم له  232.696.111,11 درهم
املقر الرئيس: زنقة سمية، إق مة 
شهرزاد 3، الط بق 4، رقم 21 -  

الدارالبيض ء
السجل التج ري: 163 48 – 

التعريف الضريبي: 47311624 

التعريف املوحد للمق ولة: 

112667   111127

نقل املقر الرئي�شي

القرار  مداوالت  بمو 6  أوال: 

 14 في  املؤرخ  للشرك ء  االستثن ئي 

في شركة  قرر الشرك ء  ين ير  212، 

املقر  نقل  إنفيست»  »ج.ب.ت. 

الرئيس للشركة:

إق مة شهرزاد  زنقة سمية،   : من 

3، الط بق 4، رقم 21 - الدارالبيض ء.

 ، 19 : كرين ووركس س نتر  إلى   

33ب،  املوقع  بوسكورة،  طريق 

الط بق 5 – الدارالبيض ء.

 4 تم تعديل الفصل  تبع  لذلك، 

من النظ م األس �شي »املقر الرئيس»-

تم اإليداع الق نوني بكت بة  ث ني : 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير  بت ريخ     ب لدارالبيض ء، 

 212 تحت عدد 87 765.

للخالصة والتذكير

هيئة التسيير 

 7I

 SOCIETE BRIQUETERIE

 SAMARRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسم له  : 5.211.111  درهم

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

املدينة، إق مة النهضة املكت6   - 

طنجة املغرب

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.48637

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 

في املؤرخ  للشرك ء   اإلستثن ئي 

 21 ين ير  212 تمت املص دقة على :
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الزهرة الهيشو  )ة(  تفويت السيد 
حصة ا تم عية من أصل   83.611
الهبة  طريق  عن  حصة   83.611

لف ئدة  ابنه  محمد الخراز .
تحيين النظ م األس �شي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
بطنجة   التج رية  ب ملحكمة  الضبط 
رقم  تحت  فبراير  212    8 بت ريخ 

.239467
من أ ل النشر والبي ن

 8I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STE HNIWA PROMOTION
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
 STE HNIWA PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع عبد 
الكريم الخط بي  عم رة بن مو�شى 

الكواش الط بق 2  املدينة الجديدة 
31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
66253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HNIWA PROMOTION
شراء   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

العق رية  العملي ت  أو  املب ني  وبيع 
األخرى

- ادارة املعرض الزراعي.
عنوان املقر اال تم عي : ش رع عبد 
مو�شى  بن  عم رة  الخط بي   الكريم 
املدينة الجديدة    2 الكواش الط بق 

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

43.111 . 2 درهم، مقسم ك لت لي:
  : الشرايبي  محمد  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة   2  .431

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد الشرايبي عنوانه)ا( 
إق مة العلية تجزئة عرصة    5 فيال 
ف 1   31111 ايموزار  طريق  الخير 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الشرايبي عنوانه)ا( 
إق مة العلية تجزئة عرصة    5 فيال  
ف 1   31111 ايموزار  طريق  الخير 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 764.

 9I

محمد معطى هللا

SBRK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد معطى هللا
 RUE DE FES ETAGE 7 No 19 ,77

90000 ،، طنجة املغرب
SBRK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE ,77 وعنوان مقره  اإل تم عي
 DE FES COMPLEXE MABROUK
BLOC D,ETAGE 7 No 19 طنجة 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3 39

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.SBRK :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع.

 RUE ,77 : عنوان املقر اال تم عي

 DE FES COMPLEXE MABROUK

طنجة   BLOC D,ETAGE 7 No  9

91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : برشوق  سعد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  برشوق  سعد  السيد 
 2 7  رقم  حي املسيرة الخضراء زنقة 

القصر الكبير 51 92  القصر الكبير 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  برشوق  سعد  السيد 
 2 7  رقم  حي املسيرة الخضراء زنقة 

القصر الكبير 51 92  القصر الكبير 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 582 .

21I

FOUZMEDIA

 SOUND ENERGY

MOROCCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOUND ENERGY MOROCCO

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محج 

الري ض سنطراإلق مة 5 و 6 الط بق 

3، حي الري ض  - 11 1  الرب ط 

املغرب.

تحويل املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في  1 أكتوبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

و   5 سنطراإلق مة  الري ض  »محج 

  1 11  - حي الري ض    ،3 الط بق   6

»مس حة  إلى  املغرب»  الرب ط 

األول،  الط بق   ،2 اإلق مة  الب ح ت 

  1 11  - ش رع النخيل حي الري ض  

الرب ط  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 1742  .

2 I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «GYPTD « SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 

ت فياللت ملحقة ورزازات

ش رع موالي رشيد عم رة داد1 

الط بق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
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 SOCIÉTÉ «GYPTD « SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار ايت 

حدو تغب لت  - 47722 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIÉTÉ «GYPTD « SARL AU

البن ء   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشغ ل املختفة 
* رص ص 

* تركي6 النظ م السقي ب لتنقيط.

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زاكورة   47722  - ايت حدو تغب لت  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ك علي يدير  :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ك علي يدير  عنوانه)ا( دوار 
زاكورة   47722 تغب لت   حدو  ايت 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ك علي يدير عنوانه)ا( دوار 
زاكورة   47722 تغب لت   حدو  ايت 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  االبتدائية بزاكورة  

 212 تحت رقم -.

22I

dakhla multiservices sarl

SOGENIMATRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

dakhla multiservices sarl
 NR 46 AVENUE ELWALAA &

 RUE ABDELKHALEK TORRES ،
73000، DAKHLA MAROC

SOGENIMATRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
محمد ف ضل السماللي رقم 96، 
املنتزه - 73111 الداخلة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7423
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212     
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOGENIMATRA
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و األشغ ل الع مة 
الهندسة املدنية .

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 ،96 رقم  السماللي  ف ضل  محمد 

املنتزه - 73111 الداخلة  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

4.111.111 درهم، مقسم ك لت لي:
 31.111   : السيد لعزيز الحسن  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  1.111   : السيد لعزيز ادريس  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الحسن   لعزيز  السيد 
تجزئة فتح الخير، رقم 5 ، حي الفرح 

القرية  111   سال  املغرب .
عنوانه)ا(  ادريس   لعزيز  السيد 
تجزئة فتح الخير، رقم 5 ، حي الفرح 

القرية  111   سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحسن   لعزيز  السيد 
تجزئة فتح الخير، رقم 5 ، حي الفرح 

القرية  111   سال  املغرب 
عنوانه)ا(  ادريس   لعزيز  السيد 
تجزئة فتح الخير، رقم 5 ، حي الفرح 

القرية  111   سال  املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 269.
23I

FOUZMEDIA

 SOUND ENERGY
MOROCCO SOUTH LTD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOUND ENERGY MOROCCO
SOUTH LTD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي محج 

الري ض سنطراإلق مة 5 و 6 الط بق 
3، حي الري ض  - 11 1  الرب ط  

املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 5  شتنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
و   5 سنطراإلق مة  الري ض  »محج 
  1 11  - حي الري ض    ،3 الط بق   6
»مس حة  إلى  املغرب»  الرب ط  
األول،  الط بق   ،2 اإلق مة  الب ح ت 

  1 11  - ش رع النخيل حي الري ض  

الرب ط  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 1977  .

25I

FOUZMEDIA

 SOUND ENERGY MERIDJA

LTD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOUND ENERGY MERIDJA LTD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محج 

الري ض سنطراإلق مة 5 و 6 الط بق 

3، حي الري ض  - 11 1  الرب ط  

املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 5  شتنبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

و   5 سنطراإلق مة  الري ض  »محج 

  1 11  - حي الري ض    ،3 الط بق   6

»مس حة  إلى  املغرب»  الرب ط  

األول،  الط بق   ،2 اإلق مة  الب ح ت 

  1 11  - ش رع النخيل حي الري ض  

الرب ط  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 1918  .

26I



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5090

FOUZMEDIA

KENI PAWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KENI PAWER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 23 عم رة 
فلوري    املكت6 رقم 4 ميموزا - 

4111  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
58837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KENI  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PAWER
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحبوب بنصف الجملة
الج فة  والخضر  الفواكه  بيع 

ب لتقسيط.
عنوان املقر اال تم عي : 23 عم رة 
 - ميموزا   4 رقم  املكت6  فلوري    

4111  القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  مريم  برنكوش  السيد 
ا  عم رة  الحنص لي  محمد  زنقة   22
القنيطرة    4111   4 رقم  الشقة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زيتون محسين عنوانه)ا( 

  4111    1 رقم  التنشيط  حي 

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت ريخ 12 فبراير 

 212 تحت رقم.

27I

FIDUNION-MAROC

THOTH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

THOTH CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 47 , ش رع 

اللة ي قوت، الط بق الخ مس - 

21111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

488843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.THOTH CONSULTING

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

رصد  دراس ت،  تدري6،  استش رات، 

وتحليل، في  ميع املج الت.

 ,  47  : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش رع اللة ي قوت، الط بق الخ مس - 

21111 الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : الوزاني  السيد عثم ن 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الوزاني  عثم ن  السيد 
  84 إق مة حدائق املحيط فيال رقم 
 21111 النواص  إقليم   ، بوعزة  دار 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوزاني  عثم ن  السيد 
  84 إق مة حدائق املحيط فيال رقم 
 21111 النواص  إقليم   ، بوعزة  دار 

الدار البيض ء املغرب
 - بت ريخ  تم اإليداع الق نوني ب-  

تحت رقم -.

28I

األست ذ بن عبد الجليل

 AL BARAKA URBAIN
DEVELOPMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

األست ذ بن عبد الجليل
3  ش رع  والن رقم 6  و 7  

الط بق الث لث ، 31111، ف 1 
املغرب

 AL BARAKA URBAIN
DEVELOPMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 5  
الط بق االول مكت6 رقم 8 ش رع 

الجوالن زنقة طنجة  ف 1 1 311 
ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
66 93

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 AL BARAKA URBAIN  :

. DEVELOPMENT

اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

وبيع األرا�شي الع رية  العق ري: شراء 

مخصصة  ك نت  سواء  واملبنية، 

محالت  كراء  أو  لبن ء  أو  للتجزئة 

سكنية أو تج رية أو مهنية أو إدارية أو 

ا تم عية أو صحية، تشييد البن ي ت 

للغير أو لحس به  قصد بيعه 

لحس به   سواء  الشركة  تهدف 

املغرب  داخل  الغير،  لحس ب  أو 

ب لعملي ت  القي م  إلى  خ ر ه  أو 

بيع  املختلفة،  األشغ ل  التج رية: 

مواد البن ء، الهندسة املدنية

بكل  القي م  ع مة،  وبصفة 

والصن عية  التج رية  العملي ت 

واملتعلقة  والعق رية  وامل لية 

ب ملنقوالت املرتبطة بشكل مب شر أو 

غير مب شر ب ألنشطة املذكورة أعاله، 

الشركة  تنمية  في  تس هم  التي  أو 

وتوسعه .
  5 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 

ش رع   8 رقم  مكت6  االول  الط بق 

 311 1 ف 1  الجوالن زنقة طنجة  

ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الحق حج ري  :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : حج ري   رشيد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : السيد عز الدين حج ري  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
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 AL BARAKA URBAIN الشركة 

بقيمة   DEVELOPMENT  :  111

11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حج ري   الحق  عبد  السيد 

فالح  حي  الر�شى  تع ونية  عنوانه)ا( 

الزهور 2 31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  السيد رشيد حج ري  

 2 الزهور  فالح  حي  الر�شى  تع ونية 

31111 ف 1  املغرب.
حج ري   الدين  عز  السيد 

 224 فيال  البديع  حدائق  عنوانه)ا( 

االندلس عين الشقف موالي يعقوب  

31111 ف 1 املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حج ري  الحق  عبد  السيد 

فالح  حي  الر�شى  تع ونية  عنوانه)ا( 

الزهور 2 1 311 ف 1  املغرب
حج ري   الدين  عز  السيد 

 224 فيال  البديع  حدائق  عنوانه)ا( 

االندلس عين الشقف موالي يعقوب  

1 311 ف 1 املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 714.

29I

العيون استش رات

ATATTALLOÂE SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استش رات
رقم  3 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

ATATTALLOÂE SUD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الوك لة   بلوك د رقم 1 5  - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

35275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ATATTALLOÂE SUD

مشغل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تنضيم  ترفيهية،  الع ب  حديقة 

وك فة  املهر  ن ت  و  الحفالت 

يتعلق  م   كل  الفنية،  االنشطة 

ب الشه ر، و االنت ج السمعي البصري، 

اشغ ل التنظيف و الحراسة....

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الوك لة   بلوك د رقم 1 5  - 71111 

العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ف ئز العربي  : 111  بقيمة 

11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ف ئز العربي عنوانه)ا( رقم 

1 5 بلوك د مدينة الوحدة  71111 

العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ف ئز العربي عنوانه)ا( رقم 

1 5 بلوك د مدينة الوحدة  71111 

العيون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

7  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم 2 5.

31I

TEMESNA SARL

 PROMOPERLE BINAE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TEMESNA SARL

 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 PROMOPERLE BINAE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الكم ل 2 بلوك أ الرقم 97  - 26111 

سط ت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.3859

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2121 نونبر   23 في  املؤرخ 

املص دقة على :

الرحيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

عريف 51 حصة ا تم عية من أصل 

احمد  )ة(  السيد  حصة لف ئدة    51

عريف بت ريخ 23 نونبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسط ت  بت ريخ 7  د نبر 

2121 تحت رقم 224/21 .

3 I

FLASH ECONOMIE

MARCAB
إعالن متعدد القرارات

MARCAB

شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رأسم له  2.511.111  درهم

املقر الرئيس: 24، ش رع البحرية، 
الحي الحسني – العيـون

السجل التجـ ري عدد 3443

تفويت حصص الشركة

نقل املقر الرئيس للشركة

أوال: بمو 6 محضر الجمع الع م 

االستثن ئي املؤرخ في 2  ين ير  212،  

ق م الشريك الوحيد لشركة »مرك6  

- MARCAB »  بم  يلي:

تفويت م  قدره  اإلشه د على  )أ ( 

التي  الحصص  من  حصة   6.251

 – املزوار  السيد عبداإلله   يملكه   

لف ئدة   ،Abdelilah EL MEZOUAR

شركة  »الدرهم هولدينغ ش.ذ.م.م.  

 “   DERHEM HOLDING sarl

بت ريخ  2 يوليوز 2121.

للشركة  الرئيس  املقر  نقل  )ب (  

الحي  البحرية،  ش رع   ،24 رقم  من 

الحسني – العيون إلى ش رع السم رة، 
 ،53 رقم   ،C بلوك  حي موالي رشيد، 

الشقة رقم 2 - العيون.

اعتم د نظ م أس �شي  ديد  )ج( 

ذات  شركة  شكل  على  للشركة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تم اإليداع الق نونـي بكت بـة  ث ني : 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لعيون بت ريخ 2  فبراير  212 تحت 

عدد 463/ 212.
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

32I

FLASH ECONOMIE

SAFRAN DADES
إعالن متعدد القرارات

شـــركـــة زعفران داد1  ش.م.م

 STE SAFRAN DADES  SARL

محضر  محتوى  خالل  من 

في  املؤرخ  االستتن ئي  الع م  الجمع 

تم  داد1  ببوم لن   14/12/212 

االتف ق على : 

الرفع من الرأسم ل ااٍل تم عي   -

لشركة زعفران داد1  املتوا دة ب 
املسيرة  حي  ترودانت  زنقة   25 رقم 

بوم لن داد1 تنغير .

من  درهم.    411111 بقيمة: 

511111  درهم.  11111  درهم الى 

4111  حصة   ديدة بقيمة  بخلق 

11   درهم للواحدة . 
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الجديد  رأسم له    ليصبح 
511111  درهم في حوزة:

 511111.... سعيد  الداودي 
الوطنية  للبط قة  والح مل  درهم 
املسيرة  بحي  الس كن  ا.ب:2796   

بوم لن داد1 تنغير.
 511111.... حمو  الداودي 
الوطنية  للبط قة  والح مل  درهم 
املسيرة  بحي  الس كن  ا.ب:24847  

بوم لن داد1 تنغير.
الداودي عبد الن صر ....511111 
الوطنية  للبط قة  والح مل  درهم 
املسيرة  بحي  الس كن  ا.ب:11462   

بوم لن داد1 تنغير.
 تغير النش ط اال تم عي : تشطي6 
ت  ر  وتسجيل:   االلي ت-  كراء  على: 

مستلزم ت املك ت6.
املسير  سعيد  الداودي  تعيين   -

امل لي للشركة. 
املسير  الن صر  عبد  والداودي   -

االداري
الق نون  فصول  بعض  تغيير   -

األس �شي.
بكت بة  تم  الق نوني:  اإليداع 
لتنغير   ااٍلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
 5129 التج ري   السجل  رقم  تحت 

بت ريخ 5/12/212 

33I

M’rirt Conseil SARL AU

STE RAJI & BALKHOU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M›rirt Conseil SARL AU
239 زنقة 7 حي النهضة مريرت ، 

54451، مريرت املغرب
 STE RAJI & BALKHOU SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ايت احم د 
ايت عزيزة  م عة الحم م  - 54451 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3643

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RAJI & BALKHOU SARL

تج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واستخراج املواد املعدنية.

ايت   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - احم د ايت عزيزة  م عة الحم م  

54451 خنيفرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 411   : السيد عبدالسالم الراجي 

حصة بقيمة 41.111 درهم للحصة .

311 حصة    : السيد انور الراجي 

بقيمة 31.111 درهم للحصة .

 311   : ت لخو  احس ين  السيد 

حصة بقيمة 31.111 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الراجي  عبدالسالم  السيد 
حي    418 رقم    9 زنقة  عنوانه)ا( 

القد1 54451 مريرت املغرب.
زنقة  السيد انور راجي عنوانه)ا( 
31 رقم 543 حي احد 54451 مريرت 

املغرب.

عنوانه)ا(  بلخو  احس ين  السيد 

قصر تيسوت ايت سرغوشن 54111 

ميدلت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد انور راجي عنوانه)ا( 
31 رقم 543 حي احد 54451 مريرت 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 13 فبراير 

 212 تحت رقم 43.

34I

FOUZMEDIA

SOCIETE TRANS HORMIAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
  SOCIETE TRANS HORMIAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي والد 

و يه بلوك  Mرقم 716 - 4111  
القنيطرة املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.34 45
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 25 د نبر 2121 تقرر إنش ء 
التسمية  تحت  للشركة   ت بع  فرع  
و    SOCIETE TRANS HORMIAS
ضيعة  الفوارات  ب لعنوان  الك ئن 
القنيطرة    4111  - الحم ني العربي  
املغرب و املسير من طرف السيد)ة( 

الحرمة الي 1 .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  1 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 393 .

35I

FICASUD

DECO EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
DECO EVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  6 زنقة 
يوغوسالفي  ممر غندوري بلوك 
ف رقم 8  يليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 2147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2111 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DECO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.EVENTS
: • تصميم  غرض الشركة بإيج ز 

وتصوير املش ريع.
• الديكور الداخلي والتجهيزات.

• إنت ج النم ذج.
•استيراد وتصدير..

زنقة   6  : عنوان املقر اال تم عي 
بلوك  غندوري  ممر  يوغوسالفي  
 41111  - مراكش  8  يليز  رقم  ف 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
سين   أبن  هش م  موالي  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة   511   :

للحصة.
السيد كريم الصقلي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
سين   أبن  هش م  موالي  السيد 
الحي  رقم    الريف  زنقة  عنوانه)ا( 
 41111 البردعي   عم رة  الصن عي، 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  الصقلي  كريم  السيد 
ش رع الحسن الث ني، عم رة االحب 1 
بلوك 1 شقة رقم 9  41111 مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
سين   أبن  هش م  موالي  السيد 
الحي  رقم    الريف  زنقة  عنوانه)ا( 
 41111 البردعي   عم رة  الصن عي، 

مراكش املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي    5 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

2111 تحت رقم 4358 .
36I

STE FIDLAMIAE SARL

COOL DELIVERY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
COOL DELIVERY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 5  ش رع 

األبط ل رقم 4 أكدال - 1111  
الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 49643

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 COOL :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.DELIVERY
- توصيل   : غرض الشركة بإيج ز 
الوث ئق  أو  السلع  مختلف  تسليم  و 

اإلدارية في  ميع أنح ء املغرب.
- التوصيل املستقل و الع  ل مع 

الخل اللو يستي.
- نقل السلع و خدم ت أخري.

- التج رة..
5  ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
  1111  - أكدال   4 رقم  األبط ل 

الرب ط املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد القج ع دل :  111.  حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ع دل  القج  السيد 
إق مة  ن ن النهضة عم رة 39 شقة 3 
1111  الرب ط  حي النهضة   إض في  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القج ع دل عنوانه)ا( ق مة 
حي   3 شقة   39  ن ن النهضة عم رة 
الرب ط    1111 إض في   النهضة   

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 88    .
37I

FICASUD

DECO EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
DECO EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
عبدالكريم الخط بي، عم رة 

الخط بي، الط بق الرابع رقم 7  يليز 
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 2147
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   21 1 شتنبر    2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«361.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»   461.111« إلى  درهم» 

ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

18 أكتوبر  بت ريخ  التج رية بمراكش  

1 21 تحت رقم 47577.

38I

CABINET HOURMANEK

AGAMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسم ل الشركة

CABINET HOURMANEK

 IMM  HICHAM AVENUE  3 5

 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

AGAMINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 35 

A و B 232 الحي الصن عي ت سيال 

ش رع ابن رشد الدشيرة الجه دية.  

- 86361 الدشيرة الجه دية انزك ن 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.945 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   21 9 أكتوبر   29 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

أي  درهم»    51.111.111»

إلى  درهم»   51.111.111« من 

طريق  عن  درهم»   211.111.111»

الشركة  ديون  مع  مق صة  إ راء 

املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر    3 بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

9 21 تحت رقم 4336.

39I

socomif sarl

BAHARA BERRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحص لي عم رة 35 شقة 

رقم 2 ، 4115 ، القنيطرة املغرب
BAHARA BERRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 23 زنقة 

أنوال عم رة فلوري    مكت6 
رقم 4 ميموزا القنيطرة  - 4111  

القنيطرة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

59185
 18 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BAHARA BERRIES
غرض الشركة بإيج ز : زراعة.

زنقة   23  : عنوان املقر اال تم عي 
أنوال عم رة فلوري    مكت6 رقم 4 
ميموزا القنيطرة  - 4111  القنيطرة  

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
311 حصة    : السيد سعيد زلعي 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 251   : السيد ادريس ابو الحسن 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
451 حصة    : السيد عمر مكروم 

بقيمة 11  درهم للحصة .
حصة   311  : السيد سعيد زلعي 

بقيمة 11  درهم.
 251  : السيد ادريس ابو الحسن 

بقيمة 11  درهم.
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بقيمة   451  : السيد عمر مكروم 
11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زلعي  سعيد  السيد 
 5 الشقة  الق هرة  زنقة  عم رة    

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.
الحسن  ابو  ادريس  السيد 
املن صرة  الع فية  دوار  عنوانه)ا( 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.
حي  السيد عمر مكروم عنوانه)ا( 
  4111 القنيطرة   664 ىق  اإلرش د 

القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زلعي  سعيد  السيد 
 5 الشقة  الق هرة  زنقة  عم رة    

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب
الحسن  ابو  ادريس  السيد 
املن صرة  الع فية  دوار  عنوانه)ا( 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  24 8.
41I

FINANCES.NET

JADO EVENTS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT   9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

JADO EVENTS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 36  
الط بق الث ني شقة  رقم 4 ش رع  

الق هرة كوم تراف   تم رة - 2111  
تم رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 3 99 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JADO  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.EVENTS SARL AU
تنظيم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املن سب ت .
عنوان املقر اال تم عي : رقم 36  
ش رع    4 رقم  شقة   الث ني  الط بق 
  2111  - تم رة  الق هرة كوم تراف   

تم رة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : املصطفى  السيد دحو 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  املصطفى  السيد دحو 
تم رة   9 9 رقم  العربي  املغرب  حي 

2111  تم رة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املصطفى  السيد دحو 
تم رة   9 9 رقم  العربي  املغرب  حي 

2111  تم رة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     بتم رة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 4941.
4 I

Synergie Experts

CIWA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Synergie Experts
49, زنقة  ون  ور1, حي غوتييه ، 

21161، الدار البيض ء املغرب
CIWA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 49، زنقة 
 ون  وريس، حي غوتييه - 21161 

الدار البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4 2797

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  31 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
CIWA  مبلغ رأسم له  1.111  درهم 
زنقة   ،49 وعنوان مقره  اإل تم عي 
 21161  ون  وريس، حي غوتييه - 
الدار البيض ء املغرب نتيجة ل : عدم 

توفير سوق ك فية للشركة.
و حدد مقر التصفية ب 49، زنقة 
 21161  ون  وريس، حي غوتييه - 

الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  الغيث   لزيم  ام  السيد)ة( 
ش رع   9 شقة   32 عم رة  عنوانه)ا( 
اكدال    1111 الخط ب  ابن  عمر 

الرب ط كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية: 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 7 7658.
42I

COMPTABLE

RMA BOUKHARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE
 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ
 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC
RMA BOUKHARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
غيثة رقم 4  مر  ن 3 مكن 1 - 

51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RMA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.BOUKHARI

غرض الشركة بإيج ز : الفالحة

تربية االبق ر

االستراد و التصدير

بيع و شراء املواد الفالحية .

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - مكن 1   3 مر  ن    4 رقم  غيثة 

51111 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 651   : البخ ري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 65.111 درهم للحصة .

السيد رض  البخ ري :  11  حصة 

بقيمة 1.111  درهم للحصة .

  51   : البخ ري  مروى  السيدة 

حصة بقيمة 5.111  درهم للحصة .

السيد ادم البخ ري :  11  حصة 

بقيمة 1.111  درهم للحصة .

 651  : البخ ري  محمد  السيد 

بقيمة 65.111 درهم.

السيد رض  البخ ري : 11  بقيمة 

1.111  درهم.

  51  : البخ ري  مروى  السيدة 

بقيمة 5.111  درهم.

11  بقيمة   : السيد ادم البخ ري 

1.111  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيد محمد البخ ري عنوانه)ا( 
 51111 مكن 1   4 النسيم   4 رقم 

مكن 1 املغرب.
عنوانه)ا(  البخ ري  رض   السيد 
 51111 مكن 1   4 النسيم   4 رقم 

مكن 1 املغرب.
السيدة مروى البخ ري عنوانه)ا( 
 51111 مكن 1   4 النسيم   4 رقم 

مكن 1 املغرب.
السيد ادم البخ ري عنوانه)ا( رقم 
4 النسيم 4 مكن 1 51111 مكن 1 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد البخ ري عنوانه)ا( 
 51111 مكن 1   4 النسيم   4 رقم 

مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 815.
43I

FLASH ECONOMIE

MERSEN MAROC
إعالن متعدد القرارات

MERSEN MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، رأسم له  
31.711.111 درهم

املقر الرئيس: كلم 1 ، طريق 
الوليدية،  م عة موالي عبدهللا، 

إقليم الجديدة
السجل التج ري عدد 8.463 – 
التعريف الضريبي عدد 19716  

التعريف املوحد للمق ولة: 
11 54317 111138

التخفيض من رأسم ل الشركة
الزي دة في رأسم ل الشركة

القرار  محضر  بمو 6  أوال: 
د نبر  في  3  املؤرخ  االستثن ئي 
2121، قرر الشريك الوحيد في شركة 

»ميرسين املغرب» م  يلي:-
رأسم ل  في  التقليص  )أ(   
درهم    5.959.111 بمبلغ  الشركة 
درهم   31.711.111 من  لتخفيضه 
إلى 111. 4.74  درهم وذلك للتطهير 

حدود  في  املتراكمة  للديون  الجزئي 
55, 88.68 .25 درهم.

الشركة  رأسم ل  في  الزي دة  )ب ( 
لرفعه  درهم    5.959.111 بمبلغ 
مبلغ  إلى  درهم    4.74 .111 من 
31.711.111 درهم عن طريق إصدار 
5.959   حصة  ديدة بقيمة اسمية 
111  درهم للحصة الواحدة  قدره  
كلي   تحرر  اإلسمية  للقيمة  مس وية 

عن طريق مق ص ته  ب لديون.
تم إنج ز الزي دة في رأ1 امل ل نه ئي  

وعلى الو ه الصحيح.
· وبن ء عليه، تم تعديل الفصلين 
من النظ م األس �شي للشركة.  و7   6
وبذلك أصبح رأسم ل الشركة محددا 
في مبلغ 31.711.111 درهم موزع إلى 
111  درهم  31.711 حصة من فئة 

للحصة الواحدة محررة ب لك مل
الق نوني  اإليداع  تم  ث ني :   
ب ملحكمة االبتدائية ب لجديدة بت ريخ 

18 فبراير  212.
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

44I

FLASH ECONOMIE

SOCONAV
إعالن متعدد القرارات

SOCONAV
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رأسم له  511.111 درهم
املقر الرئيس: 24، ش رع البحرية، 

الحي الحسني – العيـون
السجل التجـ ري عدد  3.67

 تفويت حصص الشركة
نقل املقر الرئيس للشركة

الجمع  محضر  بمو 6  أوال: 
ين ير    2 الع م االستثن ئي املؤرخ في 
 212،  ق م الشريك الوحيد لشركة 

سوكون ف - SOCONAV  بم  يلي:
تفويت م  قدره  اإلشه د على  )أ ( 
التي  الحصص  من  حصة   251
 – املزوار  السيد عبداإلله   يملكه   
لف ئدة   ،Abdelilah EL MEZOUAR

شركة.

 – »الدرهم هولدينغ ش.ذ.م.م.    
DERHEM HOLDING sarl  “ بت ريخ 

 2 يوليوز 2121.
للشركة  الرئيس  املقر  نقل  )ب (  
الحي  البحرية،  ش رع   ،24 رقم  من 
الحسني – العيون إلى ش رع السم رة، 
 ،53 رقم   ،C بلوك  حي موالي رشيد، 

الشقة رقم 2 - العيون.
اعتم د نظ م أس �شي  ديد  )ج( 
ذات  شركة  شكل  على  للشركة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
تم اإليداع الق نونـي بكت بـة  ث ني : 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ب لعيون بت ريخ 2  فبراير  212 تحت 

عدد 462/ 212.
للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

45I

FLASH ECONOMIE

ESPACE DRIED FRUITS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ESPACE DRIED FRUITS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 2 درب 
بلح ج الخدير،الب روديين  - 41111 

مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 18339
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ESPACE DRIED FRUITS

تج رة،   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مجففة،  فواكه  ع مة،  اغذية 

التدري6 والدعم األك ديمي..
 2 رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - الخدير،الب روديين   بلح ج  درب 

41111 مراكش املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : الزي  املحجوب  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد رشيد بوعالل :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الزي  املحجوب  السيد 

45111 ورزازات  دوار تموال ترميكت  

املغرب .

عنوانه)ا(  بوعالل  رشيد  السيد 
املح ميد   638 رقم    3 بوعك ز بلوك 

41111 مراكش املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزي  املحجوب  السيد 

45111 ورزازات  دوار تموال ترميكت  

املغرب 

عنوانه)ا(  بوعالل  رشيد  السيد 
املح ميد   638 رقم    3 بوعك ز بلوك 

41111 مراكش املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر    3 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

2121 تحت رقم 18339 .

46I

CABINET ESSADKIA

MAHISSA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

 MAHISSA TRANS
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 26  
تجزئة البس تين  - 65451 العيون 

سيدي ملوك  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MAHISSA TRANS

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE PERSONNEL

.POUR LE COMPTE D’AUTRUI
عنوان املقر اال تم عي : رقم 26  
العيون   65451  - البس تين   تجزئة 

سيدي ملوك  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

511 حصة  السيد محمد م حي :  

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد عبد الع لي سرغيني :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  م حي  محمد  السيد 

 65451   26 رقم  البس تين  تجزئة 

العيون سيدي ملوك املغرب.

سرغيني  الع لي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي عين الدفلة 12 65451 

العيون سيدي ملوك  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :

عنوانه)ا(  م حي  محمد  السيد 

 65451   26 رقم  البس تين  تجزئة 

العيون سيدي ملوك املغرب.

سرغيني  الع لي  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي عين الدفلة 12 65451 

العيون سيدي ملوك املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت وريرت  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 76.

47I

AMJ MANAGEMENT

C .H .M RENT CAR S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االردن  اق مة ي منة   2 الط بق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

 C .H .M RENT CAR S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الكوارت مش علة شطر ث ني طنجة 

تجزئة 6446. - 91111 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 19455

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 27 ين ير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

ث ني  شطر  مش علة  الكوارت  »حي 

طنجة تجزئة 6446. - 91111 طنجة 

 I بلوك   28 »العم رة  إلى  املغرب» 

مق طعة  املجد  تجزئة  بعلبك  زنقة 

طنجة    91111  - مك دة طنجة   بني 

املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239382.

48I

SOCIETE DIAB DE GENIE CIVIL “SDGC

 DRISSI DEVELOPPEMENT
SARL

إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

  DRISSI DEVELOPPEMENT SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 75-
77 توسيع 4 الشطر    - 51111 

مكن 1  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.5 219

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في    فبراير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي :
11 درهم   251 حصة بقيمة  بيع 
اإلدري�شي    حسن   : السيد  ملك  في 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
الشرك ء  لف ئدة    FL53755 عدد  
اآلتية أسم وهم :   -  يونس اإلدري�شي 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
 341 اصبح يمتلك    I4 1162 عدد 

حصة بقيمة 11 درهم  .
الح مل لبط قة  إدري�شي   زكري ء   -
 D234765 التعريف الوطنية عدد  
بقيمة  حصة   331 يمتلك  اصبح 

11 درهم . 
-وليد اإلدري�شي الح مل لبط قة   
 FL 84195 عدد  الوطنية  التعريف 
بقيمة  حصة   331 يمتلك  اصبح 

11 درهم  
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
11 درهم   251 حصة بقيمة  بيع 
اإلدري�شي    حسن   : السيد  ملك  في 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
الشرك ء  لف ئدة    FL53755 عدد  

اآلتية أسم وهم : 
-  يونس اإلدري�شي الح مل لبط قة 

  I4 1162 عدد  الوطنية  التعريف 

بقيمة  حصة   341 يمتلك  اصبح 

11 درهم  .

الح مل لبط قة  إدري�شي   -زكري ء   

 D234765 عدد  الوطنية  التعريف 

بقيمة  حصة   331 يمتلك  اصبح 

11 درهم .

لبط قة  الح مل  اإلدري�شي  -وليد 

 FL 84195 عدد  الوطنية  التعريف 

بقيمة  حصة   331 يمتلك  اصبح 

11 درهم  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 764.

49I

JURISMAG SARL

FRIOMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

FRIOMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 46، ش رع 

الزرقطوني ، الط بق 2، الشقة رقم 

6 - 21111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

489743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FRIOMA SARL
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االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 
ب لجملة  والبيع  والتوزيع  والتصدير 
لجميع  والتجزئة  الجملة  وشبه 
 ، الغذائية  الفالحية  املنتج ت 
التخزين  ؛  املجمدة  أو  الط ز ة 
لجميع  والش مل  واإليج بي  املجمد  

املنتج ت الغذائية الفالحية.
عنوان املقر اال تم عي : 46، ش رع 
الشقة رقم   ،2 الط بق   ، الزرقطوني 

6 - 21111 الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : كمون  بن ني  بدر  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : السيد حمزة بن ني كمون 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بدر بن ني كمون عنوانه)ا( 

العيون 71111 العيون املغرب.
كمون  بن ني  حمزة  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيض ء 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر بن ني كمون عنوانه)ا( 

العيون 71111 العيون املغرب
كمون  بن ني  حمزة  السيد 
عنوانه)ا( الدار البيض ء 21111 الدار 

البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765352.
51I

FOUZMEDIA

CHEZ HAZZAZ IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CHEZ HAZZAZ IMMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

منصور الدهبي عم رة فكيك الرقم 

4  مكت6 رقم 3 - 4111  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

58885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHEZ  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.HAZZAZ IMMO

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الرقم  الدهبي عم رة فكيك  منصور 

4111  القنيطرة  4  مكت6 رقم 3 - 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  الهزاز  السيد 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  فؤاد  الهزاز  السيد 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  الهزاز  السيد 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  فؤاد  الهزاز  السيد 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت   - بت ريخ  االبتدائية ب لقنيطرة  

رقم -.

5 I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

MARWA CLASS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

MARWA CLASS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إق مة 

القد1 رقم 34، طنجة - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MARWA CLASS

غرض الشركة بإيج ز : 

متجر عق قير ومستلزم ت البن ء

أعم ل البن ء والتطوير املختلفة.

الداخلية  األعم ل  -  ميع 
وأغطية  ده ن  )سب كة،  والخ ر ية 

ح ئط، كهرب ء، بن ء، تجصيص(
النج رة،  الداخلية،  التجهيزات   -
الخضراء،  املس ح ت  صي نة 
أغطية األرضي ت الصلبة  الحوا ز، 

واملرنة
- أعم ل الوا ه ت من األلومنيوم 
والنج رة  للصدأ  املق وم  والفوالذ 

الحديدية
والتنظيف  املنشئ ت  تشطي6   -

الصن عي
واملنتج ت  املواد  استيراد   -

املتعلقة ب لنش ط
بك فة  واإلدارة  الشركة  -مش ركة 
أو  الشرك ت  في  ميع  الوس ئل 
التي  أو  إنش ؤه   تم  التي  الشرك ت 
سيتم إنش ؤه  والتي قد تكون مرتبطة 

ب لغرض املؤس�شي للشركة.
س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إق مة 
 91111  - طنجة   ،34 رقم  القد1 

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : الحسن   العب ر  السيد 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيد العب ر الحسن  
 2 الط بق   52 إق مة الصب ح عم رة 
 91111 سيدي مومن الدار البيض ء 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد العب ر الحسن  
 2 الط بق   52 إق مة الصب ح عم رة 
 91111 سيدي مومن الدار البيض ء 

طنجة املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ  1  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم  11 .

52I
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Synergie Experts

THE ALSAN PARTNERSHIP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

Synergie Experts

49, زنقة  ون  ور1, حي غوتييه ، 

21161، الدار البيض ء املغرب

 THE ALSAN PARTNERSHIP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 49، زنقة 

 ون  وريس، حي غوتييه - 21161 

الدار البيض ء املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.483897

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

رفع  تم  فبراير  212   15 في  املؤرخ 

رأسم ل الشركة بمبلغ قدره »91.111 

إلى  درهم»    1.111« أي من  درهم» 

«11.111  درهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765819.

53I

fiduazizi

SAHARA SURVEILLANCE
إعالن متعدد القرارات

fiduazizi

ش رع عمر املخت ر حي القد1 ش رع 

عمر املخت ر حي القد1، 7111، 

العيون املغرب

SAHARA SURVEILLANCE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: عم رة 15 

رقم  1 حي موالي رشيد العيون - 

71111 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.4917

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212    6 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

ينص  الذي   :1-2-3-4 رقم  قرار 

من  حصة   511 تفويت  م يلي:  على 

لف ئدة  معطال  علي  السيد  طرف 

السيد محمد مولود اكريطة.          رفع 

رأ1 م ل الشركة الى 3.111.111.11 

درهم.

للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  الى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

تعيين السيد علي معطال و السيد 

كمسيرين  اكريطة  مولود  محمد 

للشركة و يتضمن توقيعهم  منفصال 

لجيمع العملي ت البنكية و امل لية.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي   :2-6-7-16 رقم  بند 

من  حصة   511 تفويت  م يلي:  على 

لف ئدة  معطال  علي  السيد  طرف 

السيد محمد مولود اكريطة.

الى  الشركة  م ل  رأ1  رفع 

3.111.111.11 درهم.

للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات  شركة  الى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

تعيين السيد علي معطال و السيد 

كمسيرين  اكريطة  مولود  محمد 

للشركة و يتضمن توقيعهم  منفصال 

لجيمع العملي ت البنكية و امل لية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

8  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  532/212.

54I

FOUZMEDIA

TAGRA DIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TAGRA DIST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي برومون د 

الجيش امللكي محل رقم 3 و 4 إق مة 

الفهيم 2 ب 6 الرقم 7  - 4111  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

55159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 يونيو   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAGRA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.DIST

متجر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للمواد الغذائية.

عنوان املقر اال تم عي : برومون د 

الجيش امللكي محل رقم 3 و 4 إق مة 

  4111  -   7 الرقم   6 ب   2 الفهيم 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  رضوان  واعزيز  السيد 

زنقة W الرقم 5 ف ل فلوري 4111  

القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رضوان  واعزيز  السيد 
زنقة W الرقم 5 ف ل فلوري 4111  

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت   - بت ريخ  االبتدائية ب لقنيطرة  
رقم .

55I

ELYX CONSULTING

MEDIA 21

إعالن متعدد القرارات

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MEDIA 21 »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: مكت6 
رقم 164  ، الط بق 7   والت مبنى 

الحبو1 ش رع الجيش امللكي ،  - - 

الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 945 7

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 4  شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

من  مسكين   يونس  السيد  إق لة 

مه مه كمسير للشركة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

م يلي: تعيين السيد االيوبي املهدي  و 

كمسيرين  بوعشرين  أسم ء  السيدة 

للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :---- رقم  بند 

م يلي: ------

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  1  ب لدار البيض ء   التج رية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 49 748.
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FOUZMEDIA

KENITRA PLANTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KENITRA PLANTATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش رع 

موالي عبدالعزيز إق مة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 4111  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

58895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KENITRA PLANTATION

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

التشجير وصي نة الحدائق.

 59  : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة  عبدالعزيز  موالي  ش رع 

  4111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حميد  الحداد  السيد 
القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حميد  الحداد  السيد 
القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت   - بت ريخ  االبتدائية ب لقنيطرة  

رقم -.
57I

ائتم نية بي ن حن ن

 RACHID ELFATOUKI POUR
LEGUMES ET FRUIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ائتم نية بي ن حن ن
عرصة ملع ش طريق املستودع 

البلدي رقم 47  مراكش ، 41111، 
مراكش مراكش

 RACHID ELFATOUKI POUR
LEGUMES ET FRUIT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي  42 دائرة 
 128933PM2D49 A12 ابواب 
مراكش املغرب 41111 مراكش  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 96 

الشريك  قرار  بمقت�شى 
الوحيداملؤرخ في 2  ين ير  212 تقرر 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 RACHID الوحيد  الشريك  ذات 
 ELFATOUKI POUR LEGUMES ET
FRUIT   مبلغ رأسم له  1.111  درهم 
وعنوان مقره  اإل تم عي  42 دائرة 
ابواب   128933PM2D49 A12 
مراكش    41111 املغرب  مراكش 

املغرب نتيجة ل : عدم املردودية.
و حدد مقر التصفية ب  42 دائرة 
ابواب   128933PM2D49 A12 
مراكش   41111 املغرب  مراكش 

املغرب. 

و عين:
الفطواكي  رشيد    السيد)ة( 
دائرة  عنوانه)ا(  42  و 
بمراكش   128933PM2D49 A12 
)ة(  41111 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة ومحل تبليغ العقود و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21749 .
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NBK CONSULTING SARL

STUDIO ATELIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NBK CONSULTING SARL
إق مة الب تول الط بق الث ني، زاوية 
ش رع محمد الخ مس  و زنقة محمد 
البق ل ،  ليز، مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب
STUDIO ATELIER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي درب 
تيشنب شت رقم 33 املوقف - 

41131 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

84743
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   21 7 أكتوبر    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.STUDIO ATELIER SARL
غرض الشركة بإيج ز : ري ض .

درب   : اال تم عي  املقر  عنوان 
تيشنب شت رقم 33 املوقف - 41131 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 Mauro-Aldo السيد 

MARTINEZ CUBILLO  :  51 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 Julia Josefina السيدة 

 RODRIGUEZ BELLIDO  :  51

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Mauro-Aldo السيد 

عنوانه)ا(    MARTINEZ CUBILLO

إسب ني   - - إسب ني  .

 Julia Josefina السيدة 

عنوانه)ا(   RODRIGUEZ BELLIDO

إسب ني   - - إسب ني  .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Mauro-Aldo السيد 

عنوانه)ا(   MARTINEZ CUBILLO

إسب ني   - - إسب ني  

 Julia Josefina السيدة 

RODRIGUEZ BELLIDO  عنوانه)ا( 

إسب ني   - - إسب ني  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر    3 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

7 21 تحت رقم 488 9.

59I

BOUKHRIS &ASSOCIES

LUXOR
شركة املس همة

خفض رأسم ل الشركة

 LUXOR

شركة مس همة بمجلس إدارة 
رأسم ل: 92.667.111,11 درهم

مقره  اال تم عي: مدار الحسن 

الث ني، الدار البيض ء.

السجل التج ري ب لدار البيض ء رقم: 

8 463
رقم التعريف الضريبي 892 13 

ICE N°1111113 4111158
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الجمعية  محضر  بمو 6 
املنعقدة  االستثن ئية  العمومية 
بت ريخ 28 د نبر 2121، تقرر م  يلي:

خفض رأسم ل الشركة بسب6   -
الخس ئر بقدر 82.933.000-  درهم،

النه ئي  االنج ز  مع ينة   -
بقدر  الشركة  رأسم ل  لخفض 
من  لخفضه  درهم   -82.933.000
75.611.111   درهم الى مبلغ  مبلغ  

92.667.111   درهم،
النظ م  من   6 الفصل  -تحيين 

االس �شي للشركة. 
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 
 763332 ب لدار البيض ء تحت عدد  

بت ريخ  1 فبراير  212.
ملخص قصد النشر

61I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SAHAM HOTELS
شركة املس همة

رفع رأسم ل الشركة

SAHAM HOTELS
شركة مس همة رأسم له  محدد في 

237.611. 2  درهم 
مقره  اال تم عي: 6 2 ش رع 

الزرقطوني الدار البيض ء
السجل التج ري رقم:  8456 

 IF N° 40175297 – ICE
N°1111815851111 2

الجمعية  محضر  بمو 6 
العمومية االستثن ئية املنعقدة بت ريخ 

31 نونبر 2121، تقرر م  يلي:
بقدر  الشركة  رأسم ل  رفع   -
223.973.311 درهم بإصدار 2 239 

733  سهم  ديد ،
خفض رأسم ل الشركة بسب6   -
الخس ئر بقدر 118.735.700-  تحت 
شرط انج ز عملية الرفع من رأسم ل 

الشركة املش ر اليه ،
النظ م  من   6 الفصل  تحيين   -

االس �شي للشركة. 
االدارة  مجلس  محضر  بمقت�شى 
املنعقد بت ريخ 28 د نبر 2121 تقرر 

م  يلي:

بقدر  الشركة  رأسم ل  انج ز   -

 2 بإصدار  درهم    223.973.311

من  لرفعه  سهم  ديد    733  239

مبلغ  الى  درهم     6.111.111 مبلغ 

223.973.311  درهم،

رأسم ل  خفض  عملية  انج ز   -

بقدر  الخس ئر  بسب6  الشركة 

درهم لخفضه من    -118.735.700

درهم الى مبلغ   973.311  .239 مبلغ 

237.611. 2  درهم،

النظ م  من   6 الفصل  تحيين   -

االس �شي للشركة. 

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

عدد 76333    تحت  البيض ء  ب لدار 

بت ريخ  1 فبراير  212.

ملخص قصد النشر

6 I

GAME BILD

MODE CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  استدراك 

الرسمية

MODE CORPORATION

45  ش رع محمد الخ مس الط بق 

 Tanger ،91111 ، 28 الرابع شقة

Maroc

MODE CORPORATION  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقره  اإل تم عي رقم   

قطعة  2 ازيت طنجة  - 91111 

طنجة  املغرب .

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك   

الرسمية عدد 5651 بت ريخ 1  فبراير 

.212 

الذي ينص  بند رقم  :   : بدال من 

على

م يلي: تفويت 511 حصة من

السيد محمد املخرشف الى السيد

محمد الوراق.

من  حصة   4511 تفويت   : يقرأ 
السيد محمد املخرشف الى السيد

محمد الوراق
الب قي بدون تغيير.
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HORICOM

SUPER KHDIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SUPER KHDIMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي تجزئة 

مر  ن قطعة 3  رقم 267 - 51111  
مكن 1 املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.46717
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت  فبراير  212  في  1  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
االنع ش العق ري.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 877.
63I

CABINET OBILAT

RADIOLOGIE DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OBILAT
23 زنقة ك رنوط ، 91111، طنجة 

املغرب
RADIOLOGIE DU NORD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 5،زنقة 

إبن عطية و ش رع ف 1 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RADIOLOGIE DU NORD

عي دة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

طبية ب ألشعة.

5،زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 91111  - ف 1  ش رع  و  عطية  إبن 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

2.211.111 درهم، مقسم ك لت لي:

 : ابن سودة املري  السيد أحمد  

22111 بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املري  سودة  ابن  أحمد   السيد 

عنوانه)ا( بوب نة تجزئة الصنوبر فيال 

2  91111 طنجة  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املري  سودة  ابن  أحمد   السيد 

عنوانه)ا( بوب نة تجزئة الصنوبر فيال 

2  91111 طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239243.

64I
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PRIVILEGE CABINET

GIRONA PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER MSALLAH RUE
 URUGUAY NO 7 TANGER،
90000، TANGER TANGER

GIRONA PROMO SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : زنقة 
اليمن 1  الط بق 2 رقم 4   - 91111 

طنجة  املغرب .
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.7299 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  7  فبراير  املؤرخ في 
شركة    GIRONA PROMO SARL
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  
  1 اليمن  زنقة  اإل تم عي  مقره  
طنجة    91111  -    4 رقم   2 الط بق 
املغرب  نتيجة اللشركة بدون نش ط.

و عين:
الزرقوني  عمر  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( هوالندا  91111 بورتهويز  

هوالندا  كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
زنقة  وفي   2121 فبراير    7 بت ريخ 
اليمن 1  الط بق 2 رقم 4  - 91111 

طنجة  املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239472.
65I

CANOCAF SARL

CAZANOUVA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

CANOCAF SARL
ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط بق الث ني رقم 13 

 NADOR ،62111 ،الن ظور
MAROC

CAZANOUVA CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  55 - 

559 ش رع الحسن االول  - 62111 
الن ظور  املغرب .

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.9825
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 28 ين ير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 - ش رع الحسن االول    559  -  55 »
62111 الن ظور  املغرب » إلى »ش رع 
 62111  -  577 رقم  األول  الحسن 

الن ظور املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 19 فبراير 

 212 تحت رقم 289.
66I

CANOCAF SARL

CAZANOUVA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

CANOCAF SARL
ش رع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

رقم 7 الط بق الث ني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الن ظور

MAROC
CAZANOUVA CAR   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  55 - 

559 ش رع الحسن االول - 62111 
الن ظور املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.9825
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين  ين ير  212   28 املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد)ة( اسب ع  

مراد كمسير وحيد.

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 19 فبراير 

 212 تحت رقم 289.

67I

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 STE COMPTOIR EL

YOUSSFIA SARL
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

21 ش رع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 21 ش رع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

 STE COMPTOIR EL YOUSSFIA

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: اوالد عبو 

اوالد يوسف دائرة قصبة ت دلة - 

23111 بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 153

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2121 تم اتخ ذ  1  د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

األنشطة  على  التشطي6  م يلي: 

الت لية : تج رة علف املوا�شي -  تج رة 

تج رة   -  : نش ط  وإض فة  األسمدة. 

املواد الغذائية. 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي ينص   :13 بند رقم بند رقم 

التشطي6 على األنشطة  على م يلي: 

الت لية : تج رة علف املوا�شي -  تج رة 

تج رة   -  : نش ط  وإض فة  األسمدة. 

املواد الغذائية. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ريخ  االبتدائية بقصبة ت دلة  

فبراير  212 تحت رقم 6 .
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BOUKHRIS &ASSOCIES

LUXOR
شركة املس همة

رفع رأسم ل الشركة

 LUXOR

شركة مس همة بمجلس إدارة 
رأسم ل: 75.611.111  درهم

مقره  اال تم عي: مدار الحسن 

الث ني، الدار البيض ء.

السجل التج ري ب لدار البيض ء رقم: 

8 463
رقم التعريف الضريبي 892 13 

ICE N°1111113 4111158

الجمعية  محضر  بمو 6 

املنعقدة  االستثن ئية  العمومية 

بت ريخ 31 اكتوبر 2121، تقرر م  يلي:

بقدر  الشركة  رأسم ل  خفض   -

64.511.111 درهم الخ ضع للشرط 

الواقف،
بقدر  الشركة  رأسم ل  رفع   -

بإصدار  درهم    75.611.111

2.111 3.5 سهم  ديد، 

النظ م  من   6 الفصل  تحيين   -

االس �شي للشركة. 

االدارة  مجلس  محضر  بمقت�شى 
املنعقد بت ريخ 18 د نبر 2121 تقرر 

م  يلي:

الشركة  رأسم ل  خفض   -

الخ ضع  درهم   64.511.111 بقدر 

مبلغ  من  لخفضه  الواقف  للشرط 

64.511.111 درهم الى مبلغ 1 درهم،
بقدر  الشركة  رأسم ل  رفع   -

بإصدار  درهم    75.611.111

من  لرفعه  سهم  ديد   3.5 2.111

مبلغ 1 درهم الى مبلغ 75.611.111  

درهم،

من   6 الفصل  تحيين  مع ينة   -

النظ م االس �شي للشركة. 

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  املحكمة  لدى  التج ري 

  762841 تحت عدد  ب لدار البيض ء 

بت ريخ 27 ين ير  212.

ملخص قصد النشر
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FACE FIDUCIAIRE

FIORE BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

219 ش رع مصطفى املعني الط بق 

الث لث رقم 6 ، 31 21، الدار 

البيض ء املغرب

FIORE BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

مروة 2  زنقة  ال ل الدين 

السيوطي ط   راسين - 21111 

الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

489375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIORE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.BEAUTY

م سك   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مؤسسة للعن ية ب لجم ل.

إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
مروة 2  زنقة  ال ل الدين السيوطي 
الدارالبيض ء   21111  - راسين  ط   

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

ادري�شي  سرغيني  سلوى  السيدة 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ادري�شي  سرغيني  سلوى  السيدة 

روم    11 11 ايط لي   عنوانه)ا( 

ايط لي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ادري�شي  سرغيني  سلوى  السيدة 

روم     1111 ايط لي   عنوانه)ا( 

ايط لي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  1 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

71I

MA GLOBAL CONSULTING

HAGILES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية ش رع عبد املومن و زنقة ف ن 

زيالند إق مة فضيلة، الط بق الرابع، 

21111، الدار البيض ء املغرب

HAGILES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 59، ش رع 

الزرقطوني الط بق الس د1 رقم 8  

- 21111 الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

48999 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HAGILES

- استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 
وتوزيع البرمجي ت.

الدراسة  خدم ت  تقديم   -
والتنفيذ  والتدري6  واالستش رات 
تكنولو ي   لحلول  والصي نة 

املعلوم ت.
- إنش ء برمجي ت الرقمنة.

املش ركة في أي من قصة وطنية   -
أو دولية ع مة أو خ صة ؛

خ ر ية  بمص در  االستع نة   -
والتدري6  واالستش رة  للدراسة 
لحلول  والصي نة  التنفيذ  وموارد 

تكنولو ي  املعلوم ت الدولية ؛.
عنوان املقر اال تم عي : 59، ش رع 
الزرقطوني الط بق الس د1 رقم 8  

- 21111 الدارالبيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة ك رل ب سك ل فرن ند إرنيل 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ك رل ب سك ل فرن ند إرنيل 

عنوانه)ا( فرنس  - بيدارت فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ك رل ب سك ل فرن ند إرنيل 

عنوانه)ا( فرنس  - بيدارت فرنس 
 - بت ريخ  تم اإليداع الق نوني ب-  

تحت رقم -.
7 I

FLASH ECONOMIE

STARBOARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE «STARBOARD« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي منطقة 
النسيم اسالن 2 تجزئة 9 متجر 27 

عملية ك زا فيو الدار البيض ء
رقم التقييد في السجل التج ري: 

488677

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة  الشركة:  -شكل 

املسؤولية املحدودة
    STARBOARD :تسمية الشركة -
مزاولة  بإيج ز:  الشركة  -غرض 
)تقليدي  الطع م  تقديم  نش ط 
وك فة أنواع الطع م األخرى(. تحضير 
الو ب ت املطبوخة، البيع في املوقع، 
استقب ل وإحي ء  الو ب ت الج هزة، 
املن سب ت  أنواع  ) ميع  املن سب ت 
-العقيقة  امليالد  أعي د  تنظيم  مثل 
الخ ص مع  الط بع  -األمسي ت ذات 
األصدق ء(. وبصفة ع مة أي عملي ت 
ك نت بشكل مب شر أو غير مب شر   

ً
أي 

قد  والتي  الرئي�شي  ب لهدف  تتعلق 
بشرط أال  تسهل امتداده وتطويره، 
العملي ت بأي شكل من  تؤدي هذه 
املدني  الط بع  تعديل  إلى  األشك ل 

للشركة. 
منطقة  اال تم عي:  املقر  -عنوان 
 27 9 متجر  تجزئة   2 النسيم اسالن 

عملية ك زا فيو الدار البيض ء.
أ له   من  تأسست  التي  -املدة 

الشركة : 99 سنة.
  1.111 الشركة:  رأسم ل  -مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   51 زينون:  أيوب  *السيد 

بقيمة 11  درهم للحصة
*السيدة سلوى اكريبع: 51 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

للشرك ء :
*السيد أيوب زينون

*السيدة سلوى اكريبع
الى  التسيير  أسند   : التسيير   -
الدين املرابطي إلى أ ل  السيد عالء 

غير مسمى.
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدار  التج رية  للمحكمة  التج ري 

البيض ء بت ريخ  15.12.212.
من أ ل الخالصة والبي ن

72I



5103 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

FACE FIDUCIAIRE

SCREEN FILMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
219 ش رع مصطفى املعني الط بق 

الث لث رقم 6 ، 31 21، الدار 
البيض ء املغرب

SCREEN FILMS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  21 
ش رع مصطفي املع ني ط 2 ش 9  - 

31 21 الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

489125
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SCREEN FILMS
منتج   : بإيج ز  الشركة  غرض 
سين ريست   ٬ السينم ئية  األفالم 

،ومشغل املمثلين.
 21  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -   9 2 ش  ش رع مصطفي املع ني ط 

31 21 الدارالبيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 811   : الشب ني  نزهة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد وسيم نجمي :  211 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الشب ني  نزهة  السيدة 
 3 ط  الثور  ابو  زنقة  رامي    اق مة 
  21111 املع ريف البيض ء    4 شقة 

الدارالبيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  نجمي  وسيم  السيد 

 3 زنقة ابو الثور اق مة رامي   ط بق 

 21111 املع ريف البيض ء    4 شقة 

الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نجمي  وسيم  السيد 

 3 زنقة ابو الثور اق مة رامي   ط بق 

 21111 املع ريف البيض ء    4 شقة 

الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

73I

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 STE ANZAR TRAVAUX

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

21 ش رع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 21 ش رع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

 STE ANZAR TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

عب 1 محمود العق د رقم 53 لبدغ - 

23111 بني مالل املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.8197

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 8  يونيو 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»ش رع عب 1 محمود العق د رقم 53 

23111 بني مالل املغرب» إلى  لبدغ - 

»حي الحسني الزنقة 2 الرقم 36، بني 

مالل - 23111 بني مالل  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 19 فبراير 

 212 تحت رقم 36 .
74I

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 STE TAWABIL EL GHAZALA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نش ط الشركة 

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

21 ش رع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 21 ش رع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23111، بني مالل املغرب
 STE TAWABIL EL GHAZALA
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي اوالد علي 
الواد لبرادية، الفقيه بن ص لح - 

23111 بني مالل املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3297

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 د نبر  في  2  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
- بيع املنتج ت الفالحية..

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

5  فبراير  212 تحت رقم 57.
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ك فجيد

FENMAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ك فجيد
86 زنقة 65  مجموعة *ه* حي 
االلفة، 21221، الدار البيض ء 

املغرب
FENMAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
صف ء  5 ش رع رح ل املسكيني 
الط بق الث لث رقم 3  - 21481 

الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FENMAC
غرض الشركة بإيج ز : املت  رة في 

املواد النح سية واملعدنية.
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املسكيني  رح ل  ش رع  صف ء  5 
الط بق الث لث رقم 3  - 21481 الدار 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد الحسن مسطوري :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مسطوري  الحسن  السيد 
  51 رقم  ف تح  الح ج  عنوانه)ا( 
األلفة 21221 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

مسطوري  الحسن  السيد 
  51 رقم  ف تح  الح ج  عنوانه)ا( 
األلفة 21221 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 4 7661.

76I
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Cabinet AGBAR

 DOUKALA INVEST
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cabinet AGBAR
Casablanca . ،. ، .

 DOUKALA INVEST
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  21، 

ش رع أنف  - 21181 الدار البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
488265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتض ء  عند 
 DOUKALA INVEST  : تسميته  

.IMMOBILIER
التطوير   : بإيج ز  غرض الشركة 

العق ري..
 ،21  : اال تم عي  املقر  عنوان 
البيض ء  الدار   21181  - أنف   ش رع 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  DOUKALA INVEST : الشركة 
511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
حصة   AJ2M :  311 الشركة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
  CAPITAL BK GROUP : الشركة
51  حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
الشركة KB CAPITAL :  51 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشركة دوك ال آنفست عنوانه)ا( 

البيض ء  الدار   . آنف   ش رع   ,21 

املغرب.

إق مة   7 الشركة أج2م عنوانه)ا( 

ب ب السالم  . الجديدة املغرب.

كروب  ك  ب  ك بت ل  الشركة 

الدار   . زنقة ب ب العرف ن  عنوانه)ا( 

البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  ك بت ل  ب  ك  الشركة 

زنقة صبري بو معة ط بق   شقة 6 . 

الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكوهن  يوسف  محمد  السيد  

عنوانه)ا( إق مة الفردو1، فيال 3 ، 

الدار البيض ء   21181. طريق أزمور 

املغرب

محمد الكوهن عنوانه)ا(  السيد  

  28 أن  زنقة  آنف ،  إق مة  وهرة 

الدار البيض ء   21181. طريق أزمور 

املغرب

بلبوير  اللطيف  عبد  السيد 

تجزئة  البالبل  زنقة    2 عنوانه)ا( 

الجديدة   24111 الغزوة  أندلس 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764119.

77I

TRANSACTION FONCIERE

TRANSACTION FONCIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANSACTION FONCIERE

 rue soumaya Imm 82 4ème

 Etage App N°16 Quartier

 Palmier ، 20340، CASABLANCA

Maroc

 TRANSACTION FONCIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 
سومية عم رة 82 الط بق الرابع، 
الشقة 6  حي پ مليي  - 21341 

الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRANSACTION FONCIERE
وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق رية.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الرابع،  الط بق   82 عم رة  سومية 
 21341  - پ مليي   حي    6 الشقة 

الدارالبيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد   د عمور :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
  1 عنوانه)ا(  عمور  السيد   د 
 21 11 زنقة طلوع الفجر حي راسين 

الدارالبيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
  1 عنوانه)ا(  عمور  السيد   د 
 21 11 زنقة طلوع الفجر حي راسين 

الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76633.

78I

ك فجيد

ABDO PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

ك فجيد

86 زنقة 65  مجموعة *ه* حي 

االلفة، 21221، الدار البيض ء 

املغرب

ABDO PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 55 

املنطقة الصن عية وف ق فرارا 

الط بق األول حي الحسني - 21231 

الدار البيض ء املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.313529

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 14 فبراير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

فرارا  وف ق  الصن عية  املنطقة   55»

 21231  - الط بق األول حي الحسني 

الدار البيض ء املغرب» إلى »55 ش رع 

حي   3 الزرقطوني الط بق األول رقم 

املستشفي ت - 21361 الدار البيض ء  

املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 19 766.

79I

OREA

YLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OREA

RES M ، 20000، CASA MAROC

YLI شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 5  ش رع 

االبط ل شقة رقم 4 اكدال الرب ط  - 

1191  الرب ط  املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 46753

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 فبراير    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.YLI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

 ، مطعم   : غرض الشركة بإيج ز 

مخبزة ، حلوي ت ، تموين حفالت.

5  ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

االبط ل شقة رقم 4 اكدال الرب ط  - 

1191  الرب ط  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيدة يسرى بوحموش 

حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة .

 511   : بوحموش  إلي 1  السيد 

حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوحموش  يسرى  السيدة 
تجزئة  اوالد  رار  زنقة  عنوانه)ا( 

كرديس فيال مونية السوي�شي الرب ط 

71 1  الرب ط املغرب.

السيد إلي 1 بوحموش عنوانه)ا( 
زنقة اوالد  رار تجزئة كرديس فيال 

  1 71 الرب ط  السوي�شي  مونية 

الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ليلى السبيطي عنوانه)ا( 

 2 حي النهضة  تجزئة الهن ء   47 فيال 

الرب ط 1 212 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أكتوبر    5 بت ريخ  التج رية ب لرب ط  

2121 تحت رقم 17714 .

81I

مكت6 معيشة للحس ب ت و األستش رات الجب ئية

NEKMOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 مكت6 معيشة للحس ب ت
 و األستش رات الجب ئية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليم ن ، 4211 ، سيدي سليم ن 

املغرب
NEKMOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي توطين: 
مكت6 رقم 3 إق مة الي سمين 25 
بولف ر يعقوب املنصور  - 4111  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
59157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NEKMOU
نقل    -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

العم ل.
توطين:   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 25 الي سمين  إق مة   3 رقم  مكت6 
  4111  - املنصور   يعقوب  بولف ر 

القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : النقشة  منير  السيد 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  النقشة  منير  السيد 

  4211  43 رقم   5 حي السالم بلوك 

سيدي سليم ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  النقشة  منير  السيد 

  4211  43 رقم   5 حي السالم بلوك 

سيدي سليم ن املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم.

8 I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

TAHRI D›OLIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 

54111، خنيفرة املغرب

TAHRI D›OLIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

االداري واوم نة مركز خنيفرة - 

12 54 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

3677

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAHRI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.D’OLIVE

مطحنة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الزيتون .

الحي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - خنيفرة  مركز  واوم نة  االداري 

12 54 خنيفرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : الط هري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد الط هري عنوانه)ا( 
الحي االداري واوم نة  12 54 خنيفرة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الط هري عنوانه)ا( 
الحي االداري واوم نة  12 54 خنيفرة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم  7.

82I

BMH EXPERTS

INARA ASSURANCES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
 INARA ASSURANCES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 81 ش رع 
سيجلم سة - بلفدير - 21111 الدار 

البيض ء اململكة املغربية.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.5 67

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 د نبر  في  3  املؤرخ 

املص دقة على :
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 ABID ZIADI )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة   251
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   2.111
د نبر  بت ريخ  3   DRISS CHKERI

.2121
 ABDELLAH )ة(  السيد  تفويت 
 CHERIF OUAZZANI CHAHDI
أصل  من  ا تم عية  حصة   251
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   2.111
بت ريخ  3   SABAH BENKIRANE

د نبر 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766369.
83I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

KASKAS DE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 
54111، خنيفرة املغرب

KASKAS DE TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 66 
زنقة 2 حي ايت حجو  - 54451 

مريرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
3673

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KASKAS DE TRAVAUX

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الكهرب ء

أعم ل متنوعة
التج رة.

رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 54451  - 2 حي ايت حجو   زنقة   66

مريرت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد الطي6 ك سك 1 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الطي6 ك سك 1 عنوانه)ا( 
ايت  حي  بطوطة  ابن  زنقة   66 رقم 

حجو  54451 مريرت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الطي6 ك سك 1 عنوانه)ا( 
ايت  حي  بطوطة  ابن  زنقة   66 رقم 

حجو  54451 مريرت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم 69.

84I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 DREAMS COME TRUE«
«LANGUAGE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 DREAMS COME TRUE»
LANGUAGE PRIVE» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  1 ، زنقة 
الحرية، الط بق الث لث، الشقة  - 

22111 الدار البيض ء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212     
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 DREAMS COME TRUE»  :

.«LANGUAGE PRIVE
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 
التكوين والقي دة. - تقديم االستش رة 

وتنمية القدرات..
عنوان املقر اال تم عي :  1 ، زنقة 
 - الشقة   الث لث،  الط بق  الحرية، 

22111 الدار البيض ء  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 BRADY CAMERON السيد 
 MICHAEL STRONZA  :  511

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  DUFOUR LAURANE  : السيدة
511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 BRADY CAMERON السيد 
عنوانه)ا(    MICHAEL STRONZA
22111 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب.
  DUFOUR LAURANE السيدة 
عنوانه)ا( الدار البيض ء 22111 الدار 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 BRADY CAMERON السيد 
عنوانه)ا(    MICHAEL STRONZA
22111 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب
  DUFOUR LAURANE السيدة 
عنوانه)ا( الدار البيض ء 22111 الدار 

البيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766249.

85I

BK TECHNOLOGY

بك تكنولوجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BK TECHNOLOGY
 Boulevard Zerktouni, Etage 46
 2 Appart N°6 N°495 RES JAD

 BD ZERKTOUNI، 20002،
Casablanca Maroc

بك تكنولوجي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 46 ش رع 
محمد الزرقطوني الط بق 2 شقة 

رقم 6 - 21112 الدار البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
483879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بك   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

تكنولوجي.
توزيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
االتص الت  وخدم ت  منتج ت  وبيع 
والدفع  املعلوم ت  وتكنولو ي  

اإللكتروني..
46 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
شقة   2 الط بق  الزرقطوني  محمد 
رقم 6 - 21112 الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : بوقدير  السيدة أسم ء 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوقدير عنوانه)ا(  السيدة أسم ء 
رقم   238 عم رة   GH35  4 الفتح 

11 21 الدار  22 أوالد أحمد  الشقة 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوقدير عنوانه)ا(  السيدة أسم ء 
رقم   238 عم رة   GH35  4 الفتح 

11 21 الدار  22 أوالد أحمد  الشقة 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

رقم  تحت   2121 د نبر   14

.2121 3277   5

86I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

IRRIGATION TOUDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°13

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

IRRIGATION TOUDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

الدهيرية ج و ق العوامرة دائرة 

اللوكو1 - 51 92 القصر الكبير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IRRIGATION TOUDI

*تجهيز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االرا�شي

*بيع املنتج ت و املعدات الزراعية

*مق ول اعم ل مختلفة.

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 

دائرة  العوامرة  ق  و  ج  الدهيرية 

الكبير  القصر   92 51  - اللوكو1 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد انس التودي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد انس التودي عنوانه)ا( دوار 

 92 51 العوامرة   ق  و  ج  الدهيرية 

القصر الكبير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد انس التودي عنوانه)ا( دوار 

 92 51 العوامرة   ق  و  ج  الدهيرية 

القصر الكبير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 25 ين ير 

 212 تحت رقم  54/212.

87I

M2 MAILLE

M2 MAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M2 MAILLE
 Rue Boured ETG 3 N 5 ، 23

20303، CASABLANCA MAROC
M2 MAILLE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 23 زنقة 

بوريد ط بق 3 رقم 5 الصخور 
السوداء  - 21291 الدار البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49113 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M2  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MAILLE
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 
ب لنسيج و استراد  املتعلقة  األشغ ل 

الخيوط.
 23  : اال تم عي  املقر  عنوان 
الصخور   5 رقم   3 زنقة بوريد ط بق 
البيض ء  الدار   21291  - السوداء  

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد رشيد دكدك :  411 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 311   : دكدك  أميمة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد أيمن دكدك :  311 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   دكدك  رشيد  السيد 

طريق مكة درج أ ط بق سفلي شقة 

الدار    21421  2 ك لفورني   ب ب   3

البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(   دكدك  أميمة  السيدة 

طريق مكة درج أ ط بق سفلي شقة 

الدار    21421  2 ك لفورني   ب ب   3

البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(   دكدك  أيمن  السيد 

طريق مكة درج أ ط بق سفلي شقة 

الدار    21421  2 ك لفورني   ب ب   3

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   دكدك  رشيد  السيد 

طريق مكة درج أ ط بق سفلي شقة 

الدار    21421  2 ك لفورني   ب ب   3

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

تحت رقم -.

88I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

H&S ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°13

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

H&S ALUMINIUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة واد 

املخ زن رقم  4 الط بق االر�شي - 

51 92 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2855
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 H&S  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ALUMINIUM

*استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

 ميع انواع االملنيوم ومستلزم ته

االملنيوم  انواع  *بيع  ميع 

ومستلزم ته.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

واد املخ زن رقم  4 الط بق االر�شي - 

51 92 القصر الكبير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 251.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 2.511   : الهيشو  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الهيشو  سعيد  السيد 

 92 51  778 رقم   2 تجزئة السالمة 

القصر الكبير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهيشو  سعيد  السيد 

 92 51  778 رقم   2 تجزئة السالمة 

القصر الكبير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  االبتدائية ب لقصر الكبير  

فبراير  212 تحت رقم 55.

89I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة كييرس للخدمات
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 كيير1 للخدم ت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

الحسن االول رقم 617 الن ظور - 
62111 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
1111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

كيير1 للخدم ت.
تحويل   *  : غرض الشركة بإيج ز 

االموال
* استخالص الفواتير

* بيع لوازم املكت6.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - الن ظور   617 رقم  االول  الحسن 

62111 الن ظور املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : أمغ ر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  أمغ ر  محمد  السيد 
الن ظور   62111 دوار تيزة بني شيكر 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أمغ ر  محمد  السيد 
الن ظور   62111 دوار تيزة بني شيكر 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 2  فبراير 

 212 تحت رقم 328.
91I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أبنور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  ش رع محمد الخ مس و ش رع 
ابن كثير إق مة دو1 م ر1 رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
أبنور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 36 ش رع 
يوسف ابن ت شفين - 91111 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2225 

الع م  الجمع  بمقت�شى 
14 فبراير  212  اإلستثن ئي ملؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
رأسم له   مبلغ  أبنور   املحدودة 
مقره   وعنوان  درهم    11.111
ابن  يوسف  ش رع   36 اإل تم عي 
املغرب  طنجة   91111  - ت شفين 

نتيجة ل : انعدام اآلف ق.
و حدد مقر التصفية ب 36 ش رع 
يوسف ابن ت شفين - 91111 طنجة 

املغرب. 
و عين:

و  اربعي  امحمد   السيد)ة( 
إيكو1   مع  زنقة    5 عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   91111 املقراع 

كمصفي )ة( للشركة.

و  بشير  ابن  محمد   السيد)ة( 

الشيخ  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب   91111   8 مي رة رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 4 2394.

9 I

FIDUBAC SARL

أويل دو ريف البنوهي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62 مكرر ش رع يوسف ابن ت شفين 

 NADOR، الشقة رقم    الن ضور

62000، nador maroc

أويل دو ريف البنوهي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مزارع 

أخد عبو ميض ر بني توزين 

الن ظورالدريوش - 62154 الدريوش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : أويل دو 
ريف البنوهي.
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غرض الشركة بإيج ز : -استخراج 
زيت الزيتون

-تصدير املنتج ت الزراعية.
 : اال تم عي  املقر  عنوان 
توزين  بني  ميض ر  عبو  أخد  مزارع 
62154 الدريوش   - الن ظورالدريوش 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد املصطفى البنوهي :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
البنوهي  املصطفى  السيد 
لعب بدة  ملوك  أوالد  دوار  عنوانه)ا( 
أمط لسة الدريوش 62154 الدريوش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
البنوهي  املصطفى  السيد 
لعب بدة  ملوك  أوالد  دوار  عنوانه)ا( 
أمط لسة الدريوش 62154 الدريوش 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ     ب لدريوش   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  2.
92I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طوطيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  ش رع محمد الخ مس و ش رع 
ابن كثير إق مة دو1 م ر1 رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
طوطيكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي املنطقة 
الصن عية طريق تطوان املمر 2 
القطعة رقم 57 - 91111 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.3597 

الع م  الجمع  بمقت�شى 

14 فبراير  212  اإلستثن ئي ملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ رأسم له   املحدودة طوطيكس  

مقره   وعنوان  درهم    11.111

اإل تم عي املنطقة الصن عية طريق 

 -  57 رقم  القطعة   2 املمر  تطوان 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111

انعدام اآلف ق .

و حدد مقر التصفية ب املنطقة 

 2 املمر  تطوان  طريق  الصن عية 

طنجة   91111  -  57 رقم  القطعة 

املغرب. 

و عين:

و  اربعي  امحمد   السيد)ة( 
إيكو1   مع  زنقة    5 عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   91111 املقراع 

كمصفي )ة( للشركة.

و  بشير  ابن  محمد   السيد)ة( 

الشيخ  زنقة  النزاهة  حي  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب   91111   8 مي رة رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 5 2394.

93I

FIDUCIAIRE EL OUALID

STE THREESEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDUCIAIRE EL OUALID
رقم 11 ش رع الحسن الث ني ، 

24111، الجديدة املغرب

STE THREESEL SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 
الصف ء شقة 4  عم رة ب طريق 
سيدي بوزيد   - 24111 الجديدة 

املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 616 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 12 فبراير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
عم رة    4 شقة  الصف ء  »إق مة 
 24111  - ب طريق سيدي بوزيد   
»الط بق  إلى  املغرب»  الجديدة 
 2 السفلي تجزئة ملك الشيخ الزنقة 
الرقم 4 - 24111 الجديدة  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم 26122.
94I

GASSAS STYLE

كساس ستيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GASSAS STYLE
 RUE ASANOUBAR casa،  2

20000، CASA MAROC
كس 1 ستيل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 2 زنقة 

الصنوبر الط بق 4 شقة 2  
الدارالبيض ء - 21111 الدارالبيض ء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : كس 1 

ستيل.

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتوزيع السلع الجلدية.

 2  : اال تم عي  املقر  عنوان 

  2 شقة   4 الط بق  الصنوبر  زنقة 

21111 الدارالبيض ء   الدارالبيض ء - 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سع د  ط شة  السيدة 

دواراملديوني 2 الهراويين الدارالبيض ء 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كس 1 فتيحة  عنوانه)ا( 

موالي   22 رقم   48 زنقة  مبروكة 

 21111 البيض ء  العلوي  العربي 

الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

تحت رقم -.

95I

LA VIE FISCALE

F&M STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

F&M STATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

لخضر غيالن عم رة مهداوي الط بق 

الث ني رقم 15 - 61111 و دة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
36589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 F&M  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.STATION
استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

محطة الوقود.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
لخضر غيالن عم رة مهداوي الط بق 
الث ني رقم 15 - 61111 و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد الفرح البك ي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : مصب ح  رمض ن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الفرح البك ي عنوانه)ا( حي 
الري �شي H 5 رقم 31 61111 و دة 

املغرب.
السيد رمض ن مصب ح عنوانه)ا( 
حي الزهور ش رع زايد بن سلط ن زنقة 
القرنفل رقم 7 61111 و دة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الفرح البك ي عنوانه)ا( حي 
الري �شي H 5 رقم 31 61111 و دة 

املغرب
السيد رمض ن مصب ح عنوانه)ا( 
حي الزهور ش رع زايد بن سلط ن زنقة 
القرنفل رقم 7 61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم  57.
96I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE BOUCHIKHI HAJJI CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

15  زنقة وليلي حي السالم برك ن ، 

63311، برك ن املغرب

 STE BOUCHIKHI HAJJI CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 53 مكرر 

زنقة  دة حي الداخلة  - 311 63 

برك ن املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.535 

الع م  الجمع  بمقت�شى 

7  فبراير  212  اإلستثن ئي ملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 STE BOUCHIKHI HAJJI املحدودة 

  11.111,11 رأسم له   مبلغ    CAR

 53 اإل تم عي  درهم وعنوان مقره  

 311  - مكرر زنقة  دة حي الداخلة  

عدم    : ل  نتيجة  املغرب  برك ن   63

نج ح املشروع.

و حدد مقر التصفية ب 53 مكرر 

 63  311  - الداخلة   زنقة  دة حي 

برك ن املغرب. 

و عين:

بوشيخي  محمد   السيد)ة( 

اوالد  وكيل  بني  دوار  وعنوانه)ا( 

برك ن   63  311 لعث منة  الصغير 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة ومحل تبليغ العقود و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  ببرك ن   االبتدائية 

 212 تحت رقم  98/212.

97I

UPSILON CONSULTING

ALMORAVILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

ALMORAVILLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي   زنقة 
الفتح ابن خف ن، الط بق الث ني، 

شقة رقم 3، بيلفيدير - 21311 الدار 
البيض ء املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.411515
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم  ين ير  212   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»   9.911.111»
«11.111  درهم» إلى »1.111.111  
مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765699.
98I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE PRESTIGE
CARROSSERIE
إعالن متعدد القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE PRESTIGE

CARROSSERIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 2   
تجزئة اندستري ل عين شقف - -  

ف 1 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.33889
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   12 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
وه6 السيد محمد اليزمي عدلي 451 
اليزمي  السيد  ابنه  لف ئدة  حصة 
الشركة في  له  اململوكة  كم ل  عدلي 

 PRESTIGE CARROSSERIE
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
تم تغيير الشكل الق نوني لشركة من 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
ق م السيد اليزمي عدلي كم ل  م يلي: 
بجل6  األوحد  الشريك  بصفته 
لف ئدة  درهم  مبلغ.11111,11  

الشركة
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
هو  الدي  الشركة  رأسم ل  م يلي: 
  111 11111,11  درهم مقسم إلى 
قيمة حصة قمة كل واحدة منه  11  
درهم و اململوكة كله  لف ئدة السيد 

اليزمي عدلي كم ل
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 763.
99I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

SOPROGIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 ش رع ف 1 الط بق األول رقم   ، 

91111، طنجة املغرب
SOPROGIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 9 ش رع 
األمير موالي عبدهللا الط بق   - 

91111 طنجة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.26819

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  17 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسم له   مبلغ    SOPROGIM

مقره   وعنوان  درهم    11.111

موالي  األمير  ش رع   9 اإل تم عي 

طنجة   91111  - الط بق    عبدهللا 

قرار الجمع الع م   : املغرب نتيجة ل 

االستثن ئي.

ش رع   9 و حدد مقر التصفية ب 

 - الط بق    عبدهللا  موالي  األمير 

91111 طنجة املغرب. 

و عين:

و  يعقوبي  عثم ن   السيد)ة( 

موالي  األمير  ش رع   9 عنوانه)ا( 

طنجة   91111 الط بق    عبدهللا 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239131.

 11I

LA VIE FISCALE

TRIVAGO IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

TRIVAGO IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي طريق 

العونية تجزئة البست ن رقم 544 - 

61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

36593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRIVAGO IMMOBILIER

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

طريق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -  544 العونية تجزئة البست ن رقم 

61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الهاللي عبد الرزاق :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرزاق  عبد  الهاللي  السيد 

تجزئة  العونية  طريق  عنوانه)ا( 

و دة   61111   5 رقم  الطلح وي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرزاق  عبد  الهاللي  السيد 

تجزئة  العونية  طريق  عنوانه)ا( 

و دة   61111   5 رقم  الطلح وي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 573.
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CHAMS CONSULTING

HMITRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

  ETAGE N°15 AL MASSAR
 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
HMITRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 
اشط ط تغزوت تنغير  - 45811 

تنغير  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3713

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212   18 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( صالح موحت ريم 
حصة ا تم عية من أصل   25.111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   25.111
فبراير   18 بت ريخ  احس ين  احمد  

.212 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    8 بت ريخ  بتنغير   االبتدائية 

 212 تحت رقم 39 .
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LA FIDESSA

JURAL CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

JURAL CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 712 ، 

املسيرة   -ب- عم رة الشتوكية رقم 
6 -مراكش- - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JURAL :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CONSULTING

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الشؤون  في  مستش ر  املح سبة   في 

 - واملح سبة  الجب ئية   ، الق نونية 

مق ول في إدارة الخدم ت.

 ،  712  : اال تم عي  املقر  عنوان 

عم رة الشتوكية رقم  -ب-  املسيرة   

6 -مراكش- - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الس قي املصطفى :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الس قي املصطفى عنوانه)ا( 

رقم  69  سع دة   2 األف ق  تجزئة 

-مراكش- 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الس قي املصطفى عنوانه)ا( 

رقم  69   سع دة   2 األف ق  تجزئة 

-مراكش- 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21448 .
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عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5112

zarkal & associés

TOP›HAIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zarkal & associés

 3  ش رع عبد املومن الط بق 6 رقم 

22 ، 11 21، الدار البيض ء املغرب

TOP›HAIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

سومية، اق مة شهرزاد 3، الط بق 5 
رقم 22 - 111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TOP’HAIR

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التجميل  مستحضرات  وتوزيع 

واالكسسوارات  الحمية  ومنتج ت 

واملواد االستهالكية ومعدات تصفيف 

الشعر والتجميل.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 5 3، الط بق  سومية، اق مة شهرزاد 
رقم 22 - 111 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  1.111   : بنجلون  انور  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بنجلون  انور  السيد 
زنقة ابن كثير    C اق مة املولد عم رة 

1111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنجلون  انور  السيد 
زنقة ابن كثير    C اق مة املولد عم رة 

1111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 76 766.
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UPSILON CONSULTING

BADEEL SMARTLEASE
شركة املس همة

رفع رأسم ل الشركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

BADEEL SMARTLEASE شركة 

املس همة

وعنوان مقره  اإل تم عي  6  

ش رع الحسن الث ني، مكت6 الط بق 

الت سع - 11 21 الدار البيض ء 

املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.4 532 

الع م  الجمع  بمقت�شى 

د نبر   31 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة  رأسم ل  رفع  تم   2121

درهم»    .111.111« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»    5.111.111« من  أي 

طريق  عن  درهم»    6.111.111»

الشركة  ديون  مع  مق صة  إ راء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 9 7657.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«CREATIVE PROCESS«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«CREATIVE PROCESS» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي مراب رقم 
 ، السفلي، تجزئة املهدي، طريق 
مراكش، - 24111 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7659
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.«CREATIVE PROCESS»
تقطيع   -  : غرض الشركة بإيج ز 
 - املعدنية.  الصن عة   - املع دن. 

االستيراد والتصدير..
عنوان املقر اال تم عي : مراب رقم 
طريق  املهدي،  تجزئة  السفلي،   ، 

مراكش، - 24111 الجديدة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

211.111.  درهم، مقسم ك لت لي:
السيد رشيد منوا   :  4.111 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
رشيدي  الب سط  عبد  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة   4.111   :

للحصة .
 4.111   : السيد منصف الس عي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  منوا    رشيد  السيد 
الجديدة 24111 الجديدة املغرب.

رشيدي  الب سط  عبد  السيد 
24111 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.
السيد منصف الس عي عنوانه)ا( 

الجديدة 24111 الجديدة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منوا    رشيد  السيد 

الجديدة 24111 الجديدة املغرب
رشيدي  الب سط  عبد  السيد 
24111 الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب
السيد منصف الس عي عنوانه)ا( 

الجديدة 24111 الجديدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم 26132.
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ائتم نية بوعرفة

STE GREEN BOUARFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيض ء بوعرفة 
بوعرفة، 211 6، بوعرفة املغرب
STE GREEN BOUARFA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 78  تجزئة 

اس ك  - 211 6 بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

853
 19 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GREEN BOUARFA
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اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
اشغ ل  مختلفة-  اشغ ل  و  البن ء 
الحدائق-بيع  اعداد  و  التشجير 

مستلزم ت املك ت6 و املواد املكتبية.
عنوان املقر اال تم عي : 78  تجزئة 

اس ك  - 211 6 بوعرفة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة حوم ني  ف طمة الزهراء :  
511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
 511   : السيد قدراوي نور الدين 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ف طمة الزهراء  السيدة حوم ني  
عنوانه)ا( 4  زنقة  تويسيت 211 6 

بوعرفة املغرب.
الدين  نور  قدراوي  السيد 
عنوانه)ا( 4  زنقة  تويسيت 211 6 

بوعرفة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ف طمة الزهراء  السيدة حوم ني  
عنوانه)ا( 4  زنقة  تويسيت 211 6 

بوعرفة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  االبتدائية بفجيج  

 212 تحت رقم  2/22 .
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METREK COMPTA PRO

MARY TRAVAUX S.M.M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
MARY TRAVAUX S.M.M شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  3 زنقة 
م رتير عبد السالم بن محمد مكت6 

رقم 2 ف ل فلوري اق مة ري ض 

الزيتون - 4111  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

58857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MARY :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRAVAUX S.M.M

األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة البن ء.
زنقة   3  : عنوان املقر اال تم عي 

م رتير عبد السالم بن محمد مكت6 
ري ض  اق مة  فلوري  ف ل   2 رقم 

الزيتون - 4111  القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : بنعي�شى  م ري  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بنعي�شى  م ري  السيد 

  4211 القصيبية   يطو  اللة  دوار 

سيدي سليم ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنعي�شى  م ري  السيد 

  4211 القصيبية  يطو  اللة  دوار 

سيدي سليم ن املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 354 .
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FUTURE CONSEIL

ONE CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن ت شفين الط بق 

األول ، 11 26، برشيد املغرب
ONE CARE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  متجر 

خديجة رقم 7 مكرر دروة - 26212 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 47 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ONE  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.CARE
و  بيع    : بإيج ز  الشركة  غرض 

توزيع املواد شبه الصيدلية 
مركز تجميل

متجر    : اال تم عي  املقر  عنوان 
 26212  - 7 مكرر دروة  خديجة رقم 

برشيد املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد واسكور محمد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد واسكور محمد عنوانه)ا( 
 41 رقم  ف 1  زنقة  املسجد  حي 
الدار    27 82 البيض ء  النواصر 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد واسكور محمد عنوانه)ا( 

 41 رقم  ف 1  زنقة  املسجد  حي 

الدار    27 82 البيض ء  النواصر 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 7 2.

 19I

LE PREMIER CONSEIL

MEDNAC BUSINESS
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

MEDNAC BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املتجر رقم 

52 الط بق االر�شي العم رة حرف 

1 عملية االتف ق ملح ميد مراكش 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MEDNAC BUSINESS
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غرض الشركة بإيج ز : *أعم ل أو 
إنش ءات متنوعة

*مواد البن ء )ت  ر( ب لتقسيط
)ني بة عن  *مق ول نقل البض ئع 

اآلخرين(
 الوطنية والدولية.     

أو  )ت  ر  والتصدير  *االستيراد 
وسيط(. .

املتجر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
رقم 52 الط بق االر�شي العم رة حرف 
االتف ق ملح ميد مراكش  1 عملية 

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد محمد الن صري 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد الن صري عنوانه)ا(  
 41111 22 املسيرة   حرف  1 رقم 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الن صري عنوانه)ا(  
 41111 22 املسيرة   حرف  1 رقم 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21811 .
  1I

STE GESTAC SUD SARL

OLIVES TAHANAOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
OLIVES TAHANAOUT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوار زي ينة  

 م عة سويهلة - 41255 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   46 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.OLIVES TAHANAOUT

مصنع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للمصبرات الغدائية.

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 41255  - سويهلة  زي ينة   م عة 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 661   : سعيد  امنبهي   السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد امنبهي  رشيد :  341 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سعيد عنوانه)ا(  امنبهي   السيد 

مركز سيدي محمد اف ر1 تحن وت 

41111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  رشيد  امنبهي   السيد 

دوار ملك سم تحن وت 41111 مراكش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد عنوانه)ا(  امنبهي   السيد 

مركز سيدي محمد اف ر1 تحن وت 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21698 .

   I

SPHERE CONSEILS

 تيكنو لوج إليك سوالر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

 تيكنو لوج إليك سوالر شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 

اللة الي قوت وزنقة العرع ر، عم رة 

9 إق مة ك ليس، الط بق الرابع، الدار 

البيض ء املغرب. - 24111 الدار 

البيض ء املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

489157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

:  تيكنو  اإلقتض ء بمختصر تسميته  

لوج إليك سوالر.

كهرب ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ع مة

 الط قة الشمسية

الصي نة واإلصالح 

 االستيراد

التج رة، الشراء، البيع، التسويق 

التصنيع،  املب شر،  غير  أو  املب شر 

االستغالل،التمثيل،  التشغيل، 

والدولية  الوطنية  التج رة  التوزيع، 

بشكل ع م لجميع املنتج ت.

الوس طة  عملي ت   ميع 

والسمسرة التي قد تكون ذات صلة 

ب ألهداف  مب شرة  غير  أو  مب شرة 

املذكورة أعاله 

اإلنش ء،  االقتن ء،  الدراسة، 

،اإليداع  التب دل  البيع،   ، الشراء 

البراءات  لجميع  واالستغالل 

واالختراع ت والتراخيص واإلحتك رات 

والعالم ت  والتن زالت  والعملي ت 

التج رية لص لح للشركة. 

العملي ت  كل  ع مة:  وبصفة   

التج رية، العق رية، و امل لية املرتبطة 

مع  مب شرة  غير  أو  مب شرة  بصفة 

األهداف األس سية للشركة املذكورة 

أعاله والتي من ش نه  تطويرالشركة.      
زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش رع اللة الي قوت وزنقة العرع ر، 

عم رة 9 إق مة ك ليس، الط بق الرابع، 

الدار البيض ء املغرب. - 24111 الدار 

البيض ء املغرب..

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   5   : السيدة سه م ملك   

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد ط رق موطيع   :  95 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ملك    سه م  السيدة 
البيض ء   9 رقم   21 زنقة  املسيرة   

24111 الدار البيض ء املغرب..

عنوانه)ا(   السيد ط رق موطيع   

إق مة  وهرة م 1 22 عم رة 4 شقة 

البيض ء  الدار   24111 3 البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   السيد ط رق موطيع   

إق مة  وهرة م 1 22 عم رة 4 شقة 

البيض ء  الدار   24111 3 البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

  2I
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cabinet comptabe et fiscal benaboud

BOUGHAZ PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65
 65 AVENUE CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER
Maroc

BOUGHAZ PRINT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي خندق 

الكور طريق اشق ر طنجة - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  2319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BOUGHAZ PRINT
 - مطبعة   : غرض الشركة بإيج ز 

وك لة االشه ر والتصميم.
خندق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 91111  - الكور طريق اشق ر طنجة 

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد الشلو�شي ي سر 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الشلو�شي ي سر عنوانه)ا( 

حي املغ ير  91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشلو�شي ي سر عنوانه)ا( 

حي املغ ير 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   27 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 848.

  3I

STE HTCPRO SARL

EXTRA POINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

EXTRA POINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 5 ش رع 

الس قية الحمراء شقة 2 بط نة - 

111   سال املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.24675

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  EXTRA POINT الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسم له  1.111  درهم وعنوان 

الس قية  ش رع   5 اإل تم عي  مقره  

الحمراء شقة 2 بط نة - 111   سال 

املغرب نتيجة ل : حل نه ئي للشركة.

ش رع   5 و حدد مقر التصفية ب 

 - بط نة   2 شقة  الحمراء  الس قية 

111   سال املغرب. 

و عين:

السيد)ة( سعد  حف ر و عنوانه)ا( 

سال     111  79 رقم  شم عو  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

5 ش رع   : الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

الس قية الحمراء شقة 2 بط نة سال

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بسال   االبتدائية 

 212 تحت رقم 35992.

  4I

gest consultants

BRIGHT MEDIA
إعالن متعدد القرارات

gest consultants

5  زنقة الق �شي إلي 1 املع ريف 

الدار البيض ء، 11 21، الدار 

البيض ء املغرب

BRIGHT MEDIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: زتقة 

سمية اق مة شهرزاد 3 ط بق 5 رقم 

22 - - الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.5244

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 26 ين ير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

م يلي:  بيع 481 حصة ا تم عية من 

طرف املهدي الغ زي لف ئدة الشركة 

اوديونز ميدي .

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي:  

الجديد  التوزيع  على  دقة  املص  

للرأسم ل،

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

اوس مة  الس دة  مسيرين  استق لة 

ابرش  و محمد صقلي حسيني

بند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

السيد محمد صقلي حسيني  تعيين 

و السيد علي بنيس كمسيرين  دد 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765429.

  5I

 STE MAROCAINE DES TECHNIQUES

COPTABLES

 MAROC RECYCLAGE

PNEUMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MAROCAINE DES

TECHNIQUES COPTABLES

 BOUCHENTOUF RUE 30 N°

 38 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

 MAROC RECYCLAGE

PNEUMATIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 2  زنقة 

صبري بو معة الط بق األول شقة 

رقم 6 - 11 21 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

489557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 MAROC RECYCLAGE  :

.PNEUMATIQUE

إع دة   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

التدوير ب لهواء املضغوط.
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أشي ء  إلنت ج  املواد  ستخدام   -

 ديدة الستخدام ت مختلفة )إع دة 

التدوير(..
زنقة    2  : عنوان املقر اال تم عي 

شقة  األول  الط بق  بو معة  صبري 
رقم 6 - 11 21 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد بداوي فؤاد :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فؤاد  بداوي  السيد 

تجزئة شرف رقم 37 سيدي معروف 

21521 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فؤاد  بداوي  السيد 

تجزئة شرف رقم 37 سيدي معروف 

21521 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765222.

  6I

LA VIE FISCALE

COURSIER-COLIS
إعالن متعدد القرارات

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

COURSIER-COLIS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: زنقة 

موالي احمد لكراري عم رة 1 رقم 

3  الط بق الرابع - 61111 و دة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.3268 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2121 تم اتخ ذ  1  د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

بيع حصص. 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشكل الق نوني للشركة 
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تغيير مسير الشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تغيير املقر اال تم عي للشركة 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي  رقم  :  بند 
ب ع السيد محمد ق دة  ميع  م يلي: 
عالء  بلحسن  للسيدين  حصصه 

الدين و عبد اللطيف برادة.
بند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 
دات  لشركة  الوحيد  الشريك  دات 

املسؤولية املحدودة
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
ق دة  محمد  السيد  استق لة  م يلي: 
وتعيين  للشركة  كمسير  منصبه  من 
مسير  بلحسن  الدين  عالء  السيد 

 ديد للشركة
بند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  اال تم عي  املقر  تغيير 
زنقة موالي احمد لكراري عم رة 1 
رقم 3  الط بق الرابع الى 64  عم رة 

نصر الشقة رقم 3  و دة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 546.
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موثق منير عي د

 PROMO
 MEDITERRANEENNE

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق منير عي د
الحي االداري الوالية، ش رع املهدي 
بن بركة ، 93111، تطوان املغرب

 PROMO MEDITERRANEENNE

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ميدان 

العدالة، رقم  3 - 93111 تطوان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5 85

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   19 في  املؤرخ 

املص دقة على :

زهير  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة    11 بشنوت 

)ة(  السيد  11  حصة لف ئدة   أصل 

 19 بت ريخ  بشنوت  ي سين   محمد 

ين ير  212.

تفويت السيد )ة( وسيمة  بشنوت 

11  حصة ا تم عية من أصل 11  

محمد  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

ين ير   19 بت ريخ  بشنوت  ي سين  

.212 
رشيد بشنوت  )ة(  تفويت السيد 

  11 حصة ا تم عية من أصل   51

محمد  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

ين ير   19 بت ريخ  بشنوت  ي سين  

.212 

سه م بشنوت  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة    11

11  حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد 

بشنوت بت ريخ 19 ين ير  212.

سمرة بشنوت  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة    11

11  حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد 

بشنوت بت ريخ 19 ين ير  212.

تفويت السيد )ة( ف طمة بشنوت 

11  حصة ا تم عية من أصل 11  

محمد  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

بشنوت بت ريخ 19 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   19 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 288.
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smctr

الشركة املغاربية للبناء و إصالح 
الطرق

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وف ة شريك

smctr

 N°19 imm amira II AV hassan II

 rue abou el hassan el marini VN

maroc 1 مكن ،meknes ، 50000

الشركة املغ ربية للبن ء و إصالح 

الطرق   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي شقة 9  

أميرة 2 ش رع الحسن الت ني زنقة 

ابوالحسن املريني م.ج مكن 1 - 

51111 مكن 1 املغرب.

وف ة شريك
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 8333

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 31 يونيو 2121 تم اإلعالم 

فقيه و توزيع  بوف ة الشريك زبيدة   

لرسم   
ً
تبع  الورثة  على  حصصه 

 21 9 شتنبر   23 في  املؤرخ  اإلراثة 

ب لشكل األتي :

  ، شقروني   شهرزاد   السيد)ة( 

333.  حصة .

  ، شقروني   د ميلة   السيد)ة(  

333.  حصة .

  ، شقروني   نصيرة   السيد)ة(  

333.  حصة .

  ، شقروني   س مية   السيد)ة(  

333.  حصة .

  ، شقروني   خ لدة   السيد)ة( 

333.  حصة .

  ، شقروني   نج ة   السيد)ة(  

333.  حصة .

  ، شقروني   فريدة   السيد)ة(  

333.  حصة .

  ، شقروني   ف ئزة   السيد)ة(  

333.  حصة .

  ، شقروني   السيد)ة(  ليلة  

336.  حصة .
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز    6 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

2121 تحت رقم 2122.
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FIDU.PRO CONSULTING

AKIBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى ش رع اميل زوال و زنقة غيثل 
الط بق   رقم 29  الدار البيض ء ، 

1، الدار البيض ء املغرب
AKIBA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 7 ش رع 
احمد توكي الط بق الث ني الدار 
البيض ء - 1111 الدار اليض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49112 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.AKIBA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته
مهند1    : غرض الشركة بإيج ز 

استش ري
استيراد وتصدير

ش رع   7  : عنوان املقر اال تم عي 
الدار  الث ني  الط بق  توكي  احمد 
البيض ء - 1111 الدار اليض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  : السيد  ورج كلود م ري رافت 
41 حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيدة آني فرانكلين نتس م :  61 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 : السيد  ورج كلود م ري رافت 

41 بقيمة 11  درهم.

 61  : السيدة آني فرانكلين نتس م 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

رافت  م ري  كلود  السيد  ورج 

عنوانه)ا( 24 ش رع سيجيلم ي ط بق 

 1111 الدر البيض ءا   5 الت ني عم رة 

الدار اليض ء املغرب.

نتس م  فرانكلين  آني  السيدة 

عنوانه)ا(  23 ملتقى اميل زوال ط بق 

 1111 الدار البيض ء    43 عم رة    4

الدار اليض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

رافت  م ري  كلود  السيد  ورج 

عنوانه)ا( 24 ش رع سيجيلم ي ط بق 

 1111 الدار البيض ء   5 الت ني عم رة 

الدار اليض ء املغرب

نتس م  فرانكلين  ني  السيدة 

عنوانه)ا(  23 ملتقى اميل زوال ط بق 

 1111 الدار البيض ء    43 عم رة    4

الدار اليض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم -.

 21I

اكس زار كونس ي

ZAKALTA PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكس زار كونس ي

 N°18 COMPLEXE BUREAUX

 ATLAS 13 AVENUE JOULANE

ATLAS ، 30000، FES MAROC

ZAKALTA PROMO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزية 

 بل تغ ت 2 رقم 8 2 طريق 

مكن 1 - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
66277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ZAKALTA PROMO SARL
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
تجزية   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 بل تغ ت 2 رقم 8 2 طريق مكن 1 

- 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد خ يف هللا زكري ء :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد خ يف هللا زكري ء عنوانه)ا( 
 31111 تغ ت   2 تغ ت  تجزية   2 8

ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خ يف هللا زكري ء عنوانه)ا( 
 31111 تغ ت   2 تغ ت  تجزية   2 8

ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 778.
 2 I

CHAMS CONSULTING

INCITY MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMS CONSULTING
 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

  ETAGE N°15 AL MASSAR
 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

INCITY MARRAKECH  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

3 رقم 85 الوحدة 5 حي املحمدي 

مراكش  - 41111 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   36 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 INCITY :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. MARRAKECH

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 IMPORTATEUR VENDANT EN.

 DEMI GROS IMPORTATION

. DES JOUETS ET VÊTEMENTS

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

املحمدي  حي   5 الوحدة   85 رقم   3

مراكش  - 41111 مراكش  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

511.111,11 درهم، مقسم ك لت لي:

 5.111   : توفيق   السيد حسن 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  توفيق  حسن  السيد 

مراكش    85 رقم   5 الوحدة  سم 

41111 مراكش  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
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الح ج  ايت  املجيد  عبد  السيد 
نسيم   318 رقم  عنوانه)ا(  لحسن  

الجديدة   هللا  عبد  موالي  البحر 

24111 الجديدة  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21563 .
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LA VIE FISCALE

BOULANGERIE MSAAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

BOULANGERIE MSAAD شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

محمد الخ مس رقم 95 عم رة 

عقالني - 61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

36579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BOULANGERIE MSAAD

مخبزة و   : غرض الشركة بإيج ز 

صن عة الحلوي ت.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

عم رة   95 رقم  الخ مس  محمد 

عقالني - 61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد امليلود امس عد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد امليلود امس عد عنوانه)ا( 

ش رع محمد الس د1 حي املسيرة رقم 

36 61111 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امليلود امس عد عنوانه)ا( 

ش رع محمد الس د1 حي املسيرة رقم 

36 61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 552.
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موثق منير عي د

 PROMO 
 MEDITERRANEENNE

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

موثق منير عي د

الحي االداري الوالية، ش رع املهدي 

بن بركة ، 93111، تطوان املغرب

 PROMO MEDITERRANEENNE 

S.A.R.L  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ميدان 

العدالة، رقم 3 - 93111 تطوان 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5 85

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  ين ير  212   19 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

بشنوت محمد ي سين كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 288.
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FIDU.PRO CONSULTING

REACHEDIN CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى ش رع اميل زوال و زنقة غيثل 
الط بق   رقم 29  الدار البيض ء ، 

1، الدار البيض ء املغرب
 REACHEDIN CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ملتقى 
اميل زوال ش رع غيتل ط بق    رقم 

23 الدار البيض ء - 1111 الدار 
اليض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
489789

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.REACHEDIN CONSULTING
مهند1   : بإيج ز  الشركة  غرض 

استش ري
االستيراد والتصدير.

ملتقى   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ط بق     غيتل  ش رع  زوال  اميل 
1111 الدار   - 23 الدار البيض ء  رقم 

اليض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد هش م بوزكراوي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .111  :  السيد هش م بوزكراوي 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هش م بوزكراوي عنوانه)ا( 

اميل زوال ش رع نر س عم رة   248

الدار اليض ء   1111 الدار البيض ء   4

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هش م بوزكراوي عنوانه)ا( 

اميل زوال ش رع نر س عم رة   248

الدار اليض ء   1111 الدار البيض ء   4

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

 25I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

VIO TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 ش رع ف 1 الط بق األول رقم   ، 

91111، طنجة املغرب

VIO TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8 ش رع 

ف 1 الط بق األول رقم   - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  33  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VIO  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRANS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع.
ش رع   8  : عنوان املقر اال تم عي 
 91111  - ف 1 الط بق األول رقم   

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 211.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد مجدي االندلو�شي :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  .111   : السيد مو�شى الزه يري 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
االندلو�شي  مجدي  السيد 
9  رقم  عنوانه)ا( حي لالش فية زنقة 

36 91111 طنجة املغرب.
السيد مو�شى الزه يري عنوانه)ا( 
 6 شقة   3 الط بق   79 ف 1  ش رع 

91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
االندلو�شي  مجدي  السيد 
9  رقم  عنوانه)ا( حي لالش فية زنقة 

36 91111 طنجة املغرب
السيد مو�شى الزه يري عنوانه)ا( 
 6 شقة   3 الط بق   79 ف 1  ش رع 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239557.
 26I

FIDUCIA-MID

RES MA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الط بق االول طريق مكن 1 

ميمالل ميدلت ، 54351، ميدلت 

ميدلت

RES MA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

محمد الس د1  - 54351 ميدلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

263 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RES  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MA SARL AU

التغذية   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الع مة و نقل البض ئع لحس ب الغير.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ميدلت   54351  - الس د1   محمد 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد اع لي عبد الرحمن :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحمن  عبد  اع لي  السيد 

الحسن  ش رع  كلم  1  عنوانه)ا( 

الث ني   54351 ميدلت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحمن  عبد  اع لي  السيد 

الحسن  ش رع  كلم  1  عنوانه)ا( 

الث ني   54351 ميدلت املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

19 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت ريخ 

 212 تحت رقم 46.

 27I

COMICONE

ALADIN TAPIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMICONE
رقم  ، عم رة 6، اق مة ابن سين  ، 

51111، مكن 1 املغرب

ALADIN TAPIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة 36، 

الط بق الث ني، انبع ث 2. - 51151  

مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ALADIN TAPIS

غسيل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و  والتصدير  االستيراد  السج د،  

مق ول التنظيف .

عم رة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -  .2 انبع ث  الث ني،  الط بق   ،36

51151  مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 99.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 331   : والديش   حسن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 331   : فؤاد   ليوسفي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 331   : يونس   ت  موت  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حسن والديش  عنوانه)ا( 
فالنسي     93 3 اسب نب   فالنسي  

اسب نب .
عنوانه)ا(  فؤاد   ليوسفي  السيد 
 8 بلوك   8 ش رع  بل األطلس زنقة 
تطوان   93111  2 الشقة   4 عم رة 

املغرب.
السيد ت  موت يونس  عنوانه)ا( 
رقم 67  ن ح 7 عم رة ف ء    تجزئة 

الغرفة   51171 مكن 1  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن والديش  عنوانه)ا( 
فالنسي     93 3 اسب نب   فالنسي  

اسب نب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 844.
 28I

ste controle balance sarl

ALINOMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
ALINOMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 23  حي 
سنبله مكن 1 - 51111 مكن 1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52335
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ALINOMA

اشغ ل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

مختلفة 

- البن ء 

- االلومنيوم واالنوكس .

حي    23  : عنوان املقر اال تم عي 

مكن 1   51111  - مكن 1  سنبله 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  25   : السيد نورالدين فوركة  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد شواق فوركة :  25  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد خ لد فوركة :  25  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

511 حصة    : السيد  واد ح بي  

بقيمة 11  درهم للحصة .

  25   : السيد سفي ن الحم دي  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فوركة  خ لد  السيد 

 62999 حي االمل الغربي  الدريوش  

الدريوش املغرب.

عنوانه)ا(  فوركة  شواق  السيد 

 62999 حي االمل الغربي  الدريوش  

الدريوش املغرب.

فوركة   نورالدين  السيد 
تجزئة   2 الط بق    3 رقم  عنوانه)ا( 

 51111 مكن 1   مر  ن    اطلس 

مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(  ح بي   السيد  واد 

امط لسة  اوالد حمو  بني وكيل  دوار 

الدريوش 62999 الدريوش املغرب.

السيد سفي ن الحم دي  عنوانه)ا( 

 62999 الدريوش  حي االمل الغربي  

الدريوش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فوركة  خ لد  السيد 

 62999 حي االمل الغربي  الدريوش  

الدريوش املغرب

عنوانه)ا(  فوركة  شواق  السيد 

 62999 حي االمل الغربي  الدريوش  

الدريوش املغرب

عنوانه)ا(  ح بي  السيد  واد 

امط لسة  اوالد حمو  بني وكيل  دوار 

الدريوش 62999 الدريوش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 893.

 29I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

         PRIVATE UNIVERSITY FOR

)A NEW AFRICA (UNA
تأسيس شركة املس همة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

 PRIVATE UNIVERSITY FOR A

NEW AFRICA )UNA(    »شركة 

املس همة» 

وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 46، 

ش رع الوالء، زنقة عبد الخ لق 

الطريس  -، 73111 الداخلة  املغرب 

إعالن عن تأسيس » شركة 

املس همة»
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 7419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

األس �شي لشركة املس همة ب ملميزات 

الت لية:

شكل الشركة : شركة املس همة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 PRIVATE UNIVERSITY FOR A

.   (NEW AFRICA )UNA

انش ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

 PRIVATE« الج معة  تسيير  و 

 UNIVERSITY FOR A NEW

كج معة خ صة للتعليم   «  AFRICA

للقوانين  طبق   البحث  و  الع لي 

املنظمة للقط ع .

رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

زنقة عبد الخ لق  ش رع الوالء،   ،46

الطريس  - 73111 الداخلة  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

 311.111 ويبلغ رأسم ل الشركة 

درهم،

مقسم ك لت لي:

 999   : السيد الشرق وي محمد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيدة العواد ر  ء :  999 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد مكوار فيصل :  999 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

حصة      : السيد الكوهن رشيد 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد العلمي موالي عبد هللا  :    

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد ت  موعتي انس :    حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

مجلس  أعض ء  أو  املتصرفون 

الرق بة: 

بصفته)ا(  ر  ء  العواد  السيدة 

رئيسة مجلس اإلدارة  عنوانه)ا( دوار 

سيدي العربي اشراكة املنزه  2111  

تم رة املغرب

الشرق وي   محمد  السيد 

بصفته)ا( ن ئ6 رئيس مجلس اإلدارة  

7 ش رع امليلي  بلوك  عنوانه)ا( قط ع 

ب رقم 4 حي الري ض  1111  الرب ط  

املغرب 

بصفته)ا(  السيد الكوهن رشيد  

عنوانه)ا(  اإلدارة   مجلس  عضو 

محمد  ش رع  مسكين  بني  زنقة   63

السوي�شي   5.511 كلم  الس د1 

1111  الرب ط  املغرب .

مراق6 أو مراقبي الحس ب ت :
)ا( بنجيالني   شعي6  السيد 
 5 عنوانه)ا(  بصفته خبير حس ب ت  
زنقة ابن يعلى االفراني  21111 الدار 

البيض ء املغرب 
األس �شي  النظ م  مقتضي ت 
توزيع  و  االحتي طي  بتكوين  املتعلقة 

األرب ح :
في   5 الق نوني  االحتي طي  يشكل 

امل ئة من ص في ربح السنة 
ص في األرب ح يوزع على املس همين  
الجمع  عليه   يجمع  التي  ب لطريقة 

الع م .
املنصوص  الخ صة  اإلمتي زات 

عليه  لكل شخص :
ال يو د .

بقبول  متعلقة  مقتضي ت 
تفويت  لهم  املخول  األشخ ص 
األسهم وتعيين  ه ز الشركة املخول 

له البث في طلب ت القبول :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  الده6  بوادي  االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  26.

 31I

Agent AFFAIRES

ETHNICTOUCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Agent AFFAIRES
 RUE IBN TOUMART

 RESIDENCE NARJIS RDC 1 ،
90020، TANGER MAROC

ETHNICTOUCH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي     ش رع 
املسيرة الخضراء، إق مة املسيرة 

الخضراء، بلوك أ، الط بق الث لث 
الرقم 41،  - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  2999
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ETHNICTOUCH

شراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ومت بعة وتقديم  وبيع األث ث وإنش ء 

املفروش ت  أنواع  في  ميع  املشورة 

والتجهيزات.

:     ش رع  عنوان املقر اال تم عي 

املسيرة  إق مة  الخضراء،  املسيرة 

الث لث  الط بق  أ،  بلوك  الخضراء، 

الرقم 41،  - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : بنكيران  أم ل  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة أم ل ابن كيران عنوانه)ا(  

إق مة  الخضراء،  املسيرة  ش رع     

الط بق  أ،  بلوك  الخضراء،  املسيرة 

طنجة   91111   ،41 الرقم  الث لث 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أم ل ابن كيران عنوانه)ا( 

إق مة  الخضراء،  املسيرة  ش رع     

الط بق  أ،  بلوك  الخضراء،  املسيرة 

طنجة   91111   ،41 الرقم  الث لث 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239295.

 3 I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE FRERES KHACHANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE FRERES KHACHANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 38 زنقة 
5  حي الجديد و دة - 61111 

و دة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

366 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FRERES KHACHANE
أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و بيع العق قير و مواد البن ء .
زنقة   38  : عنوان املقر اال تم عي 
5  حي الجديد و دة - 61111 و دة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : يوسف  خش ن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد خش ن أحمد :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  يوسف  السيد خش ن 
و دة  الجديد  حي    5 زنقة   38

61111 و دة املغرب.
السيد خش ن أحمد عنوانه)ا( 38 
 61111 حي الجديد و دة    5 زنقة 

و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  السيد خش ن 
و دة  الجديد  حي    5 زنقة   38

61111 و دة املغرب

السيد خش ن أحمد عنوانه)ا( 38 
 61111 حي الجديد و دة    5 زنقة 

و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 599.

 32I

ACCOMPT CONSULTING

FATI YAS TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

FATI YAS TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8 7  
زنقة أحفير  تجزئة الوحدة سيدي 

إدريس الق �شي و دة  و دة 61111 

و دة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.32935

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  ين ير  212   28 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( أحمد  منصوري  

أصل  من  ا تم عية  حصة    .111

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111

نصيرة  حموتي بت ريخ 28 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير    5 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 547.

 33I

fudiciare comptable

STE BENACEUR TRANS.
CONT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fudiciare comptable

سوق االربع ء الغرب ، 4311 ، 

سوق االربع ء الغرب املغرب

 STE BENACEUR TRANS.CONT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

بقب قة قي دة عرب وة سوق اربع ء 

الغرب - 4311  سوق اربع ء الغرب 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

26769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BENACEUR TRANS.CONT

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اربع ء  سوق  عرب وة  قي دة  بقب قة 

الغرب  4311  سوق اربع ء   - الغرب 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 61.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بن صر  محمد  السيد 

دوار بقب قة قي دة عرب وة سوق اربع ء 

عرب وة  قي دة  بقب قة  دوار  الغرب 

سوق اربع ء الغرب دوار بقب قة قي دة 

عرب وة سوق اربع ء الغرب املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بن صر  محمد  السيد 

دوار بقب قة قي دة عرب وة سوق اربع ء 

الغرب  سوق ار بع ء    4311 الغرب 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربع ء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2121 أكتوبر   23 بت ريخ 

.452/2121

 34I

STE HIBAD CONSEIL

STE LARACT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

STE LARACT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

83 ش رع املخت ر الج زولي شقة 

7 الط بق الرابع  - 1141  الرب ط 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 36387

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  فبراير  212   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    .111.111»

  .511.111« إلى  درهم»   511.111»

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 148   .

 35I

METREK COMPTA PRO

TRANS INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

TRANS INNOVATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  3 زنقة 

م رتير عبد السالم بن محمد مكت6 

رقم 2 ف ل فلوري اق مة ري ض 

الزيتون - 4111  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

589 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.INNOVATION

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل  املستخدميين  نقل  البض ئع 

مختلفة.

زنقة   3  : عنوان املقر اال تم عي 

م رتير عبد السالم بن محمد مكت6 

ري ض  اق مة  فلوري  ف ل   2 رقم 

الزيتون - 4111  القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : هش م  العب ر  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هش م  العب ر  السيد 

بلوك أ   15 حي الوحدة  1 مجموعة 

5  4251  سيدي يحيى الغرب  رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هش م  العب ر  السيد 

بلوك أ   15 حي الوحدة  1 مجموعة 

5  4251  سيدي يحيى الغرب  رقم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  1 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  39 .

 36I

FLASH ECONOMIE

 PRINCIPALE DE 

 RAMASSAGE ET DE

RECYCLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

 PRINCIPALE DE شركة

 RAMASSAGE ET DE

«RECYCLAGE «S.P.R.R

دوار ايت وعزو حربيل مراكش

سجل تج ري 7 864

الوحيد  الشريك  قرار  بمو 6 

السيد  قرر   ،2121/13/12 بت ريخ 

التم دلي زكري ء م يلي :

- نقل املقر اال تم عي للشركة من 

إلى  مراكش  حربيل  وعزو  ايت  دوار 

دوار بوخريص حربيل مراكش.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 2121/17/12 التج رية ملراكش يوم 

تحت رقم 3826  .

 37I

MULTI EXPERTISE

SY CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MULTI EXPERTISE

97 ش رع حسن الصغير الط بق 

األول رقم  8 ، 21111، الدار 

البيض ء املغرب

SY CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

موليد زاوية ش رع عبد الطيف بن 

قدور و زنقة احمد ش ر�شي الط بق 

السفلي  - 21111 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

4918  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SY  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CONCEPT

بيع   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 

تصدير  ميع  و  استيراد  و  شراء  و 

املنتو  ت االواني و  ميع املنتو  ت 

املطبخ و  ميع اللوازم املنزلية

و استيراد و تصدير  بيع و شراء   *

و  الج هزة  املنتو  ت   ميع 

املجوهرات  .

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

بن  الطيف  عبد  ش رع  زاوية  موليد 

الط بق  احمد ش ر�شي  زنقة  و  قدور 

البيض ء  الدار   21111  - السفلي  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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 511   : السيدة بن  لون سكينة 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : السيدة بن  لون يسرى  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

سكينة  بن  لون  السيدة 
عنوانه)ا( تجزىة امو 13 فيال 49 ولد 
الدار البيض ء   21111 عزوز نواصر  

املغرب.
السيدة بن  لون يسرى عنوانه)ا( 
عزوز  ولد   49 فيال   13 امو  تجزىة 
نواصر 21111 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
سكينة  بن  لون  السيدة 
عنوانه)ا( تجزىة امو 13 فيال 49 ولد 
الدار البيض ء   21111 عزوز نواصر 

املغرب
السيدة بن  لون يسرى عنوانه)ا( 
عزوز  ولد   49 فيال   13 امو  تجزىة 
نواصر 21111 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766388.
 38I

fiscontrole

STE KAN IMMOBIOLIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

fiscontrole
 rue prince moulay abdellah 99
casa، 20000، casablanca maroc
STE KAN IMMOBIOLIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  

 N°21 RUE AIN OULMES
 CASABLANCA  - 20000
.CASABLANCA MAROC

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  9 99
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2119 ين ير    1 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«911.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 
ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  4 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

أبريل 2119 تحت رقم 331745.

 39I

METREK COMPTA PRO

STE ROUICHEK TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

STE ROUICHEK TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 إق مة 

موالي عبد العزيز ش رع موالي عبد 

العزيز رقم 4 - 4111  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5887 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ROUICHEK TRANS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل  البض ئع  نقل  املستخدميين 

مختلفة.

عنوان املقر اال تم عي : 59 إق مة 
موالي عبد العزيز ش رع موالي عبد 
القنيطرة    4111  -  4 رقم  العزيز 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : الرويشق عزيز  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  عزيز  الرويشق  السيد 
محمد  مسجد  الوظيفي  السكن 
بوعزة  دار  أنف 2  تجزئة  املصطفى 

27223 الدار البيض ء  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزيز  الرويشق  السيد 
محمد  مسجد  الوظيفي  السكن 
بوعزة  دار  أنف 2  تجزئة  املصطفى 

27223 الدار البيض ء  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  36 .
 41I

fiscontrole

STE KAN IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

fiscontrole
 rue prince moulay abdellah 99
casa، 20000، casablanca maroc
STE KAN IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 RUE BEL وعنوان مقره  اإل تم عي
 AIR N°9 - 20000 CASABLANCA

.MAROC
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.  9 99

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 2  ين ير 2115 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 RUE BEL AIR N°9 - 20000»

 RUE« إلى «CASABLANCA MAROC

 AIN OULMES RESIDENCES

 REUNIS INTERSOL N° 21 -

.«21151 CASABLANCA  MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير 2115 تحت رقم 8  261.

 4 I

E-FINANCE CONSEILS

BAB IGHLI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

E-FINANCE CONSEILS

رقم 7   الشقة رقم   تجزئة 

األحب 1 الحي املحمدي مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

BAB IGHLI IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املركز 

التج ري    الط بق  االسفلي، تجزئة 

املنزه  ليز - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAB  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IGHLI IMMOBILIER

غرض الشركة بإيج ز : - البن ي ت، 

منعش عق ري

-  تفويض إدارة املشروع.



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5124

املركز   : اال تم عي  املقر  عنوان 
التج ري    الط بق  االسفلي، تجزئة 
املنزه  ليز - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : بنكيران  وائل  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بنكيران  وائل  السيد 
طريق    46 رقم  لقصور  تجزئة 

البيض ء 41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنكيران  وائل  السيد 
طريق    46 رقم  لقصور  تجزئة 

البيض ء 41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    2 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21536 .
 42I

N2M CONSEIL-SARL

ROKIMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ROKIMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي عبد 

املومن بني انص ر  - 62111 الن ظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ROKIMAR
غرض الشركة بإيج ز : - بيع مواد 

البن ء.
و  الحراسة  ادوات  و  مواد  بيع   -

التنظيف.
- التج رة..

حي عبد   : عنوان املقر اال تم عي 
62111 الن ظور  املومن بني انص ر  - 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد بروق عم د :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  عم د  بروق  السيد 
 62111 انص ر  بني  املستوصف  حي 

الن ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عم د  بروق  السيد 
 62111 انص ر  بني  املستوصف  حي 

الن ظور املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 27 ين ير 

 212 تحت رقم 88 .
 43I

FLASH ECONOMIE

 BUSINESS PROCESS
OUTSOURCING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUSINESS PROCESS
 OUTSOURCING

شركة ذات مسؤولية محدودة
 مقره  اإل تم عي: ش رع بوركون 

زنقة  عفر ابن حبي6 إق مة املش رق 
2 الشقة 3 -  الدار البيض ء 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

489649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

 BUSINESS PROCESS

OUTSOURCING :تسمية الشركة

:مشغل  بإيج ز  الشركة  غرض 

مركز االتص ل

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة  عفر ابن حبي6 إق مة 

املش رق 2 الشقة 3  الدار البيض ء 

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

  11.111 :مبلغ رأسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي

 SUPPORT CLIENT & الشركة 

 CONSULTING SARL

951 حصة 

 WALLARD Frederic السيد

51 حصة

بمجموع 111  حصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة

السيد  محدودة  غير  ملدة 

STRAGIER Vincent

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     البيض ء  ب لدار  التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 2 7653

 44I

INFOPLUME

LES TUCHES SERVICES
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

49  ش رع محمد الخ مس اق مة 

ميموزا   رقم 7  ، 91111، طنجة 

املغرب

LES TUCHES SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: طريق 
ك ب سبرطيل، قيصرية أندلوسية، 

ط بق السفلي رقم 22 - 91111 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.76363
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   18 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
الشركة  ان  على  املص دقة  و  قرار 
لسيدة  الوحيد  بلإلمض ء  ممثلة 

خديجة دحم ني
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 
بلإلمض ء  ممثلة  لشركة  م يلي: 

الوحيد لسيدة خديجة دحم ني
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 623 .
 45I

INFOPLUME

LA RENA DEL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INFOPLUME
49  ش رع محمد الخ مس اق مة 

ميموزا   رقم 7  ، 91111، طنجة 
املغرب

LA RENA DEL CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 
الزرقطوني، عم رة 32، الط بق 
األول، شقة 29 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3 6 
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RENA DEL CAR

تأ ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.

زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق   ،32 عم رة  الزرقطوني، 

طنجة   91111  -  29 شقة  األول، 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 41.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 211   : السيد عبد الع لي أوك 1 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد محمد روك ني :  211 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

أوك 1  الع لي  عبد  السيد 

42، رقم  زنقة  عنوانه)ا( حي سواني، 

  91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  روك ني  محمد  السيد 

خب ز  زنقة  فديلة،  تجزأت  برانس، 

بجمع رقم 23 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

أوك 1  الع لي  عبد  السيد 

42، رقم  زنقة  عنوانه)ا( حي سواني، 

  91111 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  روك ني  محمد  السيد 

خب ز  زنقة  فديلة،  تجزأت  برانس، 

بجمع رقم 23 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 593 .

 46I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

ALL SERVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

ش رع محمد الخ مس رقم 4  

الط بق االول الشقة 2 قصبة ت دلة 

، 23354، قصبة ت دلة املغرب

ALL SERVING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

فلسطين تجزئة الصفى رقم    - 

23351 قصبة ت دلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 943

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALL  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SERVING

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيج ز

DIVERS OU CONSTRUCTION/

 LOUEUR DE VEHICULES

.AUTOMOBILES/NEGOCIANT

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - رقم     الصفى  تجزئة  فلسطين 

23351 قصبة ت دلة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : احمد  السرغيني  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : عبدالرحيم  السرغيني  السيد 

511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد السرغيني احمد عنوانه)ا( 
سالم   شطر ب اق مة املشك ت شقة 
البرنو�شي   ان �شي  السالم  ش رع   8

1 216 الدار البيض ء املغرب.
عبدالرحيم  السرغيني  السيد 
عنوانه)ا( سالم   مجموعة ب اق مة 
البرنو�شي   8سيدي  شقة  املشك ت 

1 216 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السرغيني احمد عنوانه)ا( 
سالم   شطر ب اق مة املشك ت شقة 
البرنو�شي   ان �شي  السالم  ش رع   8

1 216 الدار البيض ء املغرب
عبدالرحيم  السرغيني  السيد 
عنوانه)ا( سالم   مجموعة ب اق مة 
البرنو�شي   8سيدي  شقة  املشك ت 

1 216 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  االبتدائية بقصبة ت دلة  

فبراير  212 تحت رقم  2.
 47I

RIM MB SERVICES SARL AU

EL-AIMRANI IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RIM MB SERVICES SARL AU
ش رع املع رف رقم  2 تطوان ، 

93111، تطوان املغرب
EL-AIMRANI IMPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي فم العليق 
املورسكيين حي االندلسيين رقم 

59 املضيق تطوان - 93111 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.22955
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل   2121 نونبر    9 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 EL-AIMRANI الوحيد  الشريك 
  11.111 IMPORT   مبلغ رأسم له  

فم  اإل تم عي  مقره   درهم وعنوان 

االندلسيين  حي  املورسكيين  العليق 

 93111  - تطوان  املضيق   59 رقم 

سب6 قلة   : تطوان املغرب نتيجة ل 

العمل.

وحدد مقر التصفية ب فم العليق 

رقم  االندلسيين  حي  املورسكيين 

تطوان   93111  - املضيق تطوان   59

املغرب. 

و عين:

و  العمراني  لحسن   السيد)ة( 

عنوانه)ا( فم العليق املورسكيين حي 

املضيق تطوان   59 االندلسيين رقم 

)ة(  تطوان املغرب كمصفي   93111

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   31 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 76 6.

 48I

ELITE GENERATION SARL AU

لوكاسيون الشيخ ماء العينين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ELITE GENERATION SARL AU

حي املط ر زنقة أوالد دليم رقم 

 /864، 73111، الداخلة املغرب

لوك سيون الشيخ م ء العينين 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي املط ر 

زنقة ت ورطة الداخلة  - 73111 

الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7325
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بمقت�شى  عقد عرفي مؤرخ في 14 
ين ير  212 تم إعداد الق نون األس �شي 
لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

لوك سيون الشيخ م ء العينين.
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.
عنوان املقر اال تم عي : حي املط ر 
 73111  - الداخلة   ت ورطة  زنقة 

الداخلة املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العينين  م ء  محمود  السيد 
حي املط ر زنقة أوالد دليم  عنوانه)ا( 
رقم 864/  73111 الداخلة  املغرب 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

العينين  م ء  محمود  السيد 
حي املط ر زنقة أوالد دليم  عنوانه)ا( 

رقم 864/  73111 الداخلة املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  
فبراير  212 تحت رقم  212/212.

 49I

ائتم نية مومن

Société TDJX AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية مومن
32 زنقة سبتة بوعرفة، 211 6، 

بوعرفة املغرب
Société TDJX AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

بوعرفة رقم 77 - 12  6 بني تجيت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212    2
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Société :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TDJX AGRI
البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و  التصدير  املختلفة،  األشغ ل  و 
لحس ب  البض ئع  نقل  االستيراد، 
تركي6  الفالحية،  الغير،األشغ ل 
معدات  تركي6  الشمسية،  الط قة 
الكهرب ئية و اله تفية، ت  ر في النب ت ت 

الطبية.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
بني تجيت   6  12  -  77 بوعرفة رقم 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   511   : وليد  كوز  السيد 

بقيمة 11  درهم للحصة .
حصة   511   : كم ل  كوز  السيد 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ش رع  وليد عنوانه)ا(  السيد كوز 
تجيت  بني   6  12   12 رقم  برك ن 

املغرب.
مركز  السيد كوز كم ل عنوانه)ا( 

بني تجيت 12  6 بني تجيت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ش رع  وليد عنوانه)ا(  السيد كوز 
تجيت  بني   6  12   12 رقم  برك ن 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بفجيج  

 212 تحت رقم 3 / 212.
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FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SOCIETE TU COCINA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

  SOCIETE TU COCINA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي̈  زء 

مفرز رقم 71, إق مة م  وريل زاوية  

ش رع مراكش  و ش رع والية طنجة - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

76775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم   21 6 يونيو    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SOCIETE TU COCINA SARL

تهدف    : بإيج ز  الشركة  غرض 

اتج رة  الى  أس س     الشركة  هده 

املط بخ الس بقة التجهيز

التسويق  مختلف  أ هزة.  تج رة  

واملواد  املنتج ت  لجميع  والبيع 

واالكسسوارات والبض ئع

العملي ت  ع مة  ميع  بصفة 

و  الصن عية   امل لية,  التج رية, 

مب شرة  بصفة  تتعلق  التي  العق رية 

أي  أو  أعاله  إليه   املش ر  ب ملواضيع 

موضوع مش به له أو يمكنه املس همة 

لحس ب  نوع  أي  تحت  النمو  في 

الشركة الخ صة.         

¨ زء   : اال تم عي  املقر  عنوان 
إق مة م  وريل زاوية    ,71 مفرز رقم 
 - ش رع مراكش  و ش رع والية طنجة 

91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : التماللي   سمير  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد مجد بولعيد  :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  التماللي   السيد سمير 
 91111  69 رقم   4 زنقة  ادريسية 

طنجة  املغرب.
عنوانه)ا(  بولعيد   مجد  السيد 
ادريسية زنقة 5 رقم 4 91111 طنجة  

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  التماللي   السيد سمير 
 91111  69 رقم   4 زنقة  ادريسية 

طنجة  املغرب 
عنوانه)ا(  بولعيد   مجد  السيد 
ادريسية زنقة 5 رقم 4 91111 طنجة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز   14 بت ريخ  التج رية بطنجة  

6 21 تحت رقم 67765 .
 5 I

BK IMEX

بك إمكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
BK IMEX

Tanger ، 90060، Tanger Maroc
بك إمكس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ميدان 

كستي ر مقر الفرابي الط بق 2 مكت6 
33، طنجة. - 91161 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  3 8 
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بمقت�شى  عقد عرفي مؤرخ في 15 
فبراير  212 تم إعداد الق نون 
األس �شي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بك   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

إمكس.
تج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ب لجملة للوازم املكتبية.
ميدان   : اال تم عي  املقر  عنوان 
كستي ر مقر الفرابي الط بق 2 مكت6 
33، طنجة. - 91161 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  البق لي  علي  السيد 
تروال وزان 6213  وزان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البق لي  علي  السيد 
تروال وزان 6213  وزان املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239451.
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موثق

ASU CAPITAL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظ م األس �شي للشركة

موثق
اق مة القصر عم رة د, زاوية 

ش رع يعقوب املنصور و ش رع 
غ ندي الدالرالبيظ ء ، 21271، 

الدارالبيظ ء املغرب
 ASU CAPITAL    »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي:    ش رع 

عقبة رقم 2  46 املقر اال تم عي :     

أكدال 1111   الرب ط املغرب.

»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 3386 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 8  فبراير  212

األس �شي  النظ م  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضي ت الق نون: 

حصص  تفويت  عن  إعالن 

ا تم عية

  / - بيع 511 حصة ا تم عية من 

 IVOIRE HOLDING»« شركة  قبل 

SARL في شركة

 «ASU CAPITAL» SARL لص لح 

 /OXY VILLE» SARL  2« شركة 

حصة ا تم عية من قبل   251 بيع 

شركة »HOLDER» SARL في الشركة 

لص لح   ASU CAPITAL» SARL»

 -  /OXY VILLE» SARL  3« شركة 

التصديق على الشراء من قبل شركة 

«OXY VILLE» SARL على خمسم ئة 

)511( حصة ا تم عية تعود لشركة

 «IVOIRE HOLDING»

والتصديق على الشراء من قبل شركة 

م ئتين  على   OXY VILLE» SARL»

ا تم عية  حصة   )251( وخمسين 

 HOLDER» SARL« مملوكة لشركة 

 ASU« شركة  م ل  رأ1  في   AU

استق لة   -  /CAPITAL» SARL.  4

رشيد  السيد  الس بقين  املسيرين 

 /  6 أمغ ر و السيد دحم ن الدرهم. 

مسيرا  بوزوبع  محمد  السيد  -تأكيد 

للشركة وتعيين السيد ن صر بوزوبع 

كمسير مش رك غير شريك لفترة غير 

محدودة. 7 / - ستكون الشركة ملزمة 

املشترك  ب لتوقيع  صحيح  بشكل 

للسيد محمد بوزوبع والسيد ن صر 

بوزوبع.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير    8 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم  84    .
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FIDUCIAIRE GOUMRI

BEST DIAMANT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

FIDUCIAIRE GOUMRI
37 زنقة الوحدة ، 31 21، 

الدارالبيض ء املغرب
 BEST DIAMANT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش رع 
مر1 السلط ن الط بق   رقم 3 - - 

الدارالبيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4 2845

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   21 8 د نبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
«411.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير 9 21 تحت رقم 693616.
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INFOPLUME

SERVICES MULTI-SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

INFOPLUME
49  ش رع محمد الخ مس اق مة 

ميموزا   رقم 7  ، 91111، طنجة 
املغرب

 SERVICES MULTI-SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 29، زنقة 
عمر إبن الع ص، الط بق3، رقم26 - 

91111 طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 8  ين ير  212 تم  تحويل  

للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

الع ص،  إبن  عمر  زنقة   ،29« من 

طنجة   91111  - رقم26  الط بق3، 

بقعة  ب ني سعيد،  »حي  إلى  املغرب» 

رقم 843 - 91111 طنجة  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 96413.
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FIDUCIARE IITIMANE

KGPRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDUCIARE IITIMANE

 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN

FES ، 30000، FES MAROC

KGPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

ب هية عم رة 1 شقة 5 اق مة 

ملسفر طريق ايموزار - 31111 ف 1 

املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.53589

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 16 ين ير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»اق مة ب هية عم رة 1 شقة 5 اق مة 

31111 ف 1   - ملسفر طريق ايموزار 

بن ني  عم رة   3 »رقم  إلى  املغرب» 

 31111  - الحسيمة   زنقة  سمير1 

ف 1  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 737.
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L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

 ABOUEIMERA TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

 ABOUEIMERA TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
عالل الف �شي إق مة ابن سين  عم رة 
رقم A3 شقة 3  - 51111 مكن 1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4832 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   21 9 غشت    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 ABOUEIMERA TRAVAUX

.DIVERS
مق ولة   -  : غرض الشركة بإيج ز 

بن ء ع م 
املدنية  الهندسة  مق ولة   -

واألشغ ل الع مة
مق ولة أعم ل الصرف الصحي   -

والطرق
- بيع املعدات واآلالت وتأ يره  

- مق ولة لديكور أو زخرفة الشقق 
واإلدارات و املن زل

العقود  في  املن قص ت  طرح   -
والخ صة  الع مة  وشبه  الع مة 

لألنشطة املذكورة أعاله 
- تج رة

- استيراد و تصدير.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
عالل الف �شي إق مة ابن سين  عم رة 
مكن 1   51111  -   3 شقة   A3 رقم 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد علي ابراهيم علي ابوعميرة 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد علي ابراهيم علي ابوعميرة 
شقة   3 النخيل  إق مة  عنوانه)ا( 

رقم26  51111 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي ابراهيم علي ابوعميرة 
شقة   3 النخيل  إق مة  عنوانه)ا( 

رقم26  51111 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
29 غشت  بت ريخ  التج رية بمكن 1  

9 21 تحت رقم  349.
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FIDUCIAIRE 2116

DIAMONDE-BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
DIAMONDE-BATIMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
أمين رقم 5   الط بق 2 سيدي 
معروف - 21281 الدارالبيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
49 127

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DIAMONDE-BATIMENT

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و  البن ء  الزفت كل م  يتعلق ب لبن ء 

 ميع املع مالت التج رية.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

سيدي   2 الط بق     5 رقم  أمين 

الدارالبيض ء   21281  - معروف 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الكبير غالب  :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد الكبير غالب عنوانه)ا( 

تجزئة النخيل الرحمة م 1 6 عم رة 

6 شقة    الط بق 2اوالدأحمد  دار 

بوعزة  21111 الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الكبير غالب عنوانه)ا( 

تجزئة النخيل الرحمة م 1 6 عم رة 

6 شقة    الط بق 2اوالدأحمد  دار 

بوعزة 21111 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766549.

 58I

CENTRE AZROU SERVICES

 SOCIETE AGRICOLE

AVENIR AZROU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CENTRE AZROU SERVICES

 AZROU CENTRE ، 53100،

AZROU MAROC

 SOCIETE AGRICOLE AVENIR

AZROU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مركز 

اركالون بن صميم - 11 53 ازرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 46 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SOCIETE AGRICOLE AVENIR

.AZROU

 GESTION : غرض الشركة بإيج ز

.D’EXPLOITATION AGRICOLE

مركز   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ازرو   53 11  - صميم  بن  اركالون 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة حسن ء م ء العينين :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : العينين  السيد سعد م ء 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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العينين  م ء  حسن ء  السيدة 
زنقة مرنيسة السوي�شي    4 عنوانه)ا( 

11 1  الرب ط املغرب.
العينين  م ء  سعد  السيد 
زنقة مرنيسة السوي�شي    4 عنوانه)ا( 

11 1  الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
العينين  م ء  حسن ء  السيدة 
زنقة مرنيسة السوي�شي    4 عنوانه)ا( 

11 1  الرب ط املغرب
العينين  م ء  سعد  السيد 
زنقة مرنيسة السوي�شي    4 عنوانه)ا( 

11 1  الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  ب زرو   االبتدائية 

 212 تحت رقم 38.

 59I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

نوطرسيون غيش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  ش رع محمد الخ مس و ش رع 
ابن كثير إق مة دو1 م ر1 رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
نوطرسيون غيش شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8 ش رع 
الكندي إق مة س نت  كالرا II الط بق 
7 املكت6 رقم 7    - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  3245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

نوطرسيون غيش.
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و  الغذائية  املنتو  ت  تصدير  و 

مكمالت غذائية للري ضة.
ش رع   8  : عنوان املقر اال تم عي 
الط بق   II الكندي إق مة س نت  كالرا 
91111 طنجة   -     7 املكت6 رقم   7

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : أشميلة  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة نعيمة أشميلة عنوانه)ا( 
  566 سج    35 فين  سميل 

أسندلفت هوالندا.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نعيمة أشميلة عنوانه)ا( 
  566 سج    35 فين  سميل 

أسندلفت هوالندا
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239512.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SEDECIM
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش رع موريت ني  صندوق البريد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

SEDECIM »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: ب ب إغلي، 
فيال 33 - مراكش  - 41111 مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.81819

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212    2 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

اال تم عية  الحصص  بعض  بيع 

)499 حصة ا تم عية( التي تمتلكه  

 MANAGEMENT AND( لشركة 

 ADVISORY COMPANY (SARL

 SEDECIM (SARL( شركة  في 

 GAIA HOLDING( شركة  لف ئدة 

MOROCCO (SARL AU

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تمتلكه   التي  ا تم عية  حصة  بيع 

 MANAGEMENT AND( شركة 

 ADVISORY COMPANY (SARL

لف ئدة   SEDECIM (SARL( في شركة 

السيد كريم بلواد

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

استق لة السيد امين عب 1 الب رودي 

مسير  فزازي  هش م  السيد  وتعيين 

وحبد

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

منح توقيع الشرك ت املصرفية بشكل 

قيود  أي  بدون  و  ومنفصل  فردي 

للسيد هش م فزازي

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

  3,  7  ,6 املوافقة على تعديل املواد 

من الق نون األس �شي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21766 .

 6 I

GLOFID

TALENTS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

GLOFID

96  ش رع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 21311، الدار 

البيض ء املغرب

TALENTS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : ر  تجزئة 

ي سمينة   الط بق 2  حسنية 3 - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.21868 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر   2121 د نبر   15 في  املؤرخ 

شركة ذات   TALENTS TRANS حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسم له  1.111  درهم 

تجزئة  وعنوان مقره  اإل تم عي ر  

 -  3 حسنية    2 الط بق  ي سمينة   

املغرب نتيجة  الدارالبيض ء   21111

لعدم بلوغ األهداف الس مية.

و عين:

و  ن دية  اله شمي    السيد)ة( 

عم رة  السالم  زين  تجزئة  عنوانه)ا( 

 2111 مليل  تيط    3 الط بق    

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيض ء 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ريخ 15 د نبر 2121 وفي ر  تجزئة 

 -  3 حسنية    2 الط بق  ي سمينة   

21111 الدارالبيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766584.

 62I
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GLOFID

N.M TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

GLOFID

96  ش رع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 21311، الدار 

البيض ء املغرب

N.M TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي :  تجزئة 

ر   تجزئة ي سمين   سيدي عثم ن - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.314745

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121 تقرر حل  15 د نبر  املؤرخ في 

N.M TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

تجزئة  تجزئة ر    مقره  اإل تم عي  

 21111  - سيدي عثم ن  ي سمين   

لعدم  نتيجة  املغرب  الدارالبيض ء 

بلوغ األهداف الس مية.

و عين:

و  ن دية  اله شمي   السيد)ة( 

عم رة  السالم  زين  تجزئة  عنوانه)ا( 

 2111 مليل  تيط    3 الط بق    

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيض ء 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

تجزئة  وفي    2121 د نبر   15 بت ريخ 

ر   تجزئة ي سمين   سيدي عثم ن - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766585.

 63I

GLOFID

DOLCISSIMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

GLOFID

96  ش رع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 21311، الدار 

البيض ء املغرب

DOLCISSIMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : رقم  52 

درب االحجر ش رع الداخلة ق.ج - 

21111 الدار البيض ء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.2 5655

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر   2121 د نبر  في  2  املؤرخ 

ذات  شركة   DOLCISSIMO حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسم له  1.111  درهم 

رقم  52  اإل تم عي  وعنوان مقره  

 - ق.ج  الداخلة  ش رع  االحجر  درب 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21111

لعدم تحقيق االهداف املسطرة.

و عين:

و  البيض  عزيز    السيد)ة( 

االحجر  درب   5 9 رقم  عنوانه)ا( 

الدار   21111 ق.ج  الداخلة  ش رع 

البيض ء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ريخ  2 د نبر 2121 وفي رقم  52 

 - ق.ج  الداخلة  ش رع  االحجر  درب 

21111 الدار البيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766625.

 64I

ECOLO BAT

ECOLO BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOLO BAT

 10RUE LIBERTE ETG 3 APPRT

 5 CASABLANCA، 20230،

CASABLANCA MAROC

ECOLO BAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

  1RUE وعنوان مقره  اإل تم عي

 LIBERTE ETG 3 APPRT 5  -

20230 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

488747

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ECOLO BAT

 Travaux  : غرض الشركة بإيج ز 

 de génie civil/Travaux de

 constructions et de bâtiments

 tous corps  d’état/Travaux

..divers/Études et ingénierie

  1RUE  : عنوان املقر اال تم عي 

 LIBERTE ETG 3 APPRT 5  - 20230

.CASABLANCA MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  BISSAIN NOUAMANE : السيد

111.  حصة بقيمة 11.111  درهم 

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 BISSAIN NOUAMANE السيد 
 OP BAB MANSOUR عنوانه)ا( 
   IMM A APPRT 5 AZZOUZIA
.211111 MARRAKECH MAROC

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

 BISSAIN NOUAMANE السيد 
 OP BAB MANSOUR عنوانه)ا( 
   IMM A APPRT 5 AZZOUZIA
211111 MARRAKECH MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 488747.

 65I

ائتم نية بي ن حن ن

NUMBER  ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع ت بع لشركة تج رية يو د 

مقره  اال تم عي ب ملغرب

ائتم نية بي ن حن ن
عرصة ملع ش طريق املستودع 

البلدي رقم 47  مراكش ، 41111، 
مراكش مراكش

number  one   »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: 462 

املس ر طريق ف 1  - 41111 مراكش 
املغرب.

»إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 
يو د مقره  اال تم عي ب ملغرب»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.6881 
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر   2121 د نبر   31 في  املؤرخ 
  number لشركة  ت بع  فرع  إغالق 
one   تسميته number one والك ئن 
املعزوزية  اق مة   22 رقم  في  عنوانه 

مراكش - 41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 2121.

 66I
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SOMADINCO

ORIGINAL MAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO

إق مة م  ورل عم رة B رقم2 

حي القد1 البرنو�شي ، 1 216، 

الدارالبيض ء املغرب

 ORIGINAL MAT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

البست ن 2 عم رة   رقم   البرنو�شي  

- 1 216 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49125 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ORIGINAL MAT SARL AU

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتوزيع آالت البن ء.

إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
2 عم رة   رقم   البرنو�شي   البست ن 

- 1 216 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
الودغيري  شريف  بن  السيد 

  11 حصة بقيمة    .111   : حسين 

درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الودغيري  شريف  بن  السيد 

كليفورني   تجزئة  عنوانه)ا(  حسين 

فيال رض  ش زع القد1 11 21 الدار 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الودغيري  شريف  بن  السيد 

كليفورني   تجزئة  عنوانه)ا(  حسين 

فيال رض  ش زع القد1 11 21 الدار 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765961.
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

RAJAA CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 ش رع ف 1 الط بق األول رقم   ، 

91111، طنجة املغرب

RAJAA CONSULT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 53 محج 

محمد الخ مس الط بق 4 رقم 2  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RAJAA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CONSULT

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

تدبير  و  تسيير  في  لالستش رة  مكت6 

املق والت.

53 محج   : عنوان املقر اال تم عي 
 -   2 رقم   4 محمد الخ مس الط بق 

91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيدة ر  ء بنعبد هللا 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ر  ء بنعبد هللا عنوانه)ا( 

 4 محج محمد الخ مس الط بق   53
رقم 2  91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ر  ء بنعبد هللا عنوانه)ا( 

 4 محج محمد الخ مس الط بق   53
رقم 2  91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239447.
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ml congestfin

CPSM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

ml congestfin

 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc

CPSM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 95 ش رع 

الزرقطوني الط بق الخ مس  - 

21111 الدار البيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.343945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم  ين ير  212   21 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

  1.111« أي من  درهم»   791.111»

عن  درهم»   811.111« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 762455.

 69I

ml congestfin

CPSM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ml congestfin

 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc

CPSM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 95  ش رع 

الزرقطوني  الط بق الخ مس  - 

21111 الدار البيض ء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.343945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2121 يوليوز    2 في  املؤرخ 

املص دقة على :

عزالدين ب يبن  )ة(  تفويت السيد 

11  حصة ا تم عية من أصل 11  

خديجة  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

درا1 بت ريخ 2  يوليوز 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

بت ريخ  2  ب لدار البيض ء   التج رية 

يوليوز 2121 تحت رقم 5 7415.
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عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5132

ml congestfin

CPSM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ml congestfin
 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
CPSM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 95  ش رع 
الزرقطوني  الط بق الخ مس - 2111 

الدار البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.343945

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2121 م ر1   12 في  املؤرخ 

املص دقة على :
خديجة درا1  )ة(  تفويت السيد 
11  حصة ا تم عية من أصل 11  
عزالدين  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

ب يبن بت ريخ 12 م ر1 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 14 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

م ر1 2121 تحت رقم 68 733.
 7 I

FIDUSCAL

URBATEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 32 
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
URBATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 
الحرية الط بق 3 رقم 5 - 21 21 

الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

489835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.URBATEX

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التج رة   - األحذية  وتسويق 

اإللكترونية.

زنقة    1  : عنوان املقر اال تم عي 

 21 21  -  5 رقم   3 الط بق  الحرية 

الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

DINVEST :  5 1 حصة  الشركة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد الي 1 شريفي علوي :  491 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   DINVEST الشركة 

الدار   21131 ش رع الزركتوني   2 7

البيض ء املغرب.

علوي  شريفي  الي 1  السيد 

عنوانه)ا( حي النسيم تجزئة النسيم 

الدار   21521  2 رقم    92 عم رة 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

علوي  شريفي  الي 1  السيد 

عنوانه)ا( حي النسيم تجزئة النسيم 

الدار   21521  2 رقم    92 عم رة 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر  212 تحت رقم 765476.

 72I

cabinet jdaini

BERKANE BAGAGE BONDY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 BERKANE BAGAGE BONDY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 1  
زنقة بو دورحي النصر برك ن - 

63311 برك ن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

76 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BERKANE BAGAGE BONDY
*نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع بدون مرافق.
رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - زنقة بو دورحي النصر برك ن    1

63311 برك ن املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 341   : الحسين  بنداش  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
حصة   331   : السيد مراد ط رق 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 331   : السعيدي  زلخة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بنداش الحسين عنوانه)ا( 
بوندي فرنس  41 93 بوندي فرنس .

عنوانه)ا(  ط رق  مراد  السيد 

بوندي فرنس  41 93 بوندي فرنس .

السيدة زلخة السعيدي عنوانه)ا( 
رقم 1  زنقة بو دورحي النصر برك ن 

63311 برك ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  بنداش  السيد 

بوندي فرنس  41 93 بوندي فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  ببرك ن   االبتدائية 

 212 تحت رقم  212/ 1 .
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AC FIDUS

INPEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AC FIDUS

 BD ABDELKRIM KHATTABI 5 3

 DERB CHABAB C ALIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

INPEC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي الحرية 

3 شقة رقم 6 الط بق الث لث  - 

MAROC 28821 املحمدية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

272 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 INPEC :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

                                                                                          : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش رات اإلدارية  .
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 استش رات تعليمية   
تكوين.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الحرية 3 شقة رقم 6 الط بق الث لث  

.MAROC 28821 املحمدية -
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : أم ل  امزان  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  أم ل  امزان  السيدة 
ش رع فلسطين إق مة رقية 2 عم رة 6 
.MAROC شقة 8 28821  املحمدية

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أم ل  امزان  السيدة 
ش رع فلسطين إق مة رقية 2 عم رة 6 
MAROC شقة 8 28821  املحمدية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 369.
 74I

RISSOUL OPTIC

رسول بصريات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RISSOUL OPTIC
 LOT EL SANAOUBAR N°5 1 1 

 ALIZDIHAR MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

رسول بصري ت شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 
التج ري  1 تجزئة الصنوبر رقم 
1 5 االزده ر مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  1143

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   2121 د نبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

رسول   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

بصري ت.

اخص ئي   : غرض الشركة بإيج ز 

نظ رات.

املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

التج ري  1 تجزئة الصنوبر رقم 1 5 

مراكش   41111  - مراكش  االزده ر 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : رسول  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املصطفى رسول عنوانه)ا( 

  98 21 عم رة  أبواب مراكش منطقة 

مراكش   41111 مراكش   17 رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى رسول عنوانه)ا( 

  98 21 عم رة  أبواب مراكش منطقة 

مراكش   41111 مراكش   17 رقم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   16 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9236  .

 75I

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

SAMCHI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

21 ش رع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 21 ش رع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

SAMCHI TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

الحسني زنقة 6 رقم 24 الط بق 

السفلي - 23111 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAMCHI TRAV

غرض الشركة بإيج ز : مخبـــزة.

الحي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   24 رقم   6 زنقة  الحسني 

السفلي - 23111 بني مالل املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد السميري سمير 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السميري سمير عنوانه)ا(  السيد 

الحي الحسني زنقة 6 رقم 36  23111 

بني مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السميري سمير عنوانه)ا(  السيد 

الحي الحسني زنقة 6 رقم 36  23111 

بني مالل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 97 .

 76I

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

YOUNAMEZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

21 ش رع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 21 ش رع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

YOUNAMEZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي رقم 6 

ش رع 21 غشت إق مة بهيجة الط بق 

3 شقة 5  - 23111 بني مالل املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

8443

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم حذف  ين ير  212  املؤرخ في  2 

األنشطة الت لية من نش ط الشركة 

الح لي :

اإلبق ء  و  االنشطة  حذف  ميع 

- مكت6 الدراسة   : على نش ط واحد 

واالستفس رات والبحوث..

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 2  فبراير 

 212 تحت رقم 68 .

 77I
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شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 LA MAROCAINE
 DE RÉSEAUX ET DE

BÂTIMENTS MODERNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

21 ش رع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 21 ش رع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23111، بني مالل املغرب
 LA MAROCAINE DE RÉSEAUX

 ET DE BÂTIMENTS MODERNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي حي الب م 
رقم 63  الط بق   قصبة ت دلة  - 

23111 بني مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.257

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل  ين ير  212   18 املؤرخ في 
 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 MAROCAINE DE RÉSEAUX ET
  DE BÂTIMENTS MODERNES
درهم    11.111 رأسم له   مبلغ 
الب م  حي  اإل تم عي  مقره   وعنوان 
 - قصبة ت دلة   الط بق      63 رقم 
 : بني مالل املغرب نتيجة ل   23111

أزمة القط ع.
و حدد مقر التصفية ب حي الب م 
 - ت دلة  قصبة  الط بق      63 رقم 

23111 بني مالل املغرب. 
و عين:

برامي و  عبد الرحيم    السيد)ة( 
عنوانه)ا( بودراع بلوك   رقم 8  رقم 
بني مالل   23111 قصبة ت دلة   49 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : حي الب م 
الط بق   قصبة ت دلة بني    63 رقم 

مالل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  االبتدائية بقصبة ت دلة  

فبراير  212 تحت رقم 21.
 78I

FOUZMEDIA

 STE « GENERATION
CONTRACTORS « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE « GENERATION

 CONTRACTORS « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

 ميل صدقي الزهواني وزنقة ش لة، 
مكت6 رقم 9، إق مة الكوثر،  - 

4111  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.586 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 غشت    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 STE « GENERATION  :

.CONTRACTORS » SARL AU
غرض الشركة بإيج ز : مق ول بن ء 

وأشغ ل مختلفة.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 ميل صدقي الزهواني وزنقة ش لة، 
 - الكوثر،   إق مة   ،9 رقم  مكت6 

4111  القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 
211.111.  درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الكبير الفنكور عنوانه)ا(  السيد  
القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

الكبير الفنكور عنوانه)ا(  السيد  
القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت   - بت ريخ  االبتدائية ب لقنيطرة  

رقم -.

 79I

FIDERSER

STE BADR-EDDINE TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 STE BADR-EDDINE TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

السليم نية 3 رقم 61  - 4211  
سيدي سليم ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
3155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BADR-EDDINE TOUR

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشخ ص , االشغ ل املختلفة للبن ء.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

  4211  -   61 رقم   3 السليم نية 

سيدي سليم ن املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 41.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 411   : السيد الزروقي بدرالدين 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بدرالدين  الزروقي  السيد 

 61 رقم   3 حي السليم نية  عنوانه)ا( 

4211  سيدي سليم ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بدرالدين  الزروقي  السيد 

 61 رقم   3 حي السليم نية  عنوانه)ا( 

4211  سيدي سليم ن املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم ن  بت ريخ 8  

فبراير  212 تحت رقم  212/ 4.

 81I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JNH RAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 ش رع موريت ني  صندوق البريد 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

JNH RAK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 57 ش رع 

موريت ني  صندوق البريد 2619 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   519
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JNH  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RAK
تأ ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

 ميع العق رات املفروشة.
عنوان املقر اال تم عي : : 57 ش رع 
 -  2619 البريد  صندوق  موريت ني  

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  JNH HOLDING (SC( الشركة 
درهم    11 بقيمة  حصة   :   .111

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
  JNH HOLDING (SC( الشركة 
ش رع دي ال سيري�شي    26 عنوانه)ا( 

51 92  سورينس  فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد برونو ، فريديريك بيشوش  
بلوم  ليون  ميدان    3 عنوانه)ا( 

92811 بوتو  فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21755 .
 8 I

BIAD HOUSE

BIAD HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIAD HOUSE
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA  RES FATIM

 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9

CASABLANCA الدار البيض ء، 

CASABLANCA MAROC ،21321

BIAD HOUSE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 23 ش رع 

عقبة بن ن فع الحي املحمدي عين 

السبع  الدار البيض ء 21571 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

488723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIAD  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. HOUSE

                                                                      : بإيج ز  الشركة  غرض 

اإلنع ش العق ري.

23 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

عين  املحمدي  الحي  ن فع  بن  عقبة 

الدار   21571 الدار البيض ء  السبع  

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد بي ض بوشعي6 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بي ض بوشعي6 عنوانه)ا( 

 5 مجموعة  الجديد  مومن  سيدي 
زنقة  رقم 85 21411 الدار البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد بي ض بوشعي6 عنوانه)ا( 
 5 مجموعة  الجديد  مومن  سيدي 
زنقة  رقم 85 21411 الدار البيض ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.
 82I

ارنك

MOUSSA ELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ارنك
ش رع يوسف ابن ت شفين رقم 4  
 LARACHE ،92111 ،العرائش

املغرب
MOUSSA ELEC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دور 
االنع ش رقم 16 ، الط بق االر�شي  - 

92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MOUSSA ELEC
غرض الشركة بإيج ز : الخدم ت 

الكهرب ئية.
دور   : اال تم عي  املقر  عنوان 
االنع ش رقم 16 ، الط بق االر�شي  - 

92111 العرائش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

1.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

السيد مو�شى الهيبة  :  11  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الهيبة   مو�شى  السيد 

رقم   2 الشطر  الجديد  الحي  تجزئة 

65 92111 العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهيبة   مو�شى  السيد 

رقم   2 الشطر  الجديد  الحي  تجزئة 

65 92111 العرائش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  ب لعرائش   االبتدائية 

رقم  تحت  فبراير  212    6

.261   2 112 18

 83I

AMOURI CONSULTING

3ES-K INVEST
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

3ES-K INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: إق مة 

ش مة زنقة قسو مداح مكت6  م 

ت زة - 35111 ت زة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: -.

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212   31 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

تأسيس  بفترة  املبرمة  العقود  إقرار 

الشركة و تبرئة ذمة املسير.
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وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 

م يلي: تبرئة ذمة املسير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   31 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 111.

 84I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 AFILAL FREIGHT

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

  2RUE DE LIBAN ENRESOL N° 

، 90000، TANGER MAROC

  AFILAL FREIGHT COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي لال 

الش فية زنقة    الط بق   رقم 7 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFILAL :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. FREIGHT COMPANY

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

- االستيراد  الوطني و الدولي للبض ئع 

و التصدير.

لال  حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -  7 رقم  الط بق    الش فية زنقة    

91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : أفيالل  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أيوب أفيالل عنوانه)ا( حي 
 91111  7 رقم  زنقة    الش فية  لال 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أيوب أفيالل عنوانه)ا( حي 
 91111  7 رقم  زنقة    الش فية  لال 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 646 .
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FIDUCIAIRE EL AARAJ

G.T.L TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ

  2RUE DE LIBAN ENRESOL N° 

، 90000، TANGER MAROC

G.T.L TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 

املكسيك و املصلى رقم 5 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  32 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 G.T.L  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. TRANS

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستيراد  الوطني و الدولي للبض ئع- 

و التصدير.

زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -  5 رقم  املصلى  و  املكسيك  ش رع 

91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 411   : قدوم  عبداإلاله  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 311   : الط لعي  أس مة  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد توفيق ص بر :  311 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبداإلاله قدوم عنوانه)ا( 

اعزي6   59 القطعة  تجزئة عواطف 

الح ج قدور 91111 طنجة املغرب.

السيد أس مة الط لعي عنوانه)ا( 

زنقة عمر املخت ر  حي ف طمة الزهراء 

رقم 1  91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  ص بر  توفيق  السيد 

الجديد  الواد  تجزئة  الرب ط  طريق 

رقم 51 51 92 القصر الكبير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أس مة الط لعي عنوانه)ا( 

زنقة عمر املخت ر  حي ف طمة الزهراء 

رقم 1  91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 644 .
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ائتم ئية املح سبة

HAYAT TANJA BALIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم ئية املح سبة
ش رع أبي الحسن الش دلي اق مة 

 TANGER ،91111 ،  4 شبوط رقم
املغرب

HAYAT TANJA BALIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع أبي 
الحسن الش ذلي، اق مة ش بوت رقم 

4  - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   68 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAYAT :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TANJA BALIA
االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري.
عنوان املقر اال تم عي : ش رع أبي 
اق مة ش بوت رقم  الحسن الش ذلي، 

4  - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511 السيد الكرطيط نصر هللا :  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : نجي6  برحوتي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
هللا  نصر  الكرطيط  السيد 
ن دي  بوب نة  طريق  عنوانه)ا( 
طنجة   91111 فيال  2  الكريكيت 

املغرب.
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عنوانه)ا(  نجي6  برحوتي  السيد 
ش رع لبن ن اق مة نرم ندي 3 ط بق   

شقة 2 91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  نصر  الكرطيط  السيد 
ن دي  بوب نة  طريق  عنوانه)ا( 
طنجة   91111 فيال  2  الكريكيت 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    2 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 238196.
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مونيتيد

 SOCIETE BOUEBAIDI
 D’ENTRETIEN REPARATION

NAVALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مونيتيد
ش رع الجوالن حي الف نو1 رقم 2  
الط بق االر�شي مكت6 رقم 2 تطوان 

، 93111، تطوان املغرب
 SOCIETE BOUEBAIDI

 D’ENTRETIEN REPARATION
NAVALES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

بوزغالل رقم 819 الط بق املخفض 
املضيق - 93211 املضيق املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.25827
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر  ين ير  212    5 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 SOCIETE BOUEBAIDI املحدودة 
 D’ENTRETIEN REPARATION
NAVALES   مبلغ رأسم له  11.111  
اإل تم عي حي  درهم وعنوان مقره  
الط بق املخفض   819 بوزغالل رقم 
املغرب  املضيق   93211  - املضيق 
بسب6 الج ئحة ال يو د   : نتيجة ل 

فرص للعمل.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الط بق املخفض   819 بوزغالل رقم 

املضيق - 93211 املضيق املغرب. 
و عين:

و  بوعبيدي  انس    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي ب ب سبة الي نس دارن  
  1 4 رقم  18 عم رة ا الط بق  ايلوط 
املغرب  الفنيدق   93 12 الفنيدق 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
الط بق   819 رقم  بوزغالل  حي   :

املخفض املضيق
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 477.
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STE LEXUS PRO DISTRIBUTION SARL

 LEXUS PRO DISTRIBUTION
SARL

إعالن متعدد القرارات

 STE LEXUS PRO DISTRIBUTION
SARL

47 ش رع الحسن الت ني الط بق 
3 شقة رقم 38 ، 91111، طنجة 

املغرب
 LEXUS PRO DISTRIBUTION
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: 47 ش رع 
الحسن الت ني الط بق 3 شقة رقم 

38 - 91111 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.   645

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   18 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
اض فة نش ط الشركة : النقل الطرقي 
لحس ب  للبض ئع  الدولي  و  الوطني 

الغير.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
األس �شي  الق نون  صي غة  اع دة 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 
اض فة نش ط الشركة : النقل الطرقي 
لحس ب  للبض ئع  الدولي  و  الوطني 

الغير
بند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
األس �شي  الق نون  صي غة  اع دة 

للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239529.
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Gescompte

STE: SPARE PLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: Spare Place شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 46، ش رع 
الزرقطوني ا لط بق 3 رقم 6 الدار 
البيض ء - 21151 الدار البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
49169 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.Spare Place
غرض الشركة بإيج ز : اإلستراد و 

التصدير.
عنوان املقر اال تم عي : 46، ش رع 
الدار   6 رقم   3 الزرقطوني ا لط بق 
البيض ء  الدار   21151  - البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:
مخلص  ع دل  محمد  السيد 
  11 بقيمة  حصة    11.111,11   :

درهم للحصة .
 : مخلص  ع دل  محمد  السيد 

111.  بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مخلص  ع دل  محمد  السيد 
رقم   16 زنقة  حي اإلن رة    عنوانه)ا( 
 2 عين الشق الدار البيض ء 21151 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
مخلص  ع دل  محمد  السيد 
رقم   16 زنقة  حي اإلن رة    عنوانه)ا( 
 2 عين الشق الدار البيض ء 21151 

الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766272.
 91I

TFR MAROC

BAHA PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TFR MAROC
 APPT 22 IMM ASWAK

 ASSALAM ETAGE 2 QUARTIER
 BAB DOUKKALA MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC
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BAHA PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي متجر رقم 

 1 من املنزل رقم  5 مره ت تم رة 

املغرب تم رة 11111 تم رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 32159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAHA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.PRO

غرض الشركة بإيج ز : بيع  ميع 

-  ميع  انوكس   - االلومنيوم  مواد 

 - االلومنيوم  نج رة  اشغ ل  انواع 

 ميع اشغ ل البن ء و الخرسنة وتزينة 

الوا ه ت - االستيراد و التصدير.

عنوان املقر اال تم عي : متجر رقم 

من املنزل رقم  5 مره ت تم رة   1 

املغرب تم رة 11111 تم رة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 611.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد موالي حفيض الصو�شي 

  11 6.111 حصة بقيمة    : العلوي 

درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد موالي حفيض الصو�شي 

حرف   6 الشطر  عنوانه)ا(  العلوي 

مراكش  ت منصورت   312 رقم  اش 

41111 ت منصورت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي حفيض الصو�شي 
حرف   6 الشطر  عنوانه)ا(  العلوي 
مراكش  ت منصورت   312 رقم  اش 

41111 ت منصورت املغرب
عنوانه)ا(  ولى  محمد  السيد 
م  الشطر    6 الشقة  العم رة  3 
 11111 ت مسن    12 املنصور   ن ن 

ت مسن  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  بتم رة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 9 3.
 9 I

مجموعة أطلنتيك للمح سبة

MOBOSSID POISSON
إعالن متعدد القرارات

مجموعة أطلنتيك للمح سبة
شقة رقم 3 الط بق الث ني عم رة 

22 زنقة الع دل حي ا ن ن عيالن، 
46111، آسفي املغرب

MOBOSSID POISSON »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: دوار 

 وادات مول البركي حد احرارة - 
46111 آسفي املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.6467
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
8 21 تم اتخ ذ  13 د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
محمد  السيد  الوحيد  الشريك  قرر 
بودرور الح مل للبط قة الوطنية رقم 
الشركة  تسمية  تغيير   ،H 833  
إلى   MOBOSSID POISSON من 

MOSSID SAMAK
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
قرر الشريك الوحيد حذف النش ط 
 : ب  استبداله  و  للشركة  التج ري 
بيع  ب لجملة،  السمك  في  اإلتج ر 
استيراد و  السمك الطري و املجمد، 
و  املجمد.  و  الطري  السمك  تصدير 
بصفة ع مة كل م  له عالقة مب شرة 

أو غير مب شردة نش ط الشركة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
الوحيد بتحيين  قرر الشريك  م يلي: 
النظ م األس �شي للشركة بإدراج كل 

مقتضي ت املحضر موضوع اإلعالن.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
شركة   : التسمية اإل تم عية  م يلي: 

MOSSID SAMAK
على  ينص  الذي   :3 رقم  بند 
م يلي: النش ط األ تم عي : اإلتج ر في 
السمك ب لجملة، بيع السمك الطري 
استيراد و تصدير السمك  و املجمد، 

الطري و املجمد.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر    3 بت ريخ  االبتدائية بآسفي  

8 21 تحت رقم 12 2.
 92I

ديوان الخبرة

VALEU-TINO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخبرة
مكت6 45 ، الط بق الث لث ، إق مة 
ك ميلي  ، زاوية ش رع محمد ديوري 
ومحمد عبده القنيطرة ، 4111 ، 

القنيطرة املغرب
VALEU-TINO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 5  زنقة  
سبو مركز األعم ل الشوب مكت6 2 
الط بق 5 - 4111  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
58575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.VALEU-TINO

ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مالبس 

 نيكو1.

زنقة     5  : عنوان املقر اال تم عي 

 2 سبو مركز األعم ل الشوب مكت6 

الط بق 5 - 4111  القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : املهدي  خراب  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  املهدي  خراب  السيد 
  4111 أفك    59 رقم  زنقة  29 

القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املهدي  خراب  السيد 
  4111 أفك    59 رقم  زنقة  29 

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  1  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 32  .

 93I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

NAILDNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تق طع ش رع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخط بي،عم رة مركز أعم ل 

 ليز،  الط بق الث لث، مكت6 رقم 

 2 ، 41111، مراكش املغرب

NAILDNA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي 

  MORATORI-9« ،«امللك املسمى

4  ش رع ٲبو بكر الصديق ، الط بق 

الث ني ، مكت6 رقم 9  ليز  مراكش

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NAILDNA

: * ص لون  غرض الشركة بإيج ز 

الحالقة و التجميل،

* بيع مستحضرات التجميل،

استيراد و تصدير مستحضرات   *

التجميل.

امللك   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 MORATORI-9« ،  14«املسمى

الط بق   ، الصديق  بكر  ٲبو  ش رع 

الث ني ، مكت6 رقم 9  ليز  مراكش

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : كطب ش  بشرى  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة بشرى كطب ش عنوانه)ا( 

 MAURITSSTRAAT      3

 ROTTERDAM ZUID HOLLAND

.NR

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

كطب ش  بشرى  السيدة 

 MAURITSSTRAAT    3 عنوانه)ا( 

 ROTTERDAM ZUID HOLLAND

NR

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21797 .

 94I

WAY CONSEIL

STAR WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

STAR WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : رقم 

5 النجوم حي امرشيش - 41181 

مركش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.27 53

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2121 د نبر  في  2  املؤرخ 

ذات  شركة   STAR WORKS حل 

رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم    2.111

حي  النجوم   5 رقم  اإل تم عي 

املغرب  مركش   41181  - امرشيش 

نتيجة لتوقيف النش ط.

و عين:

و  ب قة  املجيد   عبد  السيد)ة( 

 41181 مبروكة   تجزئة  عنوانه)ا( 

مركش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

رقم  وفي   2121 د نبر  بت ريخ  2 

 41181  - امرشيش  حي  النجوم   5

مركش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 4 216 .

 95I

MH CONSEIL

 CENTRE RACHID DE
FORMATION EDUCATIF-

PRIVE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC

 CENTRE RACHID DE
 FORMATION EDUCATIF-PRIVE

SARL   شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الرقم 
2 2 ط بق   تجزئة الوحدة الع لية 
املحمدية - 28831 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
27215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 CENTRE RACHID DE  :
 FORMATION EDUCATIF-PRIVE

.  SARL
مدرسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اإلعداد ودعم املدر�شي
الرقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
تجزئة الوحدة الع لية  ط بق     2 2
املحمدية - 28831 املحمدية املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : بنعن ية  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بنعن ية  رشيد  السيد 

الحسنية 2 الرقم 62  وا هة س مير 

املحمدية 28831 املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنعن ية  رشيد  السيد 

الحسنية 2 الرقم 62  وا هة س مير 

املحمدية 28831 املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 363.

 96I

MH CONSEIL

CAFE JOUD LUSTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MH CONSEIL

 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،

28630، mohammedia MAROC

CAFE JOUD LUSTER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة  

في ديت�شي إق مة راني  مدخل ف 

الط بق األول رقم 2 عين حرودة 

املحمدية - 28631  املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

27213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. JOUD LUSTER

مشغل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

قهوة سن ك.



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5140

تجزئة    : اال تم عي  املقر  عنوان 

ف  مدخل  راني   إق مة  في ديت�شي 

حرودة  عين   2 رقم  األول  الط بق 

املحمدية - 28631  املحمدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 411   : اس مة  ودات  السيد  

حصة بقيمة 41.111 درهم للحصة .

السيد ان 1  ودات :  311 حصة 

بقيمة 31.111 درهم للحصة .

  51   : محسين  ف طيمة  السيد 

حصة بقيمة 5.111  درهم للحصة .

السيد  س رة  ودات :  51  حصة 

بقيمة 5.111  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اس مة  ودات عنوانه)ا(  السيد  

املحمدية   219 الرقم  مونيك   تجزئة 

1 288 املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  ان 1  ودات  السيد 

املحمدية   219 الرقم  مونيك   تجزئة 

1 288 املحمدية املغرب.

السيدة ف طمة محسين عنوانه)ا( 

املحمدية   219 الرقم  مونيك   تجزئة 

1 288 املحمدية املغرب.

س رة  ودات عنوانه)ا(  السيدة  

املحمدية   219 الرقم  مونيك   تجزئة 

1 288 املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

اس مة  ودات عنوانه)ا(  السيد  

املحمدية   219 الرقم  مونيك   تجزئة 

1 288 املحمدية املغرب

عنوانه)ا(  ان 1  ودات  السيد 

املحمدية   219 الرقم  مونيك   تجزئة 

1 288 املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 362.

 97I

FOUZMEDIA

FIVE HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

 FIVE HOLDING SARL
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 .11 ذات الشريك الوحيد رأ1 م له  

111 11  درهم 
الزي دة في رأ1 م ل الشركة 

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
ين ير    8 في  املؤرخ  االستثن ئي 
 FIVE لشركة  املس هم  قرر   212 
املسؤولية  ذات  شركة   HOLDING
الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 
التج ري  السجل  في  التقييد  رقم 
اال تم عي  مقره   عنوان   ، 47775
 29 متوا د بتجزئة شب ن ت فيالرقم 

يعقوب املنصور الرب ط، م  يلي: 
 .11 من  الشركة  رأسم ل  رفع   *
و ذ    9 411 111 .11 الى    11 111

لك بضخ مبلغ
عن  درهم     9  311  111  .11

طريق املس همة العينية. 
من الق نون  و7   6 تعديل البند   *

األس �شي.
* تحديث النظ م األس �شي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
7 فبراير  بت ريخ  ب لرب ط،  التج رية 

 212 تحت رقم 68    .
 98I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

AGN ELECTRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AGN ELECTRIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 7 رقم 

82ـ  تجزئة السالم عين السبع - 
21111 الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 24779

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل   2121 نونبر    6 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  AGN ELECTRIC الوحيد  الشريك 

درهم    11.111 رأسم له   مبلغ 

 7 زنقة  اإل تم عي  مقره   وعنوان 
تجزئة السالم عين السبع  82ـ   رقم 

- 21111 الدارالبيض ء املغرب نتيجة 

ل : أزمة م لية.

 7 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
رقم 82ـ  تجزئة السالم عين السبع - 

21111  الدارالبيض ء املغرب. 

و عين:

و  اكن و  ابراهيم   السيد)ة(  
تجزئة  82ـ   رقم   7 زنقة  عنوانه)ا( 

 21111 السبع  عين  السالم 

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيض ء 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 756497.

 99I

fiscontrole

ste KAN IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiscontrole

 rue prince moulay abdellah 99

casa، 20000، casablanca maroc

ste KAN IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقره  اإل تم عي

 AIN OULMES N° 21 - 20050

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  9 99

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   21 8 أكتوبر   15 في  املؤرخ 

املص دقة على :
 MOUHSSINE )تفويت السيد )ة
من  ا تم عية  حصة   ALJ  .111
السيد  لف ئدة   حصة    .111 أصل 
 15 بت ريخ   ABDALLAH NAJMI )ة( 

أكتوبر 8 21.
  MOUHSSINE )تفويت السيد )ة
من  ا تم عية  حصة   ALJ  .111
أصل 111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 
أكتوبر   15 بت ريخ   KHALID KHIAT

.21 8
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 13 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 8 21 تحت رقم 13 684.

211I

Perlago

PERLAGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Perlago
29، فض ء امن ر زنقة ب بوم الط بق 

7، املكت6 34 ، 1 213، الدار 
البيض ء املغرب

PERLAGO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : إق مة 
ميراج   الط بق  ، 67  ش رع 
املهدي بن بركة، حي بوركون  - 
21511 الدارالبيض ء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PERLAGO
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أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نج رة األملنيوم.

إق مة   :  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ميراج   الط بق  ، 67  ش رع املهدي 

 21511  - بوركون   حي  بركة،  بن 

الدارالبيض ء املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة نزهى  عدي  :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 Le Goff برندن  لوكوف  السيد 

  11 Brendan :  511 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  نزهى  عدي   السيدة 

 3 زنقة بيتون إق مة االحس ن ط بق 

شقة 8 بلفدير  21311 الدارالبيض ء 

املغرب .

 Le برندن  لوكوف  السيد 

عنوانه)ا(   Goff Brendan

 Hoffnungsthaler strasse 24b,

 51503 ROESRATH, NRW,

 Allemagne 5 513 ROESRATH

.Allemagne

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نزهى  عدي   السيدة 

 3 زنقة بيتون إق مة االحس ن ط بق 

شقة 8 بلفدير  21311 الدارالبيض ء 

الدارالبيض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76656.

21 I

Cabinet Comptable Marzofid

STE FOCASTIR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
STE FOCASTIR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم392 
تجزئة النخيل - 85111  تزنيت 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.244 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل  ين ير  212    3 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE FOCASTIR الوحيد  الشريك 
  11.111 SARL AU  مبلغ رأسم له  
اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 
  85111  - النخيل  تجزئة  رقم392 
تزنيت املغرب نتيجة ل : ك نت الشركة 
في  ،العمل  طويلة  لفترة  نشطة  غير 
هدا امليدان يتطل6 إمك ني ت م دية 
غي ب هذه العن صروكدا   . ومعنوية 
أمرٱستمرار  يجعل  الك فية  التجربة 

هذه الشركة مستحيال..
و حدد مقر التصفية ب رقم392 
تزنيت   85111  - النخيل   تجزئة 

املغرب. 
و عين:

هزو و عنوانه)ا(  عمر   السيد)ة( 
البرنو�شي   رقم9  مدخل9   2 ٱن �شي 
21621 البيض ء املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : رقم392 

تجزئة النخيل تزنيت.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بتيزنيت  

 212 تحت رقم  66/212.
212I

JACK STORE

جاك سطور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

JACK STORE
 RDC BD CHEFCHAOUNI RTE
 110 KM 3300 AIN SEBAA ،
21411، الدارالبيض ء املغرب

  ك سطور شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
الشفش وني طريق 1   كلم 3311 
عين السبع  - 21611 الدار البيض ء 

املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3796 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم  ين ير  212    5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»    .111.111»
  .511.111« إلى  درهم»   511.111»

درهم» عن طريق :  -.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766654.
213I

مكت6 االست ذ عبد العزيز ن جح للمح م ة

EL KARIMI   الكريمي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 االست ذ عبد العزيز ن جح 
للمح م ة

ش رع الزرقطوني عم رة 77 الط بق 
3 رقم 5  ليز مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب
الكريمي   EL KARIMI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 9  

زنقة رح ل بن احمد  ليز ، مراكش - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   1 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : الكريمي   

.EL KARIMI
غسل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات و املالبس و الزرابي.
  9 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
، مراكش  زنقة رح ل بن احمد  ليز 

- 41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  : الكريمي  احمد  موالي  السيد 
11  حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الكريمي  احمد  موالي  السيد 
بن  رح ل  زنقة    9 رقم  عنوانه)ا( 
احمد  ليز ، مراكش 41111 مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريمي  احمد  موالي  السيد 
بن  رح ل  زنقة    9 رقم  عنوانه)ا( 
احمد  ليز ، مراكش 41111 مراكش 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 358 .
214I



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5142

AC FIDUS

ESPACE VILA REAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

AC FIDUS
 BD ABDELKRIM KHATTABI 5 3

 DERB CHABAB C ALIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

ESPACE VILA REAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي ، ش رع 

فلسطين إق مة لخص ص الع لية - 
.MAROC 21821  املحمدية

تغيير نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.6189
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغيير  فبراير  212   18 املؤرخ في 
نش ط الشركة من »مخبزة، تحضير و 

بيع  ميع أنواع الحلوي ت
مطعم و ق عة ش ي                                                                       
استراد  ميع املعدات اآللية                

» إلى »متجر كبير 
استراد  ميع املواد

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 411.
215I

FEXACO SARL

 BORNER ALLEMAND
بورنر امل ن

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FEXACO SARL
 ANGLE RUE SFAX 238
 ET BD.RAHAL MESKINI
 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

BORNER ALLEMAND بورنر امل ن  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 238 

زاوية زنقة سف قص و ش رع رح ل 

املسكيني الط بق الرابع الدار 

البيض ء - 31 21 الدار البيض ء 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.31  29

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر   2121 أكتوبر    2 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 BORNER الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ  امل ن    بورنر   ALLEMAND

وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

زنقة  زاوية   238 اإل تم عي  مقره  

املسكيني  رح ل  ش رع  و  سف قص 

الط بق الرابع الدار البيض ء - 31 21 

: بعد  الدار البيض ء املغرب نتيجة ل 

فحص وضع الشركة املحتجزة منذ 

تكوينه  وتراكم العجز.

و حدد مقر التصفية ب 238 زاوية 

زنقة سف قص و ش رع رح ل املسكيني 

الط بق الرابع الدار البيض ء - 31 21  

الدار البيض ء املغرب. 

و عين:

و  بوحدى  محمد   السيد)ة(  

بورك يز  واد  زنقة   3 رقم  عنوانه)ا( 

21 31 ف 1  النر س ف 1   2 ط بق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

 238  : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

رح ل  ش رع  و  سف قص  زنقة  زاوية 

املسكيني الط بق الرابع الدار البيض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

نونبر 2121 تحت رقم 753892.

216I

My Business Management

MARCROQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

My Business Management

 n°14 2ème Etage Place Florence

 Avenue HassanII  VN ، 30000،

Fès Maroc

MARCROQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : رقم 3  

تجزئة الوف ء الحي الصن عي بنسودة 

- 31111 ف 1 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.58765

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2121 د نبر   17 في  املؤرخ 

ذات  شركة   MARCROQUE حل 

رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم    11.111

اإل تم عي رقم 3  تجزئة الوف ء الحي 

ف 1   31111  - بنسودة  الصن عي 

املغرب نتيجة إلفال1.

و عين:

و  الت زي  محمد عمر   السيد)ة( 

تجزئة سبرونور  ف 1  2  عنوانه)ا( 

31111 ف 1  3 ش رع ابن الخطي6  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

  3 وفي رقم   2121 17 د نبر  بت ريخ 

الحي الصن عي بنسودة  تجزئة الوف ء 

- 31111 ف 1 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  742/12.

217I

samcompta sarl au

TR.SD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

samcompta sarl au

 av mohamed hansali appt 1 6

 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf

TR.SD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 31 تجزئة 

ن دية   دك ن  رقم 3 زنقة واد ف 1 

بنسودة  ف 1  - 31111 ف 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.TR.SD :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و األملنيوم.

عنوان املقر اال تم عي : 31 تجزئة 
زنقة واد ف 1   3 رقم  دك ن   ن دية   

بنسودة  ف 1  - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد نجيم سد يني 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد نجيم سد يني عنوانه)ا( 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نجيم سد يني عنوانه)ا( 

ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم -.

218I

مكت6 مح سبة محسين

BICHA AIR sarl au
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت6 مح سبة محسين

اق مة الزموري 2عم رة سعيد رقم 

67 ، 91111، طنجة املغرب

BICHA AIR sarl au شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة  

إبراهيم الروداني زنقة السين  إق مة. 

بيتهوفن الث ني ، الط بق الث لث ، 

رقم 82 ، - 91111  طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 18 65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 شتنبر   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BICHA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.AIR sarl au

تركي6    : بإيج ز  الشركة  غرض 

والتبريد  التكييف  أ هزة  وصي نة 

والسب كة  والكهرب ء  والتهوية 

والصرف الصحي.

س حة    : اال تم عي  املقر  عنوان 

إبراهيم الروداني زنقة السين  إق مة. 

بيتهوفن الث ني ، الط بق الث لث ، رقم 

82 ، - 91111  طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عالء بن بيش :  11  حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بيش  بن  عالء  السيد 
دوار ت دوال امرزك ن  45111 ورزازات 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بيش  بن  عالء  السيد 
دوار ت دوال امرزك ن  45111 ورزازات 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
شتنبر   24 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 234193.

219I

samcompta sarl au

BOUHLAL TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
BOUHLAL TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 9 زنقة 
عبد الكريم بنجلون  إق مة سفير  

ف 1 - 31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
66 43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BOUHLAL TRADING
غرض الشركة بإيج ز : استش رات 

ع مة و التسيير                      .
زنقة   9  : اال تم عي  املقر  عنوان 
سفير   إق مة  بنجلون   الكريم  عبد 

ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : يونس  بوهالل  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  يونس  بوهالل  السيد 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  بوهالل  السيد 

ف 1 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم -.
2 1I

مكت6 مح سبة محسين

WILLMARK  sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 مح سبة محسين
اق مة الزموري 2عم رة سعيد رقم 

67 ، 91111، طنجة املغرب
WILLMARK  sarl au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي س حة  

إبراهيم الروداني زنقة السين  إق مة. 
بيتهوفن الث ني ، الط بق الث لث ، 
رقم 82  - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   2121 د نبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WILLMARK  sarl au

غرض الشركة بإيج ز : شراء و بيع 

املالبس .

س حة    : اال تم عي  املقر  عنوان 

إبراهيم الروداني زنقة السين  إق مة. 

بيتهوفن الث ني ، الط بق الث لث ، رقم 

82  - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : إحميمن  إلي 1  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد إلي 1 إحميمن عنوانه)ا( 

 91111   7 رقم   9 حي مبروكة زنقة 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إلي 1 إحميمن عنوانه)ا( 

 91111   7 رقم   9 حي مبروكة زنقة 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    2 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 11 238.

2  I
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ديوان االست د محمد امين بنيس- موثق بطنجة

M.H. HOME LUXE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان االست د محمد امين بنيس- 

موثق بطنجة

س حة موزار، زنقة اليمن، زاوية 
زنقة االردن، الط بق الث ني، رقم 6 ، 

91111، طنجة املغرب

M.H. HOME LUXE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 

ابي الحسن الش دلي وزنقة دالي ، 

اق مة »دالية » الط بق 9، رقم 63  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  1515

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.H.  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.HOME LUXE

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري، بيع و شراء و كراء العق رات.
زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

وزنقة  الش دلي  الحسن  ابي  ش رع 
دالي ، اق مة »دالية » الط بق 9، رقم 

63  - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : ب لح رثي   ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيدة ليلى ب لح رثي  
الش دلي  الحسن  ابي  ش رع  زاوية 
الط بق   « »دالية  اق مة  وزنقة دالي ، 

9، رقم 63  91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيدة ليلى ب لح رثي  
الش دلي  الحسن  ابي  ش رع  زاوية 
الط بق   « »دالية  اق مة  وزنقة دالي ، 

9، رقم 63  91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر   18 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم -.
2 2I

KINAPRO 

KINAPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KINAPRO
5  ش رع األبط ل عم رة رقم 4 

أكدال املغرب ، .، . .
KINAPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 5  ش رع 
االبط ل عم رة رقم 4 أكدال الرب ط 

- 1191  الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4958 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KINAPRO
تبريد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

صن عي.
عزل التبريد.

معدات الرصيف.

أعم ل مختلفة.

استيراد و تصدير.

5  ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

االبط ل عم رة رقم 4 أكدال الرب ط - 

1191  الرب ط املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : القمهوري  امين  محمد  السيد 

511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

511 حصة    : السيدة هند كن نة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

القمهوري  امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا( ري ض االندلس القصبة   

عم رة 2 شقة    حي الري ض الرب ط 

11 1  الرب ط املغرب.

 34 السيدة هند كن نة عنوانه)ا( 

 25111 خريبكة   2 الصخور  تجزئة 

خريبكة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

القمهوري  امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا( ري ض االندلس القصبة   

عم رة 2 شقة    حي الري ض الرب ط 

11 1  الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 32  .

2 3I

SAVOIR SIGNATURE

YADEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YADEV

8 زنقة محمد ب لول زاوية شريف 

أمزي ن انف  ، 21451، الدارالبيض ء 

املغرب

YADEV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8 زنقة 
محمد ب لول زاوية شريف أمزي ن 
انف   - 21451 الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
49  25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.YADEV
التج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والنقل.
زنقة   8  : اال تم عي  املقر  عنوان 
محمد ب لول زاوية شريف أمزي ن انف   

- 21451 الدارالبيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيدة حديدو حسن ء 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حسن ء  حديدو  السيدة 
سيتي  كولف  بوسكورة  عنوانه)ا( 
 27 82 املدينة الخضراء   فيال  23 

الدارالبيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
حسن ء  حديدو  السيدة 
سيتي  كولف  بوسكورة  عنوانه)ا( 
 27 82 املدينة الخضراء   فيال  23 

الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ البيض ء   ب لدار   التج رية 
 9  فبراير  212 تحت رقم 766644.

2 4I
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FIDUCIAIRE 2116

METALIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
METALIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 52 تجزئة 

أمين سيدي معروف - 21281 
الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.228383
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   21 4 نونبر   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :
فهيم  زوهرة   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
511 حصة لف ئدة  السيد )ة( أسم ء 

البي�شي بت ريخ 21 نونبر 4 21.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 12 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 
فبراير 5 21 تحت رقم 11567249.

2 5I

fiduciaireborjcompta

سود نيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
سود نيون  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 12 

م ر1 الحي الصن عي  - 8111 أك دير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
46249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سود   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

نيون .
غرض الشركة بإيج ز : اإلشه ر .

 12 زنقة   : عنوان املقر اال تم عي 
م ر1 الحي الصن عي  - 8111 أك دير 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
إبراهيم  موالي  نجدي  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
إبراهيم  موالي  نجدي  السيد 
الحي  م ر1   12 زنقة  عنوانه)ا( 

الصن عي 8111 أك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
إبراهيم  موالي  نجدي  السيد 
الحي  م ر1   12 زنقة  عنوانه)ا( 

الصن عي 8111 أك دير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 98384.
2 6I

FIDUCIAIRE 2116

METALIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc
METALIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 357 ش رع 
محمد الخ مس الط بق   أ6 بلفيدير 

- 21111 الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
228383

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   21 1 نونبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.METALIS
غرض الشركة بإيج ز : استيراد و 
التصديرو  ميع املع مالت التج رية.

عنوان املقر اال تم عي : 357 ش رع 
محمد الخ مس الط بق   أ6 بلفيدير 

- 21111 الدارالبيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : فهيم  زوهرة  السيدة 

حصة بقيمة 1  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  فهيم  زوهرة  السيدة 
  62 رقم  عم رة5   حموا  اق مة 
الدارالبيض ء   21281 الط بق  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فهيم  زوهرة  السيدة 
  62 رقم  عم رة5   حموا  اق مة 
الدارالبيض ء   21281 الط بق  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

نونبر 1 21 تحت رقم -.
2 7I

CABINET CRCOM

GUANA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

GUANA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 BUREAU وعنوان مقره  اإل تم عي

 N°28, 4EME ÉTAGE, BUREAU

 ASSAFAE ROUTE DE SEFRO,

 MOULAY RACHID FES FES

30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GUANA TRANS

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

من  كل  في  البض ئع-ت  ر  نقل 

القط ني-اإلستراد  و  الفواكه،الخضر 

والتصدير..

 BUREAU : عنوان املقر اال تم عي

 N°28, 4EME ÉTAGE, BUREAU

 ASSAFAE ROUTE DE SEFRO,

 MOULAY RACHID FES FES

.31111 FES MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد منير الك نة :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الك نة  منير  السيدة 

زنقة  بل عوام النر س د ف 1   7

31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 7 عنوانه)ا(  الك نة  منير  السيد 

ف 1  د  النر س  عوام  زنقة  بل 

31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 712.

2 8I

FIDUCIAIRE 2116

METALIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

METALIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 357 ش رع 

محمد 5 الط بق   رقم أ6 بلفيدير - 

21111 اادارالبيض ء املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.228383

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 31 غشت 2 21 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

رقم  الط بق     5 ش رع محمد   357»

اادارالبيض ء   21111  - بلفيدير  أ6 

تجزئة أمين سيدي   52« إلى  املغرب» 

اادارالبيض ء    21281  - معروف 

املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  3  ب لدار البيض ء   التج رية 
أكتوبر 2 21 تحت رقم 1238 115.
2 9I

Virtual space international

 ATLAS EVOLUTION
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 46

20100، Casablanca Maroc
 ATLAS EVOLUTION TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 46 ش رع 
الزرقطوني الط بق الس د1 مك ت6 
5 و 6  46 ش رع الزرقطوني الط بق 

الس د1 مك ت6 5 و 6  11 21 
الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.286823
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر  فبراير  212   22 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ATLAS الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    EVOLUTION TRAVAUX
وعنوان  درهم    1.111 رأسم له  
ش رع   46 اإل تم عي  مقره  
الزرقطوني الط بق الس د1 مك ت6 
5 و 6  46 ش رع الزرقطوني الط بق 
 21 11   6 5 و  مك ت6  الس د1 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء  الدار 

انعدام مداخيل للشركه.
و حدد مقر التصفية ب 46 ش رع 
الزرقطوني الط بق الس د1 مك ت6 
البيض ء  الدار   21 11  -   6 5 و 

املغرب. 
و عين:

ن صري  الحسين   السيد)ة( 
حي   62 زنقه     44 عنوانه)ا(  و 
مريرت   21151 مريرت  تحج ويت 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 286823.

221I

ORCOM FIDUS CONSULTING

LYAS PRIMEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AV KHRIBGA HAY

 MOHAMMADY ، 80000،
AGADIR MAROC

LYAS PRIMEUR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 54  
زنقة 364 حي الخي م اك دير - 81111 

اك دير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

984 4
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LYAS  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PRIMEUR
تصدير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الفواكه و الخضروات
السقي  االت  و  املواد  تسويق 

الفالحية 
تصدير و استراد.

عنوان املقر اال تم عي : رقم 54  
زنقة 364 حي الخي م اك دير - 81111 

اك دير املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ي سين لوداي :  511 حصة 
بقيمة 51.111 درهم للحصة .

 511   : الكنيك ف  السيد املخت ر 
حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  لوداي  ي سين  السيد 
بلوك H 3 رقم 76 حي الداخلة اك دير  

81111 اك دير املغرب.
السيد املخت ر الكنيك ف عنوانه)ا( 
حي   15 الشقة    18 رقم  ج  بلوك 

الهدى  81111 اك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لوداي  ي سين  السيد 
بلوك H 3 رقم 76 حي الداخلة اك دير  

81111 اك دير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم -.
22 I

transparence fiscale

LUNA FOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
LUNA FOX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 27 ش رع 
الخليل زنقة الوف ء طريق صفرو  - 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
65755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LUNA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.FOX
غرض الشركة بإيج ز : بيع الجلد 

ب لتقسيط.
27 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
 - طريق صفرو   الخليل زنقة الوف ء 

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : بوكعبة  زهور  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  بوكعبة  زهور  السيدة 
5  حي واد ف 1 تغ ت   زنقة  2 رقم 

31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوكعبة  زهور  السيدة 
5  حي واد ف 1 تغ ت   زنقة  2 رقم 

31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 258.
222I

مكت6 األعم ل طنجو

FORMAPOGEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت6 األعم ل طنجو
 RUE AMR IBN ASS ETG 3 29
 N26 TANGER 29 RUE AMR

 IBN ASS ETG 3 N26 TANGER،
TANGER ،90000 املغرب

FORMAPOGEE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 29 ش ر 
ع عمر ابن الع ص رقم 26 الط بق 
الت لت طنجة 1 911 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 12787

 22 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FORMAPOGEE
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

.FORMATION ET CONSEIL
ش ر   29  : عنوان املقر اال تم عي 
الط بق   26 ع عمر ابن الع ص رقم 
الت لت طنجة 1 911 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : أم ل  واد  السيدة 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  أم ل  واد  السيدة 
ط بق رقم   44 الزهور عم رة  مجمع 

26 طنجة 91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أم ل  واد  السيدة 
ط بق رقم   44 الزهور عم رة  مجمع 

26 طنجة 91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر  بت ريخ  3  بطنجة   التج رية 

9 21 تحت رقم 79 229.
223I

THALAL CONSULTANTS

SDM EVENTI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SDM EVENTI MAROC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

الصن عي سيدي غ نم رقم 19   - 

41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2394 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 7  شتنبر 2119 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

رقم  غ نم  سيدي  الصن عي  »الحي 

إلى  مراكش املغرب»   41111  -    19

»واحة سيدي براهيم اوالد ب لعكيد 

النخيل  - 41111 مراكش   املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

18 أكتوبر  بت ريخ  التج رية بمراكش  

2119 تحت رقم 42972.

224I

ارنك

TRANS HAYAT EL JADIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك

ش رع يوسف ابن ت شفين رقم 4  

 LARACHE ،92111 ،العرائش

املغرب

TRANS HAYAT EL JADIDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

الهي يضة دائرة العوامرة  - 51 92 

القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.HAYAT EL JADIDA

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحس ب الغير.

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 92 51  - الهي يضة دائرة العوامرة  

القصر الكبير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : الحميرة  السيد عبد هللا 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : الحميرة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا الحميرة عنوانه)ا( 

دوار الهي يضة ج و ق العوامرة دائرة 

الكبير  القصر   92 51 اللوكو1 

املغرب.

عنوانه)ا(  الحميرة  محمد  السيد 

 92111 االنبع ث  تجزئة    32 رقم 

العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحميرة  محمد  السيد 

 92111 االنبع ث  تجزئة    32 رقم 

العرائش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  ب لعرائش   االبتدائية 

رقم  تحت  فبراير  212    9

.261   2 112365

225I
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STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

شركة حمودة نور ترنسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
شركة حمودة نور ترنسبور  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي حومة 

دار مورسي  الطف لين ش رع حم ن 
الفطواكي تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.25587

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل  ين ير  212   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
نور  الوحيد شركة حمودة  الشريك 
  11.111 مبلغ رأسم له   ترنسبور   
اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 
ش رع  الطف لين  مورسي   دار  حومة 
 93111  - تطوان  الفطواكي  حم ن 
: عدم توفر  تطوان املغرب نتيجة ل 

امل ل.
حومة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حم ن  ش رع  الطف لين  مورسي   دار 
تطوان   93111  - تطوان  الفطواكي 

املغرب. 
و عين:

و  حمودة  يوسف   السيد)ة( 
 9 رقم    9 قنده ر  ش رع  عنوانه)ا( 
تطوان   93111 تطوان  الطف لين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 8 13.

226I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE GLOBAL MULTI
NEGOCE

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 GLOBAL MULTI

NEGOCE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 2 ش رع 
ابن الخطي6 مق بل  زازا الط بق 

الث ني أ د طريق ايموزاراق مة كوثر 
ف 1  - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
66275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 SOCIETE GLOBAL MULTI

.NEGOCE
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

و التصدير.
ش رع   2  : عنوان املقر اال تم عي 
الط بق  زازا  مق بل   الخطي6  ابن 
أ د طريق ايموزاراق مة كوثر  الث ني 

ف 1  - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيدة سلوى عق وي  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة سلوى عق وي  عنوانه)ا( 
الديمقراطية   الكونغو   مهورية 
2 993 الكونغو الكونغوالديمقراطية 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سلوى عق وي  عنوانه)ا( 
الديمقراطية   الكونغو   مهورية 
2 993 الكونغو الكونغوالديمقراطية 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 777.
227I

اتم نية الخلود

ديتيكتور الب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اتم نية الخلود
عم رة ا 2  رقم   تجزئة املنصور 
مكن 1 ، 51151، مكن 1 املغرب

ديتيكتور الب شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة ب4 
شقة 2 مكرر املنصور   مكن 1 

51151 مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52297
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ديتيكتور الب.

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 - التجهيزالسقوي لألرا�شي الفالحية 

التصدير واالستيراد-التج رة  .

عم رة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ب4 شقة 2 مكرر املنصور   مكن 1 

51151 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 611   : السيد محمد احبرشيش 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 211   : السيد  محمد صقلي لمي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 211   : الفردي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

احبرشيش  محمد  السيد 

  8 الشقة   6 دال  عم رة  عنوانه)ا( 

مكن 1   51151 مكن 1   3 املنصور 

املغرب.

لمي   صقلي  محمد  السيد 

 22 الشقة  هدى  اق مة  عنوانه)ا( 

 51151 مكن 1  م.ج.  الزالقة  زنقة 

مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(  الفردي  محمد  السيد 

21 الط بق الث ني تجزئة االسم عيلية 

مكن 1  هللا  1.1.ب.ع  حي   61

51151 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

احبرشيش  محمد  السيد 

  8 الشقة   6 دال  عم رة  عنوانه)ا( 

مكن 1   51151 مكن 1   3 املنصور 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم  84.

228I
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WAY CONSEIL

 Ste DE SUD POUR
 L’INGENIERIE

TOPOGRAPHIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 Ste DE SUD POUR

 L’INGENIERIE
TOPOGRAPHIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي شقة رقم 
24 الط بق 4 اق مة سن ء اسيف - 

61 41 مراكش املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3789 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2121 د نبر  في  3  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»    .811.111»
 2.111.111« إلى  درهم»   211.111»
درهم» عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 
أرب ح أو عالوات إصدار في رأ1 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21623 .
229I

مكت6 مح سبة

TISGHNAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكت6 مح سبة
عم رة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب
TISGHNAS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

مرزوكة الط و1 الريص ني - 52211 
الريص ني املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.8855
الع م  الجمع  بمقت�شى 
 2121 1  د نبر  اإلستثن ئي ملؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ    TISGHNAS SARL AU
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  
مرزوكة  قصر  اإل تم عي  مقره  
 52211  - الريص ني  الط و1 
حل   : ل  نتيجة  املغرب  الريص ني 

مسبق للشركة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مرزوكة الط و1 الريص ني - 52211 

الريص ني املغرب. 
و عين:

و  خربوش   محمد   السيد)ة( 
الدهبي  احمد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
 52211 الريص ني    5 زنقة  رقم  3 
)ة(  كمصفي  املغرب  الريص ني 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

د نبر 2121 تحت رقم 376.

231I

اسموب

BERGUI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

اسموب
 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45
 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER املغرب
 BERGUI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
السالويين مجموعة 583  الدور 

األر�شي    - 91111 طنجة  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.94 4 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2121 نونبر   23 في  املؤرخ 

املص دقة على :
االمين العمري  )ة(  تفويت السيد 

من  ا تم عية  حصة    .111 البركي 

السيد  لف ئدة   حصة    .111 أصل 

)ة( محمد ر�شى العمري البركي بت ريخ 

23 نونبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

د نبر   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 237455.

23 I

ZODIREC Consulting

P&S SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZODIREC Consulting

RUE AL BATINIA, EX- ,46

 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

P&S SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 46 ش رع 

الب طنية عم رة روز 3 مع ريف - الدار 

البيض ء - 21341 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

469617

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 يوليوز    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 P&S  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOLUTIONS

الدراسة   : غرض الشركة بإيج ز 

والحم ية  التسلق  ألحب ل  التقنية 

وإستيراد وبيع كل مستلزم ته .

46 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

الب طنية عم رة روز 3 مع ريف - الدار 

البيض ء  الدار   21341  - البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 34   : الرميدي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : بنجلون  التويمي  خليل  السيد 

33 حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

حصة   33   : السيد ي سين ختير 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املهدي الرميدي عنوانه)ا( 

او يه  اوالد   49 رقم  ب  بلوك 

القنيطرة 4121  القنيطرة املغرب.

بنجلون  التويمي  خليل  السيد 

 6 رقم  ب مل ريف   اق مة  عنوانه)ا( 

البيض ء   الدار  الشق  عين  العم رية 

21471 الدار البيض ء املغرب.

حي  السيد ي سين ختير عنوانه)ا( 

بني مالل   48 رقم   2 زنقة  االدارسة 

23111 بني مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد ي سين ختير عنوانه)ا( 

بني مالل   48 رقم   2 زنقة  االدارسة 

23111 بني مالل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

غشت 2121 تحت رقم 7662 .

232I
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CABINET EL KHALIFA

DENSARA S.A.R.L. A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 11 21، 

الدار البيض ء املغرب
DENSARA S.A.R.L. A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 13 زنقة 
اين اورير ش رع موالي يوسف  - 
21251 الدار البيض ء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
485643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DENSARA S.A.R.L. A.U
انش ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ورشة لألزي ء الراقية، 
تصنيع املالبس الج هزة، 

قص وتجميع قطع القم ش البتك ر 
نموذج حصري للنس ء والر  ل، 

الصن عية  املالبس  تصنيع 
بلوازم  الداخلية  واملالبس  للمالبس 

ومنسو  ت،  محلية ومستوردة، 
املجوهرات.

زنقة   13  : عنوان املقر اال تم عي 
 - يوسف   موالي  ش رع  اورير  اين 

21251 الدار البيض ء  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

غزالني   الج معي  س رة  السيدة 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
غزالني   الج معي  س رة  السيدة 
 751 6 فرنس   ب ريس-  عنوانه)ا( 

ب ريس فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
غزالني   الج معي  س رة  السيدة 
 751 6 فرنس   ب ريس-  عنوانه)ا( 

ب ريس فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 333 76.
233I

lesboncomptes

REAL THERMIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

lesboncomptes
 el massira alia mohammedia 73

 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 REAL THERMIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي : 17 
 LOT HORIA 1ER ETAGE

 BD PALESTINE ALIA
 MOHAMMEDIA 20800
MOHAMMEDIA املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.22133
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  21 د نبر  املؤرخ في 
 REAL THERMIQUE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسم له   مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقره   وعنوان  درهم    11.111
 LOT HORIA  17 اإل تم عي 
  ER ETAGE BD PALESTINE

 ALIA MOHAMMEDIA 21811
نتيجة  املغرب   MOHAMMEDIA

لسوق الشغل منعدم.
و عين:

و  صغراني  سعيد   السيد)ة( 
علي  بن  مو�شى  سيدي  عنوانه)ا( 
 MOHAMMEDIA 21811 املحمدية

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الجمعية  انعق د  تم  قد  و 
د نبر   21 بت ريخ  الخت مية 
 MOHAMMEDIA وفي   2121
MOHAMMEDIA 21811 املحمدية 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ملحمدية  بت ريخ 14 ين ير 

 212 تحت رقم 4 .
234I

اسموب

SOLIDET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اسموب
 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36 45
 LOCAL 1A TANGER ، 90000،

TANGER املغرب
SOLIDET SARL شركة

 ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

الفونطين، زنقة محمد بن عبد هلل 
رقم 75, الط بق   رقم 28 - 91111 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2  29

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2121 نونبر   31 في  املؤرخ 

املص دقة على :
ريف   شركة  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   2.511 ب ك  
أصل 5.111 حصة لف ئدة  السيد )ة( 
ادريس اسم ر بت ريخ 31 نونبر 2121.

ريف   شركة  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   2.511 ب ك  
السيد  لف ئدة   حصة   5.111 أصل 
 31 )ة( محمد العربي  الشعرة بت ريخ 

نونبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

ين ير    2 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم  23819.

235I

ficotrad sarl

STE INFRA T.P SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

STE INFRA T.P SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 371 

حي واد الذه6 - 45111 ورزازات 

املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 1659

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  ين ير  212   16 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    .311.111»

«211.111.  درهم» إلى »2.511.111 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    8 بت ريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 29.

236I

EUREXMA

املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC



5151 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

املغرب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

ركراكة إق مة الكورنيش عم رة رقم 

2 الط بق األسفل بوركون الدار 

البيض ء 21111 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

487149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : املغرب.

مقلع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االحج ر و الرم ل.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ركراكة إق مة الكورنيش عم رة رقم 

الدار  بوركون  األسفل  الط بق   2

البيض ء  الدار   21111 البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد كريم مصمم  :  51 

حصة بقيمة 5.111 درهم للحصة .
الودغيري   متوكل  سعيد  السيد 

درهم   5.111 بقيمة  حصة   51   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

مصمم   كريم  محمد  السيد 

 ، الغندوري  مجمع   ،   7 عنوانه)ا( 

ش رع آيت لحسن ، بير ق سم سويس 

1111  الرب ط املغرب.
الودغيري   متوكل  سعيد  السيد 
5 زنقة بن وهبون املع رف  عنوانه)ا( 

21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

الودغيري   متوكل  سعيد  السيد 
5 زنقة بن وهبون املع رف  عنوانه)ا( 

21111 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 9 7628.

237I

ficotrad sarl

STE SOCLAMA SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
STE SOCLAMA SARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 54 حي 
الوحدة - 45111 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCLAMA SARL A.U
مق ولة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
مق ولة    - البن ء  أشغ ل  مختلف 

التصدير و  اإلستيراد - التج رة.
 54 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
حي الوحدة - 45111 ورزازات املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد كلوديو م كريني 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كلوديو م كريني عنوانه)ا( 
حي الوحدة رقم 54  45111 ورزازات 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كلوديو م كريني عنوانه)ا( 
ورزازات   45111  54 حي الحدة رقم 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   28 بت ريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 63.

238I

CABINET EL KHALIFA

AMUOTTEF S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 11 21، 

الدار البيض ء املغرب
AMUOTTEF S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي عين السبع 
املنطقة الصن عية موريط ني  رقم 
4 الط بق الث ني  - 21581 الدار 

البيض ء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

487375
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AMUOTTEF S.A.R.L

االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 
والتصدير˓ 

صن عة األحذية وغير ذلك.
عين   : اال تم عي  املقر  عنوان 
السبع املنطقة الصن عية موريط ني  
رقم 4 الط بق الث ني  - 21581 الدار 

البيض ء  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 411   : الركيك  خدوج  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
حصة   211   : السيد عمر رشيد 

بقيمة 11  درهم للحصة .
السيدة سن ء ف ر1 :  211 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 211   : ف ر1  اسم ء  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة خدوج الركيك عنوانه)ا( 
أم الربيع   املجموعة 2 املدخل 9 ال 
رقم 82 األلفة 21221 الدار البيض ء  

املغرب.
حي  عنوانه)ا(  رشيد  عمر  السيد 
عم رة  البيض ء  ب ب  اق مة  القد1 
الدار   216 1 البرنو�شي  رقم     8 ب 

البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  ف ر1  سن ء  السيدة 
اق مة بنبر زنقة  ورج س ند الط بق 
4 الشقة 6   املع ريف 21391 الدار 

البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  ف ر1  اسم ء  السيدة 
فرنس    اورليونس  اورب   س حة 

45111 اورليونس فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  أسية  السيدة 
 3 املجموعة  الربيع    أم  حديقة 
82 ط بق الث ني ح  9 ال رقم  املدخل 

ح  21221. الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم  76323.
239I
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CABINET EL KHALIFA

 CONSTRUCTORA BENZ
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 11 21، 

الدار البيض ء املغرب

 CONSTRUCTORA BENZ S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 13 زنقة 

اين اورير ش رع موالي يوسف  - 

21251 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

487397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 CONSTRUCTORA BENZ

.S.A.R.L

تهيئة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتطوير املش ريع العق رية، 

شراء األرا�شي واملب ني، 

بن ء منشآت سكنية..
زنقة   13  : عنوان املقر اال تم عي 

 - يوسف   موالي  ش رع  اورير  اين 

21251 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 411   : بنزيت  الحبي6  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 311   : الفياللي   رحمة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 311   : بنزيت   السيد اسم عيل 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بنزيت  الحبي6  السيد 
   زنقة موليير ط 3 شقة 6 حي راسين  

21251 الدار البيض ء املغرب .
السيدة رحمة الفياللي  عنوانه)ا( 
   زنقة موليير ط 3 شقة 6 بوركون 

21251 الدار البيض ء  املغرب.
السيد اسم عيل بنزيت  عنوانه)ا( 
م الق  اسب ني  29614 م الق  اسب ني .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنزيت  الحبي6  السيد 
حي   6 شقة   3 ط  موليير  زنقة     
راسين  21251 الدار البيض ء املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 763232.
241I

CABINET EL KHALIFA

 CHAMIS IMMOBILIER
S.A.R.L

إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 11 21، 

الدار البيض ء املغرب
 CHAMIS IMMOBILIER S.A.R.L
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي:  زاوية 

ش رع عمر الخي م و زنقة البنفسج 
رقم 21 الط بق الخ مس - 21251 

الدار البيض ء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 27833

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2121 نونبر   27 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
االعالن عن وف ة السيد عبد الوه ب 

الشرايبي ،
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

توزيع حصص الشريك املتوفى،
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

املوافقة على هبة  الحصص،

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
التوقيع ت اال تم عية والبنكية.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
رأ1 م ل الشركة محدد في 111 11  
من  حصة    111 إلى  مقسم  درهم 
بين  درهم للحصة مقسم    11 فئة 
حصة˓   251 السيد بوط ل6 مجيد   :
حصة˓    25 ك مل  بوط ل6  السيد 
حصة˓    25 ن صر  بوط ل6  السيد 
حصة˓   251 العراقي  محمد  السيد 
السيدة ي سمينة الشرايبي 81 حصة˓ 
 81 الشرايبي  أمين  محمد  السيد 
 91 الشرايبي  مريم  والسيدة  حصة˓ 

حصة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 763317.

24 I

nador conseil sarl au

 GROUPE LI FONOUN AL
IAMAR

إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 GROUPE LI FONOUN AL

IAMAR   »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: زنقة 

العرائش رقم 15 اق مة 12 الط بق 
األول املكت6 رقم 12 - 62111 

الن ظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.  667 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في  2 ين ير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
 511 ب ع السيد بوسرو صالح الدين 
في  حصصه  من  ا تم عية  حصة 

الشركة للسيد القطبي علي

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

قبول استق لة السيد بوسرو  م يلي: 

تسيير  منص6  من  صالح لدين 

الشركة 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

ش.م.م الى ش.م.م بشريك وحيد

على  ينص  الذي  6و7:  رقم  بند 

  11111 الشركة  راسم ل  م يلي: 

ا تم عية  حصة    111 الى  مقسم 

كله  في ملك السيد القطبي علي

على  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 

تسير الشركة من قبل السيد  م يلي: 

القطبي علي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 15 فبراير 

 212 تحت رقم 259.

242I

ficotrad sarl

STE DIHYA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

STE DIHYA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 371 

حي واد الذه6 - 45111 ورزازات 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.29 9

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  ين ير  212    2 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»   2.511.111»

«7.111.111 درهم» إلى »9.511.111 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بت ريخ 1  فبراير 

 212 تحت رقم 4  .

243I

AUDIT CONSULTING PARTNER

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

LES QUATRE TEMPS
إعالن متعدد القرارات

AUDIT CONSULTING PARTNER

 7RUE AHMED ENNACIRI

 PALMIER ، 200000،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE LES

QUATRE TEMPS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: ش رع 

البست ن ، ري ض األندلس ، حي 

الري ض  - -  الرب ط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.   26627

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بم   الشركة  رأسم ل  رفع  م يلي: 

من  ليصل  درهم،   411.111 قدره 

درهم    511.111 درهم إلى    11.111

ا تم عية  حصة   4.111 بخلق 

السيدة  لص لح  درهم    11 بقيمة 

سلوى بن إبراهيم عن طريق املق صة 
الج ري  الحس ب  مستحق ت  مع 

للشريك.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

النه ئي لرأسم ل  إثب ت تحقق الرفع 

الشركة.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

اإلسه م ت.

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
رأ1 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 1768  .
244I

ficotrad sarl

STE AXELORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
STE AXELORD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 267 

حي الوحدة  - 45111 ورزازات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  2 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AXELORD SARL
مق ولة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
مق ولة   - البن ء  أشغ ل  مختلف 

التصدير و االستيراد - التج رة.
رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ورزازات   45111  - حي الوحدة    267

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد الص لحي عز الدين :  2.511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 2.511   : محمد  زهيد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الديم  عز  الص لحي  السيد 
أيت  بومح مد  أيت  دوار  عنوانه)ا( 
ورزازات   45 12 أمرزك ن   زين6 

املغرب.
السيد زهيد محمد عنوانه)ا( حي 
45212 تنغير  االنبع ث قلعة مكونة  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  عز  الص لحي  السيد 
أيت  بومح مد  أيت  دوار  عنوانه)ا( 
ورزازات   45 12 أمرزك ن   زين6 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    9 بت ريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم -.
245I

VISION VASTE CONSULTING

LEADER MATIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
LEADER MATIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 1  اق مة 
البست ن الط بق السفلي عزي6 
الح ج قدور  - 91111 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.76955

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل   2121 9  م ر1  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسم له   مبلغ    LEADER MATIC
مقره   وعنوان  درهم    11.111
اإل تم عي 1  اق مة البست ن الط بق 
السفلي عزي6 الح ج قدور  - 91111 
التوقف   :  : طنجة املغرب نتيجة ل 

النه ئي عن العمل واالنت ج.

و حدد مقر التصفية ب 1  اق مة 
عزي6  السفلي  الط بق  البست ن 
طنجة   91111 املغرب  قدور  الح ج 

املغرب. 
و عين:

و  الجب ري   هش م    السيد)ة( 
   8 زنقة  الب لية  طنجة  عنوانه)ا( 
املغرب  طنجة   91111   7 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ر1   13 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 231989.

246I

EVEIL CONSEIL

ANOUAR TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
ANOUAR TEX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي     26ش رع 
مر1 السلط ن الط بق األول شقة 

رقم 3 - 31 21 الدار البيض ء  
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.437123
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت   2121 د نبر   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :
مروان   )ة(  م ل   تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة    .111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111
رشيد م فو بت ريخ 17 د نبر 2121.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 757575.
247I

EVEIL CONSEIL

ANOUAR TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
ANOUAR TEX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 26ش رع 
مر1 السلط ن الط بق األول شقة 

رقم 3 - 31 21 الدار البيض ء  
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.437123
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تم تعيين  17 د نبر  املؤرخ في 
م فو   مسير  ديد للشركة السيد)ة( 

رشيد كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 757575.
248I

EVEIL CONSEIL

 LE PETIT PALAIS
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

EVEIL CONSEIL
 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
 LE PETIT PALAIS IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 26ش رع 

مر1 السلط ن الط بق األول شقة 
رقم 3 - 31 21 الدار البيض ء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.469889

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   28 في  املؤرخ 

املص دقة على :

عبد  اليدغي  )ة(  السيد  تفويت 

351 حصة ا تم عية من أصل  هللا  

111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( عبد 

ين ير   28 بت ريخ  البطيوي  الرحيم  

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 14 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 54 764.

249I

ficotrad sarl

STE AXELORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

STE AXELORD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

267 حي الوحدة - 45111 ورزازات 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  2 3

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   27 في  املؤرخ 

املص دقة على :

زهيد  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   2.511

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   2.511

ين ير   27 بت ريخ  الص لحي  عزالدين 

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بت ريخ 1  فبراير 

 212 تحت رقم 5  .

251I

ficotrad sarl

STE AGUA MASTERY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 STE AGUA MASTERY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

تم سينت  - 45111 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  275
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGUA MASTERY SARL
مق ولة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
- مق ول لبن ء  مختلف أشغ ل البن ء 
أن بي6  االتص الت،  طرق  صي نة  أو 

املي ه والصرف الصحي - التج رة.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
تم سينت  - 45111 ورزازات املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ي سين عالوي :  511 حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

حصة   511   : ن يبي  السيد امين 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عالوي  ي سين  السيد 

45111 ورزازات  12 حي القد1  رقم 

املغرب.

حي  عنوانه)ا(  ن يبي  امين  السيد 

تم سينت 45111 ورزازات املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عالوي  ي سين  السيد 

45111 ورزازات  12 حي القد1  رقم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بت ريخ 13 فبراير 

 212 تحت رقم -.

25 I

ML EXPERTS

LAZRAK MANAGEMENT
إعالن متعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 LAZRAK MANAGEMENT

»شركة  املس همة»

وعنوان مقره  اال تم عي: بن ية رقم 

2, زينيت ميلينيوم- الط بق الث ني ، 

مجمع التوفيق ،  سيدي معروف - -  

الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.  5119

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 6  شتنبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

الشركة  م ل  رأ1  تخفيض  م يلي: 

درهم    .511.111,11 قدره  بمبلغ 

تكبدته   التي  الخس ئر  الستيع ب 

الشركة حتى 9 2.21 . 3 و ذلك عن 

طريق إلغ ء 5.111  سهم.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

م يلي:  تحول الشركة إلى شركة ذات 

مسئولية محدودة.
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قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي:  
إنه ء عضوية أعض ء املجلس اإلداري 

حيث أن الشركة في شكله  الجديد 

غير مطلوب أن يكون له  مجلس إدارة 

مدة عضوية املديرين  وتقرر إنه ء   ،

وإبراء ذمتهم من إدارتهم 

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

نف خ  رشيد  محمد  السيد  تعيين 

االزرق كمسير للشركة و ذلك ملدة غير 

محدودة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم &: الذي ينص على م يلي: 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 71 765.

252I

Aïd comptable

STE FRUITS DU LUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Aïd comptable

 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc

STE FRUITS DU LUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : دوار 

ازرو تيزي وسلي ت زة - 35111 ت زة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.519 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  24 د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات   STE FRUITS DU LUX

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

  11.111 رأسم له   مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

ت زة   35111  - ت زة  تيزي وسلي  ازرو 

املغرب نتيجة النعدام املردودية.

و عين:

السيد)ة( عزيز  شالح و عنوانه)ا( 

دوار ازرو تيزي وسلي ت زة 35111 ت زة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ريخ 24 د نبر 2121 وفي دوار ازرو 

تيزي وسلي ت زة - 35111 ت زة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 77.

253I

CABINET EL KHALIFA

G.B.M.F S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 11 21، 

الدار البيض ء املغرب

G.B.M.F S.A.R.L A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي  عين 

السبع املنطقة الصن عية موريط ني  
رقم 4 الط بق الث ني - 21581 الدار 

البيض ء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.3385 7

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  4  د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 G.B.M.F S.A.R.L الوحيد  الشريك 

511.111 درهم  مبلغ رأسم له     A.U

وعنوان مقره  اإل تم عي  عين السبع 

 4 املنطقة الصن عية موريط ني  رقم 

الط بق الث ني - 21581 الدار البيض ء  

املغرب نتيجة ل : وف ة املسير الوحيد 

للشركة.

عين  ب   التصفية  مقر  وحدد 

السبع املنطقة الصن عية موريط ني  
21581 الدار   - 4 الط بق الث ني  رقم 

البيض ء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( أسية  رشيد و عنوانه)ا( 

 3 املجموعة  الربيع    أم  حديقة 

الث ني  ط بق   82 رقم  ال   9 املدخل 

الدار البيض ء  املغرب   21221 ح ح  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764245.

254I

ficotrad sarl

STE SYIMA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

STE SYIMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم أ 2 

الحي الصن عي - 45111 ورزازات 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.9999

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  فبراير  212   12 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( عبد هللا املتوكل 

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

الحسين  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

الوردي بت ريخ 12 فبراير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بورزازات  بت ريخ 18 فبراير 

 212 تحت رقم 97.

255I

EL FACHTALI CONSEIL

PROMO BADR SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إق مة ف 1 الط بق الت ني شقة رقم 
9 ش رع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
PROMO BADR SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي ازيكي 3 

رقم 58 - 41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.7 747

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212    5 في  املؤرخ 

املص دقة على :
يونس  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   84 حجوان 
)ة(  السيد  245 حصة لف ئدة   أصل 
  8 بت ريخ   PROMO BADR شركة  

ين ير  212.
الفقيه   عمر   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة   252
755 حصة لف ئدة  السيد )ة( شركة  
ين ير    8 بت ريخ    PROMO BADR

.212 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21582 .
256I

أسم ء ميدي 

IMMOPILIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

أسم ء ميدي 
ش رع صهي6 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيض ء، 21111، 
البيض ء املغرب

IMMOPILIER SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش رع 
مر1 السلط ن العم رة 3 الط بق  - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.451785

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   18 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( عبد اإلله ر  لي 

251 حصة ا تم عية من أصل 251 

)ة( زوهرة ك لي  حصة لف ئدة  السيد 

بت ريخ 2  فبراير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765395.

257I

BABE BLADI

 إزم ب راف رم �شي 

ISEM PARAPHARMACIE  
شركة التض من

تأسيس شركة

BABE BLADI

 Rue Docteur ROUX résidence

 HOUSSAM 4 éme étage

Appt 51-ROCHE NOIRES-

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

 ISEM     إزم ب راف رم �شي 

PARAPHARMACIE شركة 

التض من

وعنوان مقره  اإل تم عي 27 ش رع  

أمل م ›ريرت خنيفرة - 54451 م 
ريرت خنيفرة املغرب

تأسيس شركة التض من 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

36 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

األس �شي لشركة التض من ب ملميزات 

الت لية:

شكل الشركة : شركة التض من.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ISEM ب راف رم �شي      إزم    :

.PARAPHARMACIE

غرض الشركة بإيج ز : شراء وبيع 
واألغراض  الصيدالنية  املنتج ت 
واملعدات واملواد الطبية والتجميلية 

بجميع أنواعه .
27 ش رع   عنوان املقر اال تم عي : 
م   54451  - خنيفرة  ’ريرت  م  أمل 

ريرت خنيفرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

51.111,11 درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   491   : منير بدري  السيد  

بقيمة 49.111 درهم للحصة .
1  حصة    : السيد  محمد بدري 

بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 15 منير بدري عنوانه)ا(  السيد  
 21491 ميشوار  آل  الر ون  ش رع 

الدار البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  بدري  محمد  السيد  
15 ش رع الر ون آل ميشوار 21491 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 15 منير بدري عنوانه)ا(  السيد  
 21491 ميشوار  آل  الر ون  ش رع 

الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    9 بت ريخ  االبتدائية بخنيفرة  

 212 تحت رقم  21/212.
258I

CABINET BADREDDINE

EL BORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة   اق مة هني الشقة 

رقم   ، 1، مراكش املغرب
EL BORI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي : 64 تجزئة 

سليمة طريق آسفي  - 41111 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.  95 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 د نبر 
املسؤولية  ذات  شركة   EL BORI
  11.111 رأسم له   مبلغ  املحدودة 
 64 اإل تم عي  درهم وعنوان مقره  
تجزئة سليمة طريق آسفي  - 41111 
للبند  لطبق   نتيجة  املغرب  مراكش 

29 من الق نون االس �شي للشركة.
و عين:

و  سن يك  محمد    السيد)ة( 
ش رع عبد الواحد الدراق  عنوانه)ا( 
رقم 1   ليز 41111 مراكش املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 64 وفي   2121 د نبر  بت ريخ  3 
تجزئة سليمة طريق آسفي  - 41111 

مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21613 .

259I

 يسطراكو

ROSACHIM
إعالن متعدد القرارات

 يسطراكو
حي العم رية، حدائق القد1 
 ،GH8 ك ليفورني    5، عم رة

الط بق 3، رقم 24 ش رع القد1، 
عين الشق،، 21481، الدار البيض ء 

املغرب
ROSACHIM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: تجزئة 
السوارت، زنقة 3، رقم 46، عين 
بر ة، الدار البيض ء - - 21321 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.7 973

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2121 تم اتخ ذ  املؤرخ في  1 د نبر 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
امله م  إلى  الغرض اإل تم عي  توسيع 
املواد  وتوزيع  استيراد   1-  : الت لية 
األولية واملنتج ت الخ صة ب لتجميل 
واملنزلية.  الجسمية  والنظ فة 
األولية  املواد  وتوزيع  استيراد   2-
واملنتج ت الخ صة بصن عة األدوية 
والصن عة الطبية -3 استيراد وتوزيع 
الخ صة  واملنتج ت  األولية  املواد 

بصن عة األدوية
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحيين النظ م األس �شي للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

الغرض اإل تم عي للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 3 7623.

261I

ficotrad sarl

STE SYIMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
STE SYIMA SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم أ 2 
الحي الصن عي  - 45111 ورزازات 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.9999

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين  12 فبراير  212  املؤرخ في 
اهنى  مسير  ديد للشركة السيد)ة( 

محمد كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بت ريخ 18 فبراير 

 212 تحت رقم 97.

26 I
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ficotrad sarl

 STE MAGIC INFRA

TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE MAGIC INFRA TRAVAUX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي ادروك 

تزن خت - 45751 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MAGIC INFRA TRAVAUX SARL

مق ولة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

- مق ول لبن ء  مختلف أشغ ل البن ء 

أن بي6  االتص الت،  طرق  صي نة  أو 

املي ه والصرف الصحي.

عنوان املقر اال تم عي : حي ادروك 

تزن خت - 45751 ورزازات املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:

 5.111   : السيد يوسف عنكوري 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 5.111   : السيد براهيم الخالوي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد يوسف عنكوري عنوانه)ا( 

ورزازات   45751 حي ادروك تزن خت 

املغرب.

السيد براهيم الخالوي عنوانه)ا( 

 22111 انركي  حدو  خوي   ايت  دوار 

ازيالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف عنكوري عنوانه)ا( 

ورزازات   45751 حي ادروك تزن خت 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم 9  .

262I

ficotrad sarl

 STE HOLY AFRIQUE PRIVE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE HOLY AFRIQUE PRIVE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

املحمدي رقم 1  23 - 45111 

ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  167

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   29 في  املؤرخ 

املص دقة على :

ادريس بقدير  )ة(  السيد  تفويت 

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

حصة لف ئدة  السيد )ة( ح تم امغ ر 

بت ريخ 29 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بورزازات  بت ريخ 18 فبراير 

 212 تحت رقم 98.

264I

فيد بيست كونسيلتين

UPRIGHT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السع دة ش رع موالي اسم عيل 
زنقة برك ن رقم  1 الط بق االول ، 

71111، العيون املغرب
UPRIGHT CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
السع دة ش رع موالي اسم عيل زنقة 
برك ن رقم  1 ط بق االول العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
35 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. UPRIGHT CONSULTING
تسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املق والت....... .
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
السع دة ش رع موالي اسم عيل زنقة 
 - ط بق االول العيون  برك ن رقم  1 

71111 العيون املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111 السيد منتصر الزهراوي :  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد منتصر الزهراوي عنوانه)ا( 

 22 شقة   5 زنقة لطيفي مكي ط بق 

 71111 البيض ء  الدار  نجمة  اق مة 

العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد منتصر الزهراوي عنوانه)ا( 

 22 شقة   5 زنقة لطيفي مكي ط بق 

 71111 البيض ء  الدار  نجمة  اق مة 

العيون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

15 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  385/212.

266I

ACO CONSULTING

ORMS Consulting
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,71

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

ORMS Consulting شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي  3 ، 

ش رع عبد املومن -  الط بق الرابع 

- رقم 7   - 11 21 الدار البيض ء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 8417

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121 تقرر حل  17 د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  ORMS Consulting الشريك الوحيد

مبلغ رأسم له  21.111 درهم وعنوان 

عبد  ش رع  اإل تم عي  3 ،  مقره  

 -    7 رقم   - الط بق الرابع    - املومن 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21 11

ل : حل الشركة.
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ب  3 ،  التصفية  مقر  وحدد 
الرابع  الط بق    - املومن  عبد  ش رع 
الدار البيض ء    21 11  -    7 رقم   -

املغرب. 
و عين:

و  حسبي   سعيد    السيد)ة( 
عنوانه)ا( بروكسيل 191  بروكسيل 

بلجيك  كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 4 7654.

268I

أسم ء ميدي 

UNION EAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

أسم ء ميدي 
ش رع صهي6 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيض ء، 21111، 
البيض ء املغرب

UNION EAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش رع 
مر1 السلط ن العم رة 3 الط بق   - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4 3849

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212    5 في  املؤرخ 

املص دقة على :
عبدالكريم  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   331 العلوي 
السيد  لف ئدة   حصة   331 أصل 
ين ير    5 عبد اإلله ر  لي بت ريخ  )ة( 

.212 
)ة( زكري ء   عران  تفويت السيد 
331 حصة ا تم عية من أصل 331 
عبد اإلله  )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

ر  لي بت ريخ 5  ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765396.
271I

mohammed boumzebra

 STE D›INGENIERIE ET DES
TRAVAUX AGRICOLES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE D›INGENIERIE ET DES

TRAVAUX AGRICOLES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
املسيرة الخضراء الرقم 82  - 
23211 الفقيه بن ص لح املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 16 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 3  ين ير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»ش رع املسيرة الخضراء الرقم 82  - 
23211 الفقيه بن ص لح املغرب» إلى 
العم رة  »تجزئة مر  ن املجموعة   
 23211  - الضحى   23 رقم  مراب   5

الفقيه بن ص لح  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  
25 يونيو 2121 تحت رقم 93/2121.
27 I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

IZI SAFETY MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT

 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC

IZI SAFETY MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تق طع 
زنقة موزار و ش رع آنف  إق مة لوبتي 

ب رادي ط بق 7 - 21331  الدار 

البيض ء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   21 9 د نبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IZI  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAFETY MOROCCO

 ، مبرمج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

محلل ، مصمم في علوم كمبيوتر.

تق طع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة موزار و ش رع آنف  إق مة لوبتي 

الدار    21331  -  7 ط بق  ب رادي 

البيض ء  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  .111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

أروب  ص يفتي  إيزي  الشركة 

11  درهم  9 حصة بقيمة    : ليميتد 

للحصة .

السيد بيترا1 نيكوال بيير روبير :    

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

أروب  ص يفتي  إيزي  الشركة 

إيرلندا  دبلن،  عنوانه)ا(  ليميتد 

21111 دبلن إيرلندا.

روبير  بيير  نيكوال  بيترا1  السيد 
تولوز   21111 فرنس   عنوانه)ا( 

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

روبير  بيير  نيكوال  بيترا1  السيد 

عنوانه)ا( فرنس  21111 تولوز فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

تحت رقم -.

272I

VUE D’EXPERTS

DIGITAL POWER FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 DIGITAL POWER FACTORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 55ش رع 

الزرقطوني فض ء الزرقطوني ، 

الط بق االول - 21311 الدارالبيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49145 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DIGITAL POWER FACTORY

إنت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

النظم املعلوم تية وتطوير التطبيق ت 

املعلوم تية.

55ش رع   : عنوان املقر اال تم عي 

 ، الزرقطوني  فض ء  الزرقطوني 

الط بق االول - 21311 الدارالبيض ء 

املغرب.



5159 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : حلمي  بنعي�شى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد سعيد أيت ب  احمد :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حلمي  بنعي�شى  السيد 

 RTE DE VERNIER 2 9  2 4  2 9

. 2 4 VERNIER SUISSE

احمد  ب   أيت  سعيد  السيد 

الرقم   22 حي األسرة زنقة  عنوانه)ا( 

الدارالبيض ء   21721 ش  ع   26

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

احمد  ب   أيت  سعيد  السيد 

الرقم   22 حي األسرة زنقة  عنوانه)ا( 

الدارالبيض ء   21721 ش  ع   26

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 5  766.

275I

CABINET BAHMAD

 ELIE MOUYAL -
ARCHITECTERRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير السنة امل لية

CABINET BAHMAD

إق مة مراكش بالزا عم رة د   شقة 

ب  2 الط بق الث ني  ليز مراكش 

إق مة مراكش بالزا عم رة د   شقة 

ب  2 الط بق الث ني  ليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب

 ELIE MOUYAL -

ARCHITECTERRE  »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: دوار 
بن ك وي، كلم 7,5 طريق امزميز, - 

41111  مراكش املغرب.
»تغيير السنة امل لية»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.76699

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر   2121 د نبر   23 في  املؤرخ 
إلى السنة امل لية  تغيير السنة امل لية: 
أي  الج رية ستحدد في ستة أشهر، 
من 17/2121/ 1 الى 2/2121 / 3.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21654 .
277I

EUREXMA

KAD HYGIENE ET SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
KAD HYGIENE ET SANTE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

ركراكة إق مة الكورنيش عم رة رقم 
2 الط بق األسفل بوركون - 21111 

الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491315
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    7
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KAD  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. HYGIENE ET SANTE

 gestion  : غرض الشركة بإيج ز 

. des valeurs immobilière
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ركراكة إق مة الكورنيش عم رة رقم 

 21111  - الط بق األسفل بوركون   2

الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة ليلى قديري :  51  حصة 

بقيمة 5.111  درهم للحصة .

251 حصة    : السيد فؤاد قديري 

بقيمة 25.111 درهم للحصة .

 211   : قديري  سمية  السيدة 

حصة بقيمة 21.111 درهم للحصة .

السيد ط رق قديري :  251 حصة 

بقيمة 25.111 درهم للحصة .

السيدة س رة قديري :  51  حصة 

بقيمة 5.111  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  قديري  ليلى  السيدة 

 21111 ف تن  إق مة  ب شكو  مجمع 

الدار البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  قديري  فؤاد  السيد 

س حة ب سطور إق مة الرامي 21111 

الدار البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  قديري  سمية  السيدة 

21111 الدار  ش رع غ ندي املع ريف 

البيض ء املغرب.

السيد ط رق قديري عنوانه)ا( حي 

الري ض  21111 الرب ط املغرب.

عنوانه)ا(  قديري  س رة  السيدة 

غرين ب رك 21111  املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ط رق قديري عنوانه)ا( حي 

الري ض  21111 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76614.

278I

فيد بيست كونسيلتين

SYRIA BIGHDIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السع دة ش رع موالي اسم عيل 

زنقة برك ن رقم  1 الط بق االول ، 

71111، العيون املغرب

SYRIA BIGHDIK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 243 

تجزئة عص م صوفي  شقة رقم 2 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

34979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SYRIA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.BIGHDIK

اشغ ل    : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة....

عنوان املقر اال تم عي : رقم 243 

 2 رقم  شقة  صوفي   عص م  تجزئة 

العيون - 71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : مسلم   صبري  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(  مسلم   صبري  السيد 
رقة سوري  71111 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مسلم   صبري  السيد 
رقة سوري  71111 العيون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   27 بت ريخ  االبتدائية ب لعيون  

 212 تحت رقم  216/212.
281I

Chtita ayyoub

WEONE COF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Chtita ayyoub
 hay saada ain taoujdate ،  6
51100، Ain taoujdate Maroc

WEONE COF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 
الك ئن ب 92 تجزئة الدري�شي 

القيطوني سيدي بو يدة - 31111 
ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
662 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WEONE COF
-مشغل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
املالبس  لتصنيع  صن عية  مؤسسة 

الج هزة.
-بيع املالبس الج هزة ب لجملة.

-الستيراد و التصدير..
املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الدري�شي  تجزئة   92 ب  الك ئن 
 31111  - القيطوني سيدي بو يدة 

ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 251   : العزيز  عبد  رابح  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : فتحي  السالمي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد رابح عبد العزيز عنوانه)ا( 
بالد الرايس سه6 الورد  زنقة      9

31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  فتحي  السالمي  السيد 

14 عم رة اي الشقة رثم  البست ن 

8  ويسالن 51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رابح عبد العزيز عنوانه)ا( 
بالد الرايس سه6 الورد  زنقة      9

31111 ف 1 املغرب

عنوانه)ا(  فتحي  السالمي  السيد 

14 عم رة اي الشقة رثم  البست ن 

8  ويسالن 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  73.

28 I

mohammed boumzebra

 STE D›INGENIERIE ET DE

TRAVAUX AGRICOLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE D›INGENIERIE ET DE

TRAVAUX AGRICOLES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
مر  ن املجموعة   العم رة 5 مراب 
رقم 23 الضحى - 23211 الفقيه بن 

ص لح املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 16 

الع م  الجمع  بمقت�شى 
ين ير   21 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 
الشركة  رأسم ل  رفع  تم   2121
درهم»   633.111,11« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   5 1.111,11« من  أي 
طريق  عن  درهم»    . 43.111,11»
:  إدم ج احتي طي أو أرب ح أو عالوات 

إصدار في رأ1 امل ل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  
25 يونيو 2121 تحت رقم 93/2121.

283I

ESPERE CONSULTING

SD GLOBAL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

SD GLOBAL TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي املسيرة 
رقم 8  دار بوبكر الدراركة - 81111 

اك دير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
46 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SD  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GLOBAL TRANS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البظ ئع لحس ب الغير.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - دار بوبكر الدراركة    8 املسيرة رقم 

81111 اك دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد الصديق شطبي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الصديق شطبي عنوانه)ا( 

اق مة اطلس من زل 2 شقة 54 الهدى 

81111 اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصديق شطبي عنوانه)ا( 

اق مة اطلس من زل 2 شقة 54 الهدى 

81111 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 98321.

284I

LA TETOUANAISE

LA TETOUANAISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA TETOUANAISE

 N°2 RDC IMM TALAA VI-41

 AVENUE MOHAMMED V

 RUE RYAD TALAA 6 TEMARA،

12000، TEMARA MAROC

 LA TETOUANAISE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 2 
الط بق األر�شي عم رة طلع 4- 4 
ش رع محمد الخ مس زنقة ري ض 
طلع 6 تم رة - 2111   تم رة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 32189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TETOUANAISE
تصنيع   •  : غرض الشركة بإيج ز 

وبيع اململح ت واملعجن ت
التوصيل  أو  املب شر  البيع   •

للمن زل بن ًء على طل6 العميل
• طبخ اململح ت.

 2 رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 4-41 طلع  عم رة  األر�شي  الط بق 
ري ض  زنقة  الخ مس  محمد  ش رع 

طلع 6 تم رة - 2111   تم رة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 81.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد  ي سين فاللي الوزاني :  641 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  61   : شكراني  ه  ر  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الوزاني  فاللي  ي سين  السيد  
حي   32 رقم  سه م  زنقة  عنوانه)ا( 
ف 1  شكيف  عين  طريق  حس ني 

31111 ف 1 املغرب.
السيدة ه  ر شكراني عنوانه)ا( 
 39 رقم  صمود  زنقة  الخراز  ش رع 

تطوان 93111 تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الوزاني  فاللي  ي سين  السيد  
حي   32 رقم  سه م  زنقة  عنوانه)ا( 

ف 1  شكيف  عين  طريق  حس ني 

31111 ف 1 املغرب

السيدة ه  ر شكراني عنوانه)ا( 

 39 رقم  صمود  زنقة  الخراز  ش رع 

تطوان 93111 تطوان املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بتم رة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 5114.

285I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE NECTAR TECHNIQUE
ET TRAVAUX PUBLIC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE NECTAR TECHNIQUE ET

TRAVAUX PUBLIC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

محمد 5 رقم 471 الجرف الراشيدية 

ب 46 - 52111 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري -.

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   15 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( لحسن الحبي6 

 25 أصل  من  ا تم عية  حصة   25
علوي  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

عثم ن بت ريخ 15 ين ير  212.

تفويت السيد )ة( لحسن الحبي6 

 25 أصل  من  ا تم عية  حصة   25

)ة( علوي عبد  حصة لف ئدة  السيد 

الواحد بت ريخ 15 ين ير  212.

تفويت السيد )ة( سعيد نتح موت 

 25 أصل  من  ا تم عية  حصة   25

نتح موت  )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

عبد االله بت ريخ 15 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لرشيدية  بت ريخ 5  ين ير 

 212 تحت رقم 74.

286I

Aïd comptable

STE B.M OUD AMLIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aïd comptable

 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc

STE B.M OUD AMLIL

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 DOUAR وعنوان مقره  اإل تم عي

 LAMLAAB GHIATA AL GHARBIA

TAZA - 35000 ffffggggsdff taza

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.B.M OUD AMLIL

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيج ز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS/

.TRAVAUX DE PLANTATION

 DOUAR : عنوان املقر اال تم عي

 LAMLAAB GHIATA AL GHARBIA

.TAZA - 35000 ffffggggsdff taza

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 MOHAMMED السيد 
BOUDOUR :   .111 حصة بقيمة 

11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 MOHAMMED السيد 
  DOUAR عنوانه)ا(   BOUDOUR
 LAMLAAB GHIATA AL GHARBIA

.TAZA 35111 TAZA MAROC
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MOHAMMED السيد 
  DOUAR عنوانه)ا(   BOUDOUR
 LAMLAAB GHIATA AL GHARBIA

TAZA 35111 TAZA MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 96.
289I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AGRIMAMEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE AGRIMAMEK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 
تيسكدلت الخنك الراشيدية  - 

52111 الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212   15 في  املؤرخ 

املص دقة على :
خلدوني  عمر   )ة(  تفويت السيد 
 51 أصل  من  ا تم عية  حصة   51
سع د  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

خلدوني بت ريخ 15 فبراير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
  5 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 73.
291I
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الزوين املصطفى

MENZEH CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

الزوين املصطفى

عم رة 9  زنقة بنزرت شقة 5 الط بق 

3 حمرية ، 51111، مكن 1 املغرب

MENZEH CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

ادريس 2 رقم 3اق مة املنزه محل 3 - 

51111 مكن 1 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.25293

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  ين ير  212   18 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

الزويهري ادريس كمسير آخر

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 821.

293I

AMJAD ANOUAR

صرف بالدي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

AMJAD AUDIT

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

صرف بالدي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

بئرانزران رقم 46 مكرر - 4211  

سيدي سليم ن املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 65 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  ين ير  212    4 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

العنبوري اسم عيل كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم ن  بت ريخ 5  

فبراير  212 تحت رقم  38/212.

295I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

 FIDUCIA INTERNATIONAL 

CONSULTING FIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

 FIDUCIA INTERNATIONAL 

 CONSULTING FIC

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

صوفي  ب ملوري بلوك F رقم 16  

ش رع عبدالكريم الخط بي - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 FIDUCIA INTERNATIONAL

.CONSULTING FIC
:  ميع  بإيج ز  الشركة  غرض 
االعم ل اإلدارية للشرك ت ب ملغرب و 
اإلدارية  املت بعة  و  الخ رج,التشفيير, 
وااملكتبية و النص ئح واإلرش ادات في 

التدبير اإلداري..
إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
  16 رقم   F بلوك  ب ملوري  صوفي  
 41111  - ش رع عبدالكريم الخط بي 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:
السيد ب طريك أونطوني ج كورلو 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ب طريك أونطوني ج كورلو 
 B6144 في    5 حي ديزاليي  عنوانه)ا( 

غو بلجيك  6144 غو  بلجيك .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ب طريك أونطوني ج كورلو 
 B6144 في    5 حي ديزاليي  عنوانه)ا( 

غو بلجيك  6144 غو  بلجيك 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 911 .
296I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANS ACHRAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عم رة 6 ، زنقة أ، ش رع 
الجيش امللكي م.ج ، 51111، 

مكن 1 املغرب
TRANS ACHRAK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي شقة رقم 
97، الط بق السفلي،  ن ن مكن 1 

2، - 51171 مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
523 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.ACHRAK
نقل   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشخ ص لحس ب الغير.
عنوان املقر اال تم عي : شقة رقم 
الط بق السفلي،  ن ن مكن 1   ،97

2، - 51171 مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيدة الخي طي عزيزة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة الخي طي عزيزة عنوانه)ا( 
موالي   2 حي خيبر زنقة لوط ية رقم 
مكن 1   51351 زرهون  ادريس 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الخي طي عزيزة عنوانه)ا( 
موالي   2 حي خيبر زنقة لوط ية رقم 
مكن 1   51351 زرهون  ادريس 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 849.
298I
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FIDUCIAIRE HAMDELS

HAIR&SKIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
HAIR&SKIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 
االتق ن رقم 43 عم رة A زنقة 

شق ئق النعم ن الرحمة2 بلدية دار 
بوعزة - 21111  الرحمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4913 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HAIR&SKIN
تسويق   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األدوية الشبه الصيدالنية.
اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
االتق ن رقم 43 عم رة A زنقة شق ئق 
 - بلدية دار بوعزة  النعم ن الرحمة2 

21111  الرحمة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السب عي  امين  احمد  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السب عي  امين  احمد  السيد 
ش رع القوات   A زنقة    5 عنوانه)ا( 
 51111 مكن 1  امللكية  املسلحة 

مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السب عي  امين  احمد  السيد 
ش رع القوات   A زنقة    5 عنوانه)ا( 
 51111 مكن 1  امللكية  املسلحة 

مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766155.

299I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AGRI Z T SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE AGRI Z T SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي اعثم ن 

ش رع محمد الخ مس كلميمة - 
52111 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 4525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGRI Z T SARL AU

اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
مختلفة .

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
اعثم ن ش رع محمد الخ مس كلميمة 

- 52111 الرشيدية املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ش ري ط رق  عنوانه)ا( حي 
اعثم ن ش رع محمد الخ مس كلميمة 

52111 الرشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ش ري ط رق  عنوانه)ا( حي 
اعثم ن ش رع محمد الخ مس كلميمة 

52111 الرشيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت   - بت ريخ  االبتدائية ب لرشيدية  

رقم -.
31 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE YAFA EIGO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE YAFA EIGO SARL AU  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

الجديد الخنك الراشيدية  - 52111 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 45 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. YAFA EIGO SARL AU
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء.
قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الجديد الخنك الراشيدية  - 52111 

الرشيدية املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد لهري عمر عنوانه)ا( قصر 
 52111 تسكدلت الخنك الراشيدية 

الرشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لهري عمر عنوانه)ا( قصر 
 52111 تسكدلت الخنك الراشيدية 

الرشيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت   - بت ريخ  االبتدائية ب لرشيدية  

رقم -.
312I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ABDO ALI CHAMS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE ABDO ALI CHAMS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

مروتشة ملع6 كلميمة  - 52111 
الرشيدية املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 45  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ABDO ALI CHAMS SARL

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء .

قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 52111  - كلميمة   ملع6  مروتشة 

الرشيدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  شمس   السيد  وان 
موالي  تجزئة     16 رقم    4 بلوك 

 52111 الراشيدية   الشريف  علي 

الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا(  عزيز  سليم ن  السيد 
الشعبة  حي   64 رقم   15 زنقة 

الراشيدية  52111 الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا(  مبيد   احمد  السيد 

بن ص لح   فقيه  غدك ل  بني  ملج رنة 

23213 فقيه بن ص لح  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شمس   السيد  وان 
موالي  تجزئة     16 رقم    4 بلوك 

 52111 الراشيدية   الشريف  علي 

الرشيدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت   - بت ريخ  االبتدائية ب لرشيدية  
رقم -.

315I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

 SECURITY GUARDING
PROTECT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%
 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
security guarding protect شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي سكن 
الضحى العوفي ،  عم رة رقم 8  

الط بق الث لث شقة رقم 32، طنجة 
- 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  318 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.security guarding protect
الحراسة   : غرض الشركة بإيج ز 

والبستنة.
سكن   : اال تم عي  املقر  عنوان 
  8 رقم  عم رة    ، العوفي  الضحى 
32، طنجة  الط بق الث لث شقة رقم 

- 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : الطيبي  غزالن  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : الن صري  سم لي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الطيبي  غزالن  السيدة 

مجمع السالم طريق أشق ر فيال رقم 

74  91111 طنجة املغرب.

السيد سم لي الن صري عنوانه)ا( 

مجمع السالم طريق أشق ر فيال رقم 

74  91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سم لي الن صري عنوانه)ا( 

مجمع السالم طريق أشق ر فيال رقم 

74  91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 536 .

318I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

 STE MAGNIFIQUE DESIGN

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

5  زنقة  م ل الدين األفغ ني 

الط بق الرابع شقة رقم   و دة. ، 

61111، و دة املغرب

 STE MAGNIFIQUE DESIGN

SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 2368 

تجزئة النجد 4 سيدي يحيى و دة - 

61111 و دة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.32147

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 نونبر   25 في  املؤرخ 

املص دقة على :

الحفيظ   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   511 الصغير 

أصل 111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 

احمد  ملش ش بت ريخ 25 نونبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   28 بت ريخ  بو دة   التج رية 

2121 تحت رقم  5 3.

319I

 يسطراكو

 TECHNIQUES TENTES ET

STORES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إغالق فرع ت بع لشركة تج رية يو د 

مقره  اال تم عي ب ملغرب

 يسطراكو

حي العم رية، حدائق القد1 

 ،GH8 ك ليفورني    5، عم رة

الط بق 3، رقم 24 ش رع القد1، 

عين الشق،، 21481، الدار البيض ء 

املغرب

 TECHNIQUES TENTES ET

STORES »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: حي حك م 

2، ش رع محمد الس د1، رقم 

 1  ، ب ب رقم 4، الط بق السفلي، 

- - الدار البيض ء املغرب.

»إغالق فرع ت بع لشركة تج رية 

يو د مقره  اال تم عي ب ملغرب»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.  4819

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 21 ين ير  212 تقرر إغالق 

 TECHNIQUES لشركة  ت بع  فرع 

 - تسميته   TENTES ET STORES

والك ئن عنوانه في حي حك م 2، ش رع 

ب ب  رقم  1  ،  الس د1،  محمد 

الدار   -  - الط بق السفلي،    ،4 رقم 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 28 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 763132.

3 1I
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FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

ستراتلوغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

 RUE TARIK IBN ZIAD N° 1,

 2EME ETAGE APPT N°6 GUELIZ

 MARRAKECH .، 40000،

MARRAKECH MAROC

ستراتلوغ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : رقم  41 

الط بق الرابع عم رة ج ش رع محمد 

الخ مس  ليز - 41111 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.42789

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل  ين ير  212    8 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  ستراتلوغ 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

الط بق  رقم  41  اإل تم عي  مقره  

الرابع عم رة ج ش رع محمد الخ مس 

 ليز - 41111 مراكش املغرب نتيجة 

لضروف اقتص دية.

و عين:

و  العربي  خ لد   السيد)ة( 
االلطس  اق مة  رقم  41  عنوانه)ا( 

الط بق الرابع عم رة ج ش رع محمد 

مراكش   41111 الخ مس  ليز 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

وفي رقم  41  ين ير  212    8 بت ريخ 

الط بق الرابع عم رة ج ش رع محمد 

مراكش   41111  - الخ مس  ليز 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21735 .

3 2I

 يسطراكو

 TECHNIQUES TENTES ET
STORES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

 يسطراكو
حي العم رية، حدائق القد1 
 ،GH8 ك ليفورني    5، عم رة

الط بق 3، رقم 24 ش رع القد1، 
عين الشق،، 21481، الدار البيض ء 

املغرب
 TECHNIQUES TENTES ET

STORES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية زنقة 
ليبورن وش رع املق ومة - 21 21 

البيض ء املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.  4819

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في  1 د نبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
املق ومة  ليبورن وش رع  »زاوية زنقة 
»حي  إلى  املغرب»  البيض ء   21 21  -
حك م 2، ش رع محمد الس د1، رقم 
 1  ، ب ب رقم 4، الط بق السفلي - 

21181 الدار البيض ء  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 761771.
3 5I

FIDALIC CONSEIL

 INSTITUT TAMENSORTE
 DE FORMATION

PROFESSIONNELLE PRIVÉ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزده ر امتداد عم رة رقم 8   ، 

41111، مراكش املغرب
 institut tamensorte de

 formation professionnelle privé
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي و 9 ري ض 

اسيف شطر 2 ت منصورت  - 

41111 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   48 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 institut :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

 tamensorte de formation

.professionnelle privé

مدرسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تكوين منهي خ ص.
عنوان املقر اال تم عي : و 9 ري ض 

اسيف شطر 2 ت منصورت  - 41111 

مراكش  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : مهنديس   انوار  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

حصة   511   : زك ن  علي  السيد 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد انوار مهنديس  
 82 رقم  فيال  الي سمين  ري ض 

ت منصورت  41111 مراكش املغرب.

اق مة  السيد علي زك ن عنوانه)ا( 

د/   2 النجد مجموعة بالدي الشقة 

31 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رس م   ر  ء  السيد 
   2 رقم  فيال  الي سمين  ري ض 

ت منصورت 41111 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 3 217 .

3 6I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

TOUMOUNIA TRAVAUX
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

toumounia travaux شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 83  ش رع 

ولي العهد مركز NREA مكت6 رقم 

3  - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  33 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.toumounia travaux

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء والتشييد املختلفة.

  83  : اال تم عي  املقر  عنوان 

مكت6   NREA ش رع ولي العهد مركز 
رقم 3  - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عزوز الزين :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد عزوز الزين عنوانه)ا( 

91111 طنجة  الس نية حومة الواد  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد عزوز الزين عنوانه)ا( 

91111 طنجة  الس نية حومة الواد  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 3 7 .

3 7I

CEMACONSEILS SARL

نا فالكون فكسيون
 ش.ذ.م.م

 ذات الشريك الوحيد

 NA FALCON VACATION SARLد

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA ،  3

20000، CASABLANCA MAROC

ن  ف لكون فكسيون ش.ذ.م.م ذات 

 NA FALCONالشريك الوحيد

VACATION SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 5 زنقة 

إدريس بن عبد السالم الط بق 

الث لث املع ريف الدارالبيض ء - 

21371 الدارالبيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.422785

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 د نبر    8 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ف لكون  ن   الوحيد  الشريك  ذات 
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م  فكسيون 
 NA FALCON VACATIONالوحيد
  11.111 SARL AU  مبلغ رأسم له  
 5 اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 
زنقة إدريس بن عبد السالم الط بق 
 - الدارالبيض ء  املع ريف  الث لث 
املغرب نتيجة  الدارالبيض ء   21371
ل : تصفية مسبقة لعدم بلوغ الهدف 

اإل تم عي.
زنقة   5 و حدد مقر التصفية ب 
إدريس بن عبد السالم الط بق الث لث 
 21371  - الدارالبيض ء  املع ريف 

الدارالبيض ء املغرب. 
و عين:

و  الزاوي  نج ة    السيد)ة( 
عبد  بن  إدريس  زنقة    5 عنوانه)ا( 
املع ريف  الث لث  الط بق  السالم 
الدارالبيض ء   21371 الدارالبيض ء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 761532.
32 I

SATAY CONNECT

SATAY CONNECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SATAY CONNECT
 29RUE AMR IBN ASS 3EME
 ETG N 26 ، 90000، TANGER

MAROC
SATAY CONNECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي قم 29، 
ش رع عمر ابن الع ص، الط بق 

الث لث، رقم 26 - 91111  طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  3 87

عقد حر مؤرخ في     بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SATAY :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CONNECT
مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 
 ، اإلستش رات الخ ر ية   ، االتص ل 

التو يه و اإلرش دات..
 ،29 قم   : عنوان املقر اال تم عي 
الط بق  الع ص،  ابن  عمر  ش رع 
طنجة    91111  -  26 رقم  الث لث، 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
95 حصة    : السيد ص بر أسالمة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
السيدة تيمية العشيري :  5 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ص بر أسالمة عنوانه)ا( -44
 STOMBEEKSESTEENWEG  01-2
 BRABANT   811 FLAMAND

.BELGIQUE
العشيري  تيمية  السيدة 
 44-01-2 عنوانه)ا( 
 S T O M B E E K S E S T E E N W E G
 BRABANT   811 FLAMAND

.BELGIQUE
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ص بر أسالمة عنوانه)ا( -44
 STOMBEEKSESTEENWEG  01-2
 BRABANT  811 FLAMAND

BELGIQUE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 616 .

322I

إئتم ني ت الدريوش

TAZAGHINE ELECTRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتم ني ت الدريوش

ش رع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92111، العرائش املغرب

  TAZAGHINE ELECTRIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  3  سدر 

األعظم الحومة السفلية  - 92111 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. TAZAGHINE ELECTRIQUE

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX D’ELECTRICITE

عنوان املقر اال تم عي :  3  سدر 

 92111  - األعظم الحومة السفلية  

العرائش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد زيد أمصب ح رضوان :  611 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد عدن ن يونس :  211 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
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السيد الس يح نجيم :  211 حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

رضوان  أمصب ح  زيد  السيد 
أ   بلوك  الحواتة  ديور  عنوانه)ا( 

92111 العرائش املغرب.
عنوانه)ا(  يونس  عدن ن  السيد 
سدر األعظم الحومة السفلية     3 

92111 العرائش املغرب.
عنوانه)ا(   نجيم  الس يح  السيد 
 867 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
رضوان  أمصب ح  زيد  السيد 
أ   بلوك  الحواتة  ديور  عنوانه)ا( 

92111 العرائش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم 7 2.
324I

EL FACHTALI CONSEIL

SOLEDUC PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إق مة ف 1 الط بق الت ني شقة رقم 
9 ش رع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
SOLEDUC PRIVE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 
البس تين رقم 4 النخيل  - 41111 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.96599

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  5  د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسم له      SOLEDUC PRIVE
مقره   وعنوان  درهم   511.111
 4 رقم  البس تين  إق مة  اإل تم عي 

املغرب  مراكش   41111  - النخيل  

نتيجة ل :   ئحة كورون .

إق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 41111  - النخيل    4 البس تين رقم 

مراكش املغرب. 

و عين:

شوراق  شن ز    السيد)ة( 

 QUAI JULES عنوانه)ا(    و 

 COURMONT    69112 LYON

FRANCE كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21779 .

325I

ف د بي تراف

FADB TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ف د بي تراف

رقم 21 مكرر زنقة الشهيد امزغ ر 

الري ض مكن 1 ، 51111، مكن 1 

املغرب

FADB TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم   زنقة 

34 الزرهونية مكن 1 - 51111 

مكن 1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.3312 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

8  فبراير  212 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

FADB TRAV  مبلغ رأسم له  1.111  

اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 
مكن 1  الزرهونية   34 زنقة  رقم   

 : مكن 1 املغرب نتيجة ل   51111  -

ازمة القط ع.

رقم    التصفية ب  مقر  و حدد 
زنقة 34 الزرهونية مكن 1 - 51111 

مكن 1 املغرب. 
و عين:

و  البوخ لدي  فدوى   السيد)ة( 
عنوانه)ا( رقم 21 مكرر رنقة الشهيد 
مكن 1   51111 الري ض  امزغ ر 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 82.
326I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

SOCIETE ELHAMDAY 27
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL
HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
SOCIETE ELHAMDAY 27  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
األمل 2 قطعة رقم 26 ش رع الخضر 
بن عبد العزيز رقم 11   - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  317 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SOCIETE ELHAMDAY 27

بيع    : بإيج ز  الشركة  غرض 

املعدات واملواد الصن عية املهنية.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

األمل 2 قطعة رقم 26 ش رع الخضر 

 91111  -    11 بن عبد العزيز رقم 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد سمير الحمداي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سمير الحمداي عنوانه)ا( 

فرنس  1 48  إيفرو فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمير الحمداي عنوانه)ا( 

فرنس  1 48  إيفرو فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239349.

327I

GESTION

IONEED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GESTION

 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA

 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

IONEED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

اسم عيل رقم 76 املغرب العربي د 

املكت6 رقم -5القنيطرة - 4121  

القنيطرة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

59123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IONEED

: الحوسبة  غرض الشركة بإيج ز 

)مبرمج ، محلل ، مصمم( - الحوسبة 

)ت  ر األ هزة( - التدري6 املستمر.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

د  العربي  املغرب   76 اسم عيل رقم 

  4121  - -5القنيطرة  رقم  املكت6 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : ي سين  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ي سين  لحسن  السيد 

املغرب العربي   13 الشقة   56 عم رة 

القنيطرة    4121 د-القنيطرة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زوهري ام ه ني عنوانه)ا( 

 21811 حي الفالح رقم -36املحمدية 

املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 513 .

329I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

STAR SEAL PICTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

STAR SEAL PICTURES
9 ش رع عمر الخي م الط بق الث ني 

رقم 4, بطنجة 91111 املغرب.
CENTRE D›AFFAIRES TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوان 
مقره  اال تم عي:  ش رع 29 عمر 
ابن الع ص الط بق الث لث رقم 

26,بطنجة 91111 املغرب.
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل 

التج ري:99 3   
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
الق نون  إعداد  ين ير  212    4  
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  الشركة:شركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
STAR SEAL PICTURES : تسمية 
االقتض ء  عند  متبوعة  الشركة 

بمختصر تسميته 
كت بة  بإيج ز:  الشركة  غرض 

السين ريو واإلنت ج السينم ئي.
عنوان املقر اال تم عي:    29 ش رع 
عمر بن الع ص الط بق الث لث رقم 

26 بطنجة 91111 املغرب.
 CENTRE D’AFFAIRES

 TANGER
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
الشركة  رأسم ل  مبلغ 

:51111,11  درهم مقسم ك لت لي:
 751 عب ر:  محمد  منير  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.
حصة   751 پول شوتنير:  السيد 

بقيمة 11  درهم للحصة.
و  الع ئلية  و  الشخصية  األسم ء 

صف ت و مواطن الشرك ء: 

السيد منير محمد عب ر عنوانه)ا( 
بيرلين 78 1  بيرلين أمل ني .

 السيد پول شوتنير عنوانه)ا( في  
سيزار أوريلي 53 11 11 روم  إيط لي .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير محمد عب ر عنوانه)ا( 

بيرلين 78 1  بيرلين أمل ني .
 السيد پول شوتنير عنوانه)ا( في  
سيزار أوريلي 53 11 11 روم  إيط لي .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بطنجة  التج رية 

 212 تحت رقم 239459.
331I

EL FACHTALI CONSEIL

 MEUNIER TRAVAUX
SECOND OEUVRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

EL FACHTALI CONSEIL
إق مة ف 1 الط بق الت ني شقة رقم 
9 ش رع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
 MEUNIER TRAVAUX SECOND
OEUVRE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي : إق مة  
القنطرة عم رة داد1 شقة رقم 

5 الط بق األول  - 41111 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.39315
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  8  د نبر  املؤرخ في 
 MEUNIER TRAVAUX SECOND
املسؤولية  ذات  شركة    OEUVRE
 2.511.111 املحدودة مبلغ رأسم له  
درهم وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة  
رقم  شقة  داد1  عم رة  القنطرة 
مراكش   41111  - األول   الط بق   5

املغرب نتيجة لج ئحة كورون .
و عين:

   MEUNIER السيد)ة( 
 LA عنوانه)ا(  و   ANTHONY

 MOUFIAS    6211 MERIGNAC

FRANCE كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

إق مة   وفي   2121 د نبر    8 بت ريخ 

رقم  شقة  داد1  عم رة  القنطرة 

مراكش   41111  - األول  الط بق   5

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21778 .

33 I

NASSIMCOMPTA sarl

AYATJI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA sarl

 Appartement situé au RDC  sis à

 Meknès,  AL MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt N° 9 ، 50000، meknés

maroc

AYATJI CONSTRUCTION   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 El Hajeb وعنوان مقره  اإل تم عي

 Hay Anaceur Agourai - 50050 el

hajeb maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AYATJI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.  CONSTRUCTION
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 travaux  : غرض الشركة بإيج ز 
.divers ou construction

Négoce
 El Hajeb : عنوان املقر اال تم عي
 Hay Anaceur Agourai - 50050 el

.hajeb maroc
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 Monsieur JILLALI السيد 
  11 AYATJI :   .111 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
 Monsieur JILLALI السيد 

AYATJI :  111 بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 Monsieur JILLALI السيد 
 El Hajeb Hay عنوانه)ا(   AYATJI
 Anaceur Agourai 50050 el hajeb

.maroc
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Monsieur JILLALI السيد 
 El Hajeb Hay عنوانه)ا(   AYATJI
 Anaceur Agourai 50050 el hajeb

maroc
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    1 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 664.
333I

FINCOSA MARRAKECH

ATLAS BAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
ش رع عبد الكريم الخط بي اق مة 
رقية عم رة 81  بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 
املغرب

ATLAS BAY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 
النواة A زنقة ابن سين ، الط بق 

الخ مس رقم 52 - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   31 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.BAY

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق  سين ،  ابن  زنقة   A النواة 

مراكش   41111  -  52 الخ مس رقم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : حسن  بورا1  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حسن  بورا1  السيد 

ت ركة    19 رقم  ك ليفورني   تجزئة 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  بورا1  السيد 

ت ركة    19 رقم  ك ليفورني   تجزئة 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم   215 .

335I

BMA PARTNERS

MLK INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BMA PARTNERS
 CONSEIL JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MLK INTERNATIONAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 2 ، زنقة 
صبري بو معة الط بق األول شقة 6 
الدار البيض ء الدار البيض ء 1  21 

الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
488847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MLK  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.INTERNATIONAL
-الشراء،   : غرض الشركة بإيج ز 
البيع، الكراء، بس ئق أو بدون لجميع 
أنواع الش حن ت واملركب ت الجديدة 
لنقل  املغربي  التراب  على  والقديمة 

 ميع املنتو  ت والبض ئع ؛
-النقل الوطني والدولي للبض ئع ؛

الغير  ولف ئدة  الداتي  -النقل 
السكة  البر،   طريق  عن  للبض ئع 

والبحر والجو
الوطني  النقل  في   ا-لوس طة 
البر،  طريق  عن  للبض ئع  والدولي 

والبحر والجو.
عنوان املقر اال تم عي : 2 ، زنقة 
صبري بو معة الط بق األول شقة 6 
 21  1 الدار البيض ء الدار البيض ء 

الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عمراني كريم محمد مهدي 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عمراني كريم محمد مهدي 

عم رة  فيو  ب ي  إق مة  عنوانه)ا( 

 21331 الدئ ب   عين   8 شقة   1

CASABLANCA املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمراني كريم محمد مهدي 

عم رة  فيو  ب ي  إق مة  عنوانه)ا( 

 21331 الدئ ب   عين   8 شقة   1

CASABLANCA املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

336I

CEMACONSEILS SARL

 GABNI IMMOBILIER SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA ،  3

20000، CASABLANCA MAROC

 GABNI IMMOBILIER SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي   4 تجزئة 

السالمة سيدي معروف الدار 

البيض  - 51 21 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

489 73
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في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GABNI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.IMMOBILIER SARL AU
اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري.
عنوان املقر اال تم عي :   4 تجزئة 
السالمة سيدي معروف الدار البيض  

- 51 21 الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
تقديمة   : السيد الحسين كنك ني 

عينية بقيمة 451.111.  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الحسين كنك ني عنوانه)ا(  
معروف  السالمة سيدي  تجزئة   4 
الدار البيض ء   21 51 الدار البيض  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين كنك ني عنوانه)ا( 
معروف  سيدي  السالمة  تجزئة    
الدار البيض ء   21 51 الدار البيض  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764838.
339I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

كوريا بيوتي انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
كوري  بيوتي انفيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 
السالم الط بق الرابع شقة رقم 

38 ش رع موالي عبد هللا  - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كوري    : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

بيوتي انفيست.
غرض الشركة بإيج ز : - التصدير 

و االستيراد
مستحضرات  و  مواد  -ت  ر 

التجميل.
اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
رقم  شقة  الرابع  الط بق  السالم 
 41111  - ش رع موالي عبد هللا    38

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة الش كوري سلوى  :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  : الصمد  عبد  هواشمي  السيد 
511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
سلوى   الش كوري  السيدة 
عنوانه)ا( 2 زنقة طرابلس حي الري ض  

25111 خريبكة املغرب.
الصمد  عبد  هواشمي  السيد 
رقم   24 نكرات  اق مة  عنوانه)ا( 

 41111 زنقة املنصور الدهبي    216
مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

سلوى   الش كوري  السيدة 
عنوانه)ا( 2 زنقة طرابلس حي الري ض  

25111 خريبكة املغرب
الصمد  عبد  هواشمي  السيد 
 216 24 رقم  عنوانه)ا( اق مة نكرات 
اق مة نكرات  زنقة املنصور الدهبي  
الدهبي   املنصور  زنقة   216 رقم   24
زنقة   216 رقم   24 نكرات  اق مة 

املنصور الدهبي  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21713 .
341I

إئتم ني ت الدريوش

 FRERES BETTIOUI
BATIMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

إئتم ني ت الدريوش
ش رع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92111، العرائش املغرب

 FRERES BETTIOUI BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  ش رع 

يوسف إبن ت شفين اق مة الفتح رقم 
33 - 92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
59 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
.FRERES BETTIOUI BATIMENTS
 Travaux  : غرض الشركة بإيج ز 

.de construction

ش رع    : اال تم عي  املقر  عنوان 

يوسف إبن ت شفين اق مة الفتح رقم 

33 - 92111 العرائش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 334   : محمد  البطيوي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : الب ريء  عبد  البطيوي  السيد 

333 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

 333   : أس مة  البطيوي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد البطيوي محمد عنوانه)ا( 

  89 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

الب ريء  عبد  البطيوي  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد رقم 

89  92111 العرائش املغرب.

السيد البطيوي أس مة عنوانه)ا( 

  89 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البطيوي محمد عنوانه)ا( 

  89 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب

الب ريء  عبد  البطيوي  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة املغرب الجديد رقم 

89  92111 العرائش املغرب

السيد البطيوي أس مة عنوانه)ا( 

  89 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم  22.

343I
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lesboncomptes

GOODLUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

lesboncomptes

 el massira alia mohammedia 73

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

GOODLUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 

: 93  الحسنية  الع لية 

 MOHAMMEDIA 20800

MOHAMMEDIA املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 4183

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر حل  ين ير  212   15 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية   GOODLUM

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

الحسنية    93 اإل تم عي  مقره  

 MOHAMMEDIA 21811 الع لية 

نتيجة  املغرب   MOHAMMEDIA

لعدم توفر سوق الشغل.

و عين:

السيد)ة(  واد  رك ني و عنوانه)ا( 

املغرب  املحمدية   21811 املحمدية 

كمصفي )ة( للشركة.

الجمعية  انعق د  تم  قد  و 

ين ير  212   15 بت ريخ  الخت مية 

 MOHAMMEDIA - 20800 وفي 

MOHAMMEDIA املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 255.

345I

 اشرف مكت6 : املح سبة و دراسة املش ريع  لالست ذ 

 call Management technologie et اسليم ني

services

 STE BERADIL AGRO SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكت6 : املح سبة و دراسة 

 call املش ريع  لالست ذ اسليم ني

 Management technologie et

services
رقم 8  الط بق االول و الث ني  زنقة 

موريت ني  الواد االحمر الرشيدية ص 

- ب : 81، 52111، الرشيدية املغرب  

- عــــــلـــــى ا ـــــــراءات

  STE BERADIL AGRO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

الجديد الخنك الرشيدية  - 52111 

الرشيدية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 2743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   21 8 أكتوبر    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. BERADIL AGRO SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : - االشغ ل 

الفالحية 

- التج رة 

- اشغ ل البن ء.

قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 52111  - الجديد الخنك الرشيدية  

الرشيدية  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد برحدادي ع دل  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ع دل برحدادي عنوانه)ا( 

 3 ش رع االسم عيلية عين قنبرة رقم 

الزهور   ف 1  31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ع دل برحدادي عنوانه)ا( 

 3 ش رع االسم عيلية عين قنبرة رقم 

الزهور   ف 1  31111 ف 1 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

أكتوبر 8 21 تحت رقم 3 .
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HARZEM SERVICES SARLAU

ISKANE CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU

 Lotisement Al Youssr 13 , 3ème

 étage  BD Mohamed V ، 26100،

Berrechid MAROC

ISKANE CITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 BD  3 وعنوان مقره  اإل تم عي

 MOHAMED V BERRECHID

26100 Berrechid MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 465 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ISKANE CITY

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 promotion immobilière ;

.Travaux divers et Construction

 BD   3  : عنوان املقر اال تم عي 

 MOHAMED V BERRECHID

.26100 Berrechid MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : نعيمة  بخوري  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

911 حصة    : السيد فن ن محمد 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة بخوري نعيمة عنوانه)ا( 

الحي   2 رقم  سيدي الخدير بلوك51 

الدارالبيض ء   21231 الحسني 

املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  فن ن  السيد 

الحي   2 رقم  سيدي الخدير بلوك51 

الدارالبيض ء   21231 الحسني 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مع د  فن ن  السيد 

القرية النمود ية رقم 4  دار بوعزة 

27223 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 63 .
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ficof

ACTIRAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficof
 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
ACTIRAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 BD  وعنوان مقره  اإل تم عي

 MOHAMED DERFOUFI 173 -
61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
36585

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ACTIRAMA
مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االتص ل .
 BD   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 MOHAMED DERFOUFI 173 -

61111 و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 51   : السيد اركيك عبد السالم 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد ري ض بوكيرو  :  51 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السالم  عبد  اركيك  السيد 
عنوانه)ا( زاوية ش رع محمد الخ مس 
و دة     38 رقم  الصحراء  زنقة  و 

61111 و دة املغرب.
عنوانه)ا(  بوكيرو   ري ض  السيد 

بلجيك  182  بركس ل  بلجيك .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السالم  عبد  اركيك  السيد 
عنوانه)ا( زاوية ش رع محمد الخ مس 
و د    38 رقم  الصحراء  زنقة  و 

61111 و دة املغرب

عنوانه)ا(  بوكيرو   ري ض  السيد 

بلجيك  182  بركس ل  بلجيك 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 555.
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tracom cg

 ATLAS OUEST MED.

 DISTRIBUTION par

abréviation A.O.M.D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tracom cg

 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC

 ATLAS OUEST MED.

 DISTRIBUTION par abréviation

A.O.M.D شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 5 زنقة 
زاك طريق صفرو - 31111 ف 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS. :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

 OUEST MED DISTRIBUTION

.par abréviation A.O.M.D

 négociant : غرض الشركة بإيج ز

 - importation et exportation

  - transport de marchandises -

.alimentation générale
 5 رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 31111  - صفرو  طريق  زاك  زنقة 

ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : وليم  الشوتي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  وليم  الشوتي  السيد 
طريق  تجزئة النسيم شقة     8 رقم 

عين الشقف 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وليم  الشوتي  السيد 
طريق  تجزئة النسيم شقة     8 رقم 

عين الشقف 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  477/212.

349I

cabicof

ABA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabicof

 bd med5 espace yousra 355

 4eme etage n55 355 bd med5

 espace yousra 4eme etage n55،

20200، casablanca maroc

ABA INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 3  زنقة 

احمد املج طي اق مة االل6 ط بق 

  الرقم 8 مع ريف الدارالبيض ء - 

21211  الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

478299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.INVEST

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

لوازم  كل  االنترنيت  شراءعبر  و 

االتص الت و الرقمنة.
زنقة    3  : عنوان املقر اال تم عي 

ط بق  االل6  اق مة  املج طي  احمد 

 - الدارالبيض ء  مع ريف   8 الرقم    

21211  الدارالبيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

  9 السيد هش م أعبه عنوانه)ا( 
زنقة ليير انف  العلي  انف   الدارالبيض ء 

21211 الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

  9 السيد هش م أعبه عنوانه)ا( 
زنقة ليير انف  العلي  انف   الدارالبيض ء 

21211 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

أكتوبر 2121 تحت رقم -.
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

DIBI CREATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB  1
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
DIBI CREATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 28  ش رع 

العرار ط بق 2 مكت6 6 - - الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIBI  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. CREATION
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتج ت النسيجية.
  28  : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش رع العرار ط بق 2 مكت6 6 - - الدار 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد خ لد الديبي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد هش م الديبي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الديبي  خ لد  السيد 
تجزئة السالمة رقم 5 سيدي معروف 

- الدار البيض ء املغرب.

السيد هش م الديبي عنوانه)ا( 73 
زنقة اس مة ابن زيد شقة 4 املع ريف 

- الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الديبي  خ لد  السيد 
تجزئة السالمة رقم 5 سيدي معروف 

- الدار البيض ء املغرب
السيد هش م الديبي عنوانه)ا( 73 
زنقة اس مة ابن زيد شقة 4 املع ريف 

- الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766299.

35 I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

LINA LUXURY CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

ش رع ف 1 ، ركن ابن طفيل ، إق مة 
دي موند، الط بق األول ، مكت6  رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
LINA LUXURY CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي محل 
تج ري الط بق االر�شي عم رة أ 
س حة كستي ر  - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3219
 19 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LINA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.LUXURY CARS

غرض الشركة بإيج ز : استيراد / 

وبيع العرب ت الجديدة  تصدير شراء 

واملستعملة .

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تج ري الط بق االر�شي عم رة أ س حة 

كستي ر  - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد بدر الدين بن الشيخ  :  999 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيدة احس ن الرامي  :    حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشيخ   بن  الدين  بدر  السيد 

ابن  زنقة  السوريين  حي  عنوانه)ا( 

البري رقم 3 91111 طنجة املغرب.

السيدة احس ن الرامي  عنوانه)ا( 

 3 حي السوريين زنقة ابن البري رقم 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشيخ   بن  الدين  بدر  السيد 

ابن  زنقة  السوريين  حي  عنوانه)ا( 

البري رقم 3 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 7 6 .

352I

CEMACONSEILS SARL

AFLAOUZITEX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CEMACONSEILS SARL

 RUE DE METZ BENJDIA ،  3

20000، CASABLANCA MAROC

AFLAOUZITEX SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي عين الشف  
زنقة 51 رقم 49  الدار البيض ء - 

21541 الدارالبيض ء. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
489 53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AFLAOUZITEX SARL AU
ب ئع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األثواب.
عين   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الدار    49 رقم   51 زنقة  الشف  
الدارالبيض ء.   21541  - البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد عبد هللا خرازي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد هللا خرازي عنوانه)ا( 
الدار    49 رقم   51 عين الشف  زنقة 
الدارالبيض ء.   21541 البيض ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا خرازي عنوانه)ا( 
الدار    49 رقم   51 عين الشف  زنقة 
الدارالبيض ء.   21541 البيض ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764841.
353I
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universal gestion

LE PLAISIR DES PAPILLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal gestion

اق مة ابن عطية الط بق الث ني  رقم 

7  ليز مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب

LE PLAISIR DES PAPILLES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة ابن 

عطية الط بق الث ني رقم 7 كليز       - 

41111 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  1753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. PLAISIR DES PAPILLES

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

سن ك

ممون  الحفالت .

عنوان املقر اال تم عي : اق مة ابن 

عطية الط بق الث ني رقم 7 كليز       - 

41111 مراكش  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : شريف  محمد  ح سيني  السيد 

451 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

 451   : مصطفى  ب ريكو  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

11  حصة    : السيد ايشين مريم 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

شريف  محمد  ح سيني  السيد 

عنوانه)ا(  فرنس  **** *****  فرنس .

السيد ب ريكو مصطفى   عنوانه)ا( 
ت ركة    12 26 رقم  عرصة ت ركة مبنى 

41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  مريم  ايشين  السيدة 
ت ركة    12 26 رقم  عرصة ت ركة مبنى 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

شريف  محمد  ح سيني  السيد 

  *****  ******* فرنس   عنوانه)ا(  

فرنس 

عنوانه)ا(  مريم  ايشين  السيدة 
ت ركة    12 26 رقم  عرصة ت ركة مبنى 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   28 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 5 211 .

355I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

LADIES FIRST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

ش رع ف 1 ، ركن ابن طفيل ، إق مة 

دي موند، الط بق األول ، مكت6  رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب

LADIES FIRST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

ف 1، زاوية ابن طفيل، إق مة 

دي موند، بلوك ب، الط بق االول, 

مكت6  رقم 3 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3169

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LADIES FIRST

مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التجميل و الحالقة 

العن ية  و  التجميل  العال  ت 

ب ألظ فر

بيع مستحضرات التجميل

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة  طفيل،  ابن  زاوية  ف 1، 

االول,  الط بق  ب،  بلوك  دي موند، 

مكت6  رقم 3 - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : السيدة عواطف الرب طي  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرب طي   عواطف  السيدة 

عنوانه)ا( املصلى زنقة اوروكواي رقم 

28  91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرب طي   عواطف  السيدة 

عنوانه)ا( املصلى زنقة اوروكواي رقم 

28  91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 515 .

356I

STE COMPTAZUR

SOCIETE G.O.S.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE COMPTAZUR
زنقة وادي املخ زن رقم 7  ت زة 
السفلى ت زة، 35111، ت زة املغرب
SOCIETE G.O.S.M شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي محطة 

قنطرة أعراب وادي أملبل - 35251 
ت زة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE G.O.S.M
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE MARBRE ET DE

PIERRE
أشغ ل الرخ م و الحج رة.

محطة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 35251  - قنطرة أعراب وادي أملبل 

ت زة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 311   : الكنبور   م ل  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 211   : أس مة  الكنبور  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الكنبور   م ل عنوانه)ا( 
أملبل   وادي  الدك رة  خندق  دوار 

35251 وادي امليل -ت زة- املغرب.
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الكنبور أس مة عنوانه)ا(  السيد 

أملبل   وادي  الدك رة  خندق  دوار 

35251 وادي امليل -ت زة- املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكنبور أس مة عنوانه)ا(  السيد 

أملبل   وادي  الدك رة  خندق  دوار 

35251 ت زة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 65.

357I

fidmanar

BAGELS & DONUTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar

3   ش رع عبد الكريم الخط بي 

عم رة املهندز رقم د شقة رقم 7 

الط بق الت ني مراكش ، 41111، 

marrakech maroc

BAGELS & DONUTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املركز 

تج ري من رة مول ش رع محمد 

الس د1 الط بق 3 متجر رقم 9.3  - 

41111 مراكش  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.68775

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   31 في  املؤرخ 

املص دقة على :

)ة( يوسف اقشور  تفويت السيد 

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

ازاب  أالن   )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

بت ريخ 31 ين ير  212.

ايت  لحسن  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   511 رح ل 

)ة(  السيد  511 حصة لف ئدة   أصل 

 31 بت ريخ  سيف ب الن  ط ن بالس نكم 

ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم  2182 .
359I

fidmanar

IMMOBILIERE ILY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmanar
3   ش رع عبد الكريم الخط بي 
عم رة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الط بق الت ني مراكش ، 41111، 

marrakech maroc
IMMOBILIERE ILY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

عالل عملية بك ر عم رة ك شقة رقم 
41  - 41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 19825
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212   14 في  املؤرخ 

املص دقة على :
عمراني  هند   )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   251 علوي 
)ة(  السيد  511 حصة لف ئدة   أصل 
خ لد  بوطريك بت ريخ 14 ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21823 .
361I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

LE PETIT MERO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al  57
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
LE PETIT MERO TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
الوف ء, الط بق الث لث, رقم 348 - 
العرائش - 92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
592 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PETIT MERO TRANS
النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الشخ�شي.
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -  348 رقم  الث لث,  الط بق  الوف ء, 

العرائش - 92111 العرائش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
11  حصة    : السيد محمد بنور  

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  بنور  محمد  السيد 
 - رقم      ,9 زنقة  الب لية,  طنجة 

طنجة  91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنور  محمد  السيد 
 - رقم      ,9 زنقة  الب لية,  طنجة 

طنجة 91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم  25/212 .

36 I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

اوطو سوليسيون مراكش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

اوطو سوليسيون مراكش شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

تودغ  رقم 8  اسكجور مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اوطو   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

سوليسيون مراكش.

غرض الشركة بإيج ز :  استغالل 

الكهرب ء  و  االلكتروني ت  ورش 

للسي رات والتصدير و االستراد.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - مراكش  اسكجور    8 رقم  تودغ  

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد وكيف :  11  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  وكيف  محمد  السيد 
ايط لي  41111 بولوني  ايط لي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وكيف  محمد  السيد 
ايط لي  41111 بولوني  ايط لي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 1 21.

363I

ficogedek sarl au

 ELHASSANIA ALUMINIUM
SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 ELHASSANIA ALUMINIUM
SARL.AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي محل برقم 
69 تجزئة االنبع ت  1  - 51151 

مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
523  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 ELHASSANIA ALUMINIUM

.SARL.AU

بيع لوازم   : غرض الشركة بإيج ز 
االملنيوم، نج رة االملنيوم.

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - االنبع ت  1   تجزئة   69 برقم 

51151 مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : ح لي  فيصل  السيد 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ح لي  فيصل  السيد 
اق مة   4 الط بق   37 شقة  عم رة   
مكن 1  الزيتون  ري ض  ب ء  االطلس 

51151 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ح لي  فيصل  السيد 
اق مة   4 الط بق   37 شقة  عم رة   
مكن 1  الزيتون  ري ض  ب ء  االطلس 

51151 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 848.
365I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

PREMIER FAMILY OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
  PREMIER FAMILY OFFICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي توين سنتر 
، البرج الغربي ، الط بق 6  - 11 21 

الدار البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.28 557

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
18 فبراير  212 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 PREMIER FAMILY الشريك الوحيد
  11.111 مبلغ رأسم له      OFFICE
درهم وعنوان مقره  اإل تم عي توين 
 -   6 الط بق   ، البرج الغربي   ، سنتر 
الدار البيض ء املغرب نتيجة   21 11
الخس ئر املسجلة في الحس ب ت   : ل 
املقفلة في  3 ديسمبر 2121 اكبر عن 
ثالثة أرب ع رأ1 امل ل وبسب6 املن خ 

االقتص دي الصع6 للغ ية.
وحدد مقر التصفية ب توين سنتر 
، البرج الغربي ، الط بق 6  - 11 21 

الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

و  بومهراز  الحق   عبد  السيد)ة( 
 438 رقم  االف ق  تجزئة  عنوانه)ا( 
البيض ء  الدار   21 51 ك ليفورني  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766662.
367I

CEMACONSEILS SARL

STAFF YDEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

CEMACONSEILS SARL
 RUE DE METZ BENJDIA ،  3

20000، CASABLANCA MAROC
STAFF YDEC SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 28  إق مة 
الفردوG 25 1 إ ش رع أم الربيع 

شقة رقم 6 األلفة الدار البيض ء - 
21221 الدار البيض ء املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 332.533

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 9  ين ير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

إ ش رع   G 25 إق مة الفردو1    28»

الدار  األلفة   6 رقم  الربيع شقة  أم 

البيض ء  الدار   21221  - البيض ء 
املغرب» إلى »الط بق السفلي 2  زنقة 

 - البيض ء  الدار  األلفة   2 األزه ري 

21221 الدار البيض ء  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764897.

368I

trri-agrovert

TRRI-AGROVERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

agrovert6

 place mouhamed 6. numéro

 434 HAY AL KADIM ، 65800،

taourirt maroc

TRRI-AGROVERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Place وعنوان مقره  اإل تم عي

 mouhamed 6,hay al kadim

 n°434 - 65800 TAOURIRT

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

TRRI-  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.AGROVERT
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 : بإيج ز  الشركة  غرض 

TRAVAUX DIVERS

 ENTREPRISE PLANTATION

.MD IMPORT EXPORT

 Place  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 mouhamed 6,hay al kadim

 n°434 - 65800 TAOURIRT

.MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 BERRAD JAOUAD السيد 

 LOT ENASIM N 222 عنوانه)ا( 

.65811 TAOURIRT MAROC

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BERRAD JAOUAD السيد 

 LOT ENSASIM 222 عنوانه)ا( 

65811 TAOURIRT MAROC

 - بت ريخ  تم اإليداع الق نوني ب-  

تحت رقم -.

369I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيون الس قية 

الحمراء

NOUZHAT ZOUAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 

العيون الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

NOUZHAT ZOUAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي موالي 
رشيد بلوك خ رقم 43  العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

35 87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. NOUZHAT ZOUAR

الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أو  لنفسه   سواء  هو  الشركة  من 

ألطراف ث لثة في املغرب والخ رج:

ابتك ر منتج ت ع لية الجودة   1-

لالحتف ظ ب لعمالء املغ ربة واأل  ن6.

الراغبين في  استنزاف العمالء   2-

واألص لة  املشترك  والعيش  الثق فة 

والحداثة.

املنتج ت  ونقل  تسليم  -3تهوية 

)البنزين والديزل و ميع  االستهالكية 

املركب ت  من   )... املم ثلة  املنتج ت 

ومعدات النقل

-4 تكوين الثروة.

-5 خلق فرص عمل.

-6 املش ركة في تطوير املدينة.

-7 الترويج للسي حة الثق فية.

-8 إرض ء تطورن .

في  تظهر  أو خدمة  عملية  أي   9-

املستقبل القري6 وتعمل على تطوير 

أعم لن .

-10 أعم ل وخدم ت متنوعة.

-11 التج رة الع مة.

-12 استيراد - تصدير.

املع مالت  ،  ميع  أعم  وبشكل 

التج رية أو املنقولة أو العق رية التي 

قد تتعلق بشكل مب شر أو غير مب شر 

ب لغرض املؤس�شي   ، كلًي  أو  زئًي    ،

للشركة أو التي قد تروج له..

عنوان املقر اال تم عي : حي موالي 
 - العيون    43 رقم  خ  بلوك  رشيد 

71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : سالمة العرو�شي  السيد  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : مولود  محمد  أميدان  السيد 
511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد  سالمة العرو�شي عنوانه)ا( 
  43 حي موالي رشيد بلوك خ رقم 

العيون 71111 العيون املغرب.
مولود  محمد  أميدان  السيد 
حي موالي رشيد بلوك خ  عنوانه)ا( 
العيون   71111 العيون    43 رقم 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
مولود  محمد  أميدان  السيد 
حي موالي رشيد بلوك خ  عنوانه)ا( 
العيون   71111 العيون    43 رقم 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
2  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  456/212.
371I

MAROC COMPTA PLUS

PIMENT ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 ب ب الثالت ء الط بق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ض لح ، 23211، 
FKIH BEN SALAH MAROC
PIMENT ATLAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

الكلخة اهل املربع الطريق الوطنية 
رقم    الفقيه بن ص لح - 23211 

الفقيه بن ص لح املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

4633
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PIMENT ATLAS

االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

التوابل/استغالل  /بيع  التصدير  و 

مطحنة.

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الوطنية  الطريق  املربع  الكلخة اهل 
 23211  - الفقيه بن ص لح  رقم    

الفقيه بن ص لح املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : ملكوسس  هش م  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد ادريس املريد :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هش م ملكوسس عنوانه)ا( 

الواد  علي  اوالد  غ نم  اوالد  دوار 

ص لح  بن  الفقيه   23211 البرادية  

املغرب.

عنوانه)ا(  املريد  ادريس  السيد 

الواد  علي  اوالد  غ نم  اوالد  دوار 

ص لح  بن  الفقيه   23211 البرادية  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هش م ملكوسس عنوانه)ا( 

الواد  علي  اوالد  غ نم  اوالد  دوار 

ص لح  بن  الفقيه   23211 البرادية  

املغرب

عنوانه)ا(  املريد  ادريس  السيد 

الواد  علي  اوالد  غ نم  اوالد  دوار 

ص لح  بن  الفقيه   23211 البرادية  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

7  فبراير  212 تحت رقم  62/212.

372I
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NJ BUSINESS

REDELTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

REDELTA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مك ت6 
م رين  الط بق 3 مكت6 9  ش رع 

عبد الكريم بنجلون املدينة الجديدة 
ف 1  - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
66255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.REDELTA
شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و األشغ ل املختلفة.
مك ت6   : اال تم عي  املقر  عنوان 
م رين  الط بق 3 مكت6 9  ش رع عبد 
الكريم بنجلون املدينة الجديدة ف 1  

- 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 5.111   : السيد هش م احم حو 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 5111  : احم حو  هش م  السيد 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هش م احم حو عنوانه)ا( 

  9 مكت6   3 الط بق  م رين   مك ت6 

املدينة  بنجلون  الكريم  عبد  ش رع 

الجديدة ف 1 31111 ف 1   املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هش م احم حو عنوانه)ا( 

  9 مكت6   3 الط بق  م رين   مك ت6 

املدينة  بنجلون  الكريم  عبد  ش رع 

الجديدة ف 1 31111 ف 1   املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 768.

374I

احلي مو�شى

AKLOUD TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

احلي مو�شى

حي اوالد ابراهيم زنقة 4  ، 62511، 

الن ظور املغرب

AKLOUD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي حي 

اكون ف رقم 88  الط بق السفلي  - 

62111 الن ظور املغرب.

تغيير نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 169

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير  فبراير  212    5 املؤرخ في 

»النقل الدولي و  نش ط الشركة من 

الوطني 

االستيراد و التصدير

 « الغدائية   املنتو  ت  توزيع 

»النقل الوطني و الدولي للبظ ئع  إلى 

لحس ب الغير».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم 379.

375I

مكت6 التوتيق

G.Y IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت6 التوتيق
اق مة ي سمينة 3 زنقة ابن العريف 
مكت6 5 الط بق 2 املع ريف الدار 
البيض ء، 11 21، الدار البيض ء 

املغرب
G.Y IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي الدار 
البيض ء،  زنقة الصنوبر الط بق 
الرابع شقة 2 . - 21231 الدار 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491669
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G.Y  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IMMOBILIER
االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري .
الدار   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق  الصنوبر  زنقة  البيض ء،  
الدار   21231  -  . 2 شقة  الرابع 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

4.511.111 درهم، مقسم ك لت لي:
  : يوسفي  الحق  عبد  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة   22.511

للحصة .
 22.511   : السيد سعيد كطني  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

يوسفي  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة سيدي عبد الرحمن 
زنقة 29 رقم 46 االلفة  21211 الدرا 

البيض ء املغرب .

عنوانه)ا(  كطني  سعيد  السيد 
 21211 6 االلفة   5 رقم  الح ج ف تح 

الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

يوسفي  الحق  عبد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة سيدي عبد الرحمن 
زنقة 29 رقم 46 االلفة  21211 الدرا 

البيض ء املغرب 

عنوانه)ا(  كطني  سعيد  السيد 
 21211 6 االلفة   5 رقم  الح ج ف تح 

الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766268.

376I

Trefle Conseil

ING TOOLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

ING TOOLS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش رع 

الزرقطوني الط بق 6 الرقم 8   - 

21361 الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ING  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TOOLS
* ميع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
لجميع  اإلستش رية  الخدم ت 

الشرك ت كيف م ك ن مج ل عمله .
التشخيص ت  *إ راء 
والدراس ت في املج الت االقتص دية 
وامل لية  والق نونية  واالستراتيجية 

والتنظيمية ونظم املعلوم ت.
العملي ت  ع م  ميع  *وبشكل 
أو  ق نونية  ك نت  نوع سواء  أي  من 
اقتص دية أو م لية أو منقولة أو غير 
منقولة تتعلق ب لغرض املذكور أعاله 
مم ثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو ذات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمب شر  أو  مب شر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده 

أو تطويره..
59 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
 -    8 الرقم   6 الط بق  الزرقطوني 

21361 الدارالبيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : منير أيت احي  السيد   

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  احي  أيت  منير  السيد  
حي  وادي بلوك 4  رقم 8   21451 

الدارالبيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احي  أيت  منير  السيد  
حي  وادي بلوك 4  رقم 8   21451 

الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766525.

378I

STE OUIJDANE SERVITE CMPT

 STE MENUISERIE
LAMHALHEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 STE MENUISERIE «
«LAMHALHEL SARL

 2373 1.ت : 
 إغالق الشركة, , املقر, املوضوع, 
الرأسم ل الشركة اسم املصفي

بمقت�شى قرار الجمع الع م   قرر 
شرك ء شركة 

 MENUISERIE LAMHALHEL 
املنعقد بت ريخ 2121/18/13 :

 MENUISERIE : إغالق الشركة * 
 LAMHALHEL

*املوضوع: أعم ل النج رة
حي محمد بلخضر تجزئة  *املقر: 

طلح وي ش رع ك رقم46 و دة  
  1111.11  : *الرأسم ل الشركة 

درهم 
*السيد زكري ء  ملحلحل هو املصفي 
 MENUISERIE لشركة  الوحيد  

 LAMHALHEL
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   212 /1 / 5 بت ريخ   , بو دة 

الرقم 78 
مقتطف قصد اإلشه ر

379I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

GIOVANNI RELAIS RABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
62 ش رع سيدي عبد الرحم ن ، 
21211، الدار البيض ء املغرب

GIOVANNI RELAIS RABAT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : 2  
س حة العيون الط بق األر�شي - 

1191  الرب ط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
. 33919

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2121 نونبر   19 في  املؤرخ 
 GIOVANNI RELAIS RABAT حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  
س حة العيون    2 مقره  اإل تم عي 
الرب ط    1191  - األر�شي  الط بق 
املغرب نتيجة لعدم تحقيق الغرض 
أم م  صعوب ت  وو ود  اال تم عي 

استمرار املشروع..
و عين:

خي طي حسيني  السيد)ة(  واد  
عبد  سيدي  ش رع   62 عنوانه)ا(  و 
البيض ء  الدار   21211 الرحم ن 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ريخ 19 نونبر 2121 وفي 2  س حة 
  1191  - األر�شي  الط بق  العيون 

الرب ط املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 223   .

381I

AGC CONSULTING

بيلدينك كير

BUILDING CARE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

AGC CONSULTING
251، زاوية ش رع موالي يوسف 
وبوردو، الط بق 4، شقة    ، 
21141، الدار البيض ء املغرب

  BUILDING CARE بيلدينك كير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 21، زنقة 
اميمة الس يح، الط بق 4، مكت6 1  

- 21111 الدار البيض ء املغرب..
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.317573

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين  ين ير  212   26 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

بنعمور محمد حبي6 كمسير آخر.

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 7 7666.

38 I

MAROC COMPTA PLUS

 STE ALFA FORCE TREIZE
IMPORT-EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 ب ب الثالت ء الط بق االول الشقة 
رقم 2 الفقيه بن ض لح ، 23211، 

FKIH BEN SALAH MAROC

 STE ALFA FORCE TREIZE

IMPORT-EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي حي النخيل 

اوالد عي د  - 23551 سوق السبت 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.3983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

18 فبراير  212 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE ALFA FORCE الشريك الوحيد 

مبلغ    TREIZE IMPORT-EXPORT
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

اوالد  النخيل  حي  اإل تم عي  مقره  

عي د  - 23551 سوق السبت املغرب 

اهداف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

الشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سوق   23551  - النخيل اوالد عي د  

السبت املغرب. 

و عين:

و  لكحل  محمد    السيد)ة( 

السالم   ري ض  تجزئة  عنوانه)ا( 
بلوك ب ء رقم 274 28831 املحمدية  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة و محل تبليغ العقود و الوث ئق 
املتعلقة ب لتصفية : حي النخيل اوالد 

عي د 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  
6  فبراير  212 تحت رقم  59/212.

382I

CONSEILS EVERNAGE

BERRADA INSAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N° 7

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

BERRADA INSAF شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 
النور 2 انجل شقة رقم34 ش رع  
حسن 2 و حسن ابن مب رك  ليز 
مراكش  - 41111 مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   499
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BERRADA INSAF
إدارة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املمتلك ت.
اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش رع   رقم34  شقة  انجل   2 النور 
مب رك  ليز  ابن  حسن  و   2 حسن 

مراكش  - 41111 مراكش  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 
111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:

  : الصمد   عبد  ف تحي  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة   5.111

للحصة .
 5.111   : ان 1  الحوجي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 : الصمد   عبد  ف تحي  السيد   

5111 بقيمة 11  درهم.
 5111  : ان 1  الحوجي  السيد 

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الصمد   عبد  ف تحي  السيد 
الرازي  ش رع  امرشيش  عنوانه)ا( 

رقم11  41111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  ان 1  الحوجي  السيد 
رقم255    2 مرصط ن  امرشيش 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصمد   عبد  ف تحي  السيد 
الرازي  ش رع  امرشيش  عنوانه)ا( 

رقم11  41111 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  ان 1  الحوجي  السيد 
رقم255    2 مرصط ن  امرشيش 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية بمراكش  بت ريخ - تحت رقم 
384I

EL OUARRAD AZIZ

LOCANMOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
LOCANMOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 
ي سمين 22 عم رة رقم 5 زنقة 

شفش ون م ج مكن 1 - 51111 
مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LOCANMOD

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة

تأ ير مواد البن ء

االستيراد والتصدير.

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة   5 رقم  عم رة   22 ي سمين 

 51111  - مكن 1  ج  م  شفش ون 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : ملحسني   محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : السيدة نوال الحم مو�شي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد محمد ملحسني  

الشقوف  فدان  الر  ل  عين  حي 

 51111 زرهون   ادريس  موالي 

مكن 1 املغرب.

الحم مو�شي  نوال  السيدة 

الشقة  اسم عيل  اق مة  عنوانه)ا( 

 51111 ش رع نهرو م ج مكن 1   66

مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد محمد ملحسني  

الشقوف  فدان  الر  ل  عين  حي 

 51111 زرهون   ادريس  موالي 

مكن 1 املغرب.

الحم مو�شي  نوال  السيدة 

الشقة  اسم عيل  اق مة  عنوانه)ا( 

 51111 ش رع نهرو م ج مكن 1   66

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

PM-210217- رقم  تحت   212 

.MK-6724

385I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

NAWRAS LR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

NAWRAS LR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  78  ، 

تجزئة مر  ن 5، سيدي بوزكري . - 

51171 مكن 1. املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NAWRAS LR

نقل   -   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين لف ئدة الغير .

 ،  78   : عنوان املقر اال تم عي 

 -  . 5، سيدي بوزكري  تجزئة مر  ن 

51171 مكن 1. املغرب .
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة   ولي فرح                          :  
511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
 511  : السيد الروكني عزالدين    

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  فرح    السيدة   ولي 
رفم 21  مر  ن 4،مكن 1.  51171 

مكن 1  املغرب.
عزالدين     الروكني  السيد 
عنوانه)ا(  78  ، مر  ن 5، مكن 1 

. 51171 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عزالدين   الروكني  السيد 
عنوانه)ا(  78  ، مر  ن 5، مكن 1 

. 51171 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 754.
387I

JACK STORE

JACK STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

شركة     ك سطور 
* SOCIETE * JACK STORE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك وحيد 

رأسم له :  511111,11 درهم
املقر اإل تم عي : ش رع الشفش وني 
طريق 1   كلم 3311 عين السبع 

الدار البيض ء
التج ري السجل : 9 3796

الع م  الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثن ئي  بت ريخ 5  ين ير 212 قرر 

م  يلي  :
الح لي  اال تم عي  املقر  تحويل   -
للشركة من ش رع الشفش وني طريق 
الدار  السبع  عين   3311 كلم     1

ش رع الحزام الكبير   72 الى  البيض ء 

الحي املحمدي الدار البيض ء.

األس �شي  الق نون  صي غة  إع دة 

للشركة ؛ 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766654

388I

مكت6 مح سبة

MAGHNIYA DIST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت6 مح سبة

عم رة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب

MAGHNIYA DIST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 4  

رقم 292 حي املحيط الرشيدية - 

52111 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MAGHNIYA DIST

: بيع املواد  غرض الشركة بإيج ز 

الغدائية

النقل لحس ب الغير.

  4 زنقة   : عنوان املقر اال تم عي 

 - الرشيدية  املحيط  حي   292 رقم 

52111 الرشيدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
علوي  عمري  محمد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
علوي  عمري  محمد  السيد 
حي   292 رقم    4 زنقة  عنوانه)ا( 

52111 الرشيدية  املحيط الرشيدية 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  عمري  محمد  السيد 
حي   292 رقم    4 زنقة  عنوانه)ا( 

52111 الرشيدية  املحيط الرشيدية 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  1 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 56 .

389I

ILYPARA

TH IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILYPARA

حي بورغون ش رع رغراغة إق مة 

الكورنيش الشقة   الدار البيض ء ، 

21511، الدار البيض ء املغرب

TH IMPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

بورغون ش رع رقراقة إق مة 

الكورنيش عم رة رقم   آلدار 

آلبيض ء - 25111  آلدار آلبيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TH  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IMPORT

: تصدير و  غرض الشركة بإيج ز 

إستيراد آملالبس و آألحذية

آلتج رة..

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة  رقراقة  ش رع  بورغون 

الكورنيش عم رة رقم   آلدار آلبيض ء 

- 25111  آلدار آلبيض ء آملغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد تيسير أحمد :  111.  حصة 

بقيمة 11.111  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  أحمد  تيسير  السيد 
زنقة كلميمة زنقة 1  رقم 16  آلدار 

آلبيض ء  آلدار    25111 آلبيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أحمد  تيسير  السيد 
زنقة كلميمة زنقة 1  رقم 16  آلدار 

آلبيض ء  آلدار    25111 آلبيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766165.

39 I
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إئتم نية BKM لإلرش دات

STATION IMASSIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل الق نوني للشركة

إئتم نية BKM لإلرش دات

رقم 1  تجزئة املركز ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب

STATION IMASSIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقره  اال تم عي دوار اسك  

ام سين  سكورة - 45111 ورزازات .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.971

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 6  د نبر 6 21 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات مسؤولية  إلى  الوحيد» 

محدودة ذات الشريك الوحيد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بت ريخ 25 شتنبر 

7 21 تحت رقم 9233.

392I

إئتم نية BKM لإلرش دات

STE LE COIN KINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتم نية BKM لإلرش دات

رقم 1  تجزئة املركز ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب

STE LE COIN KINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم  3  

الط بق الخ مس بلوك ب  عم رة 

ي سمين  ش رع املق ومة - 81111 

اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

46 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE LE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.COIN KINE

مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الترويض.

رقم  3    : عنوان املقر اال تم عي 

عم رة  ب   بلوك  الخ مس  الط بق 

 81111  - املق ومة  ش رع  ي سمين  

اك دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111 السيدة وامعسو ف طمة :  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة وامعسو ف طمة عنوانه)ا( 

 81111 219 حي الهدى  بلوك ه رقم 

اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وامعسو ف طمة عنوانه)ا( 

 81111 219 حي الهدى  بلوك ه رقم 

اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 3 983 .

393I

SAVOIR SIGNATURE

SAVOIR SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR SIGNATURE
3 زنقة احمد املج طي اق مة لزال6 

الط بق األول رقم8 ، 21351، 

الدارالبيض ء املغرب

SAVOIR SIGNATURE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 3  زنقة 

احمد املج طي اق مة لزال6 الط بق 

األول رقم 18 - 21351 الدار 

البيض ء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49165 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SAVOIR SIGNATURE

تخطيط   : غرض الشركة بإيج ز 

 ، املعم رية  الهندسة   ، املس حة 

تصميم املنتج ت ، الرسوم ت..
زنقة    3  : عنوان املقر اال تم عي 

احمد املج طي اق مة لزال6 الط بق 

األول رقم 18 - 21351 الدار البيض ء  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : الش وي  فيصل  محمد  السيد 

511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

 511   : الش وي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الش وي  فيصل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 91  زنقة مصطفى املع ني 

الدار   21451 انف    3 شقة   2 ط بق 

البيض ء  املغرب.

السيد املهدي الش وي عنوانه)ا( 

بير الرامي الشرقية رقم  4  4191  

القنيطرة  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الش وي  فيصل  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 91  زنقة مصطفى املع ني 

الدار   21451 انف    3 شقة   2 ط بق 

البيض ء  املغرب

السيد املهدي الش وي عنوانه)ا( 

بير الرامي الشرقية رقم  4  4191  

القنيطرة  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766252.

395I

TALEND SOFT

تالند صوفت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TALEND SOFT

 Rue du Capitaine Bousserghine

 H.-ex Puissesseau angle bd de

 la Résistance 8 étage la Gironde

 CASABLANCA ، 20500، CASA

MAROC

ت لند صوفت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Rue du وعنوان مقره  اإل تم عي

 Capitaine Bousserghine H.-ex

 Puissesseau angle bd de la

 Résistance 8 étage la Gironde

CASABLANCA - 20500 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491163



5183 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ت لند   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

صوفت.
-دراسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
اإلدارة  تطبيق ت  وتطوير  وتصميم 

وبوابة الوي6
أ هزة  وإصالح  وصي نة  -تركي6 

الكمبيوتر.
والتشغيل  والبرمجة  -الهندسة 

اآللي للمك ت6.
-و ميع العملي ت املرتبطة بشكل 

مب شر أو غير مب شر بهذه األنشطة.
 Rue  : اال تم عي  املقر  عنوان 
du Capitaine Bousserghine H.-
 ex Puissesseau angle bd de la
 Résistance 8 étage la Gironde
الدار   CASABLANCA - 20500

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  : الصمد   عبد  لخضر  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الصمد   عبد  لخضر  السيد 
 38 القد1 مجموعة  حي  عنوانه)ا( 
 21611 البرنو�شي  سيدي   13 رقم 

الدار البيض ء  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصمد   عبد  لخضر  السيد 
 38 القد1 مجموعة  حي  عنوانه)ا( 
 21611 البرنو�شي  سيدي   13 رقم 

الدار البيض ء  املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 5555.

396I

مكت6 مح سبة

SABLES DORES CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 مح سبة

عم رة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب

SABLES DORES CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 96 مكرر 

ش رع محمد الزرقطوني الرشيدية - 

52111 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SABLES DORES CAR

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات.
عنوان املقر اال تم عي : 96 مكرر 

 - ش رع محمد الزرقطوني الرشيدية 

52111 الرشيدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

صو�شي  الرحم ن  عبد  السيد 
  11 بقيمة  حصة    .111   : علوي 

درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
صو�شي  الرحم ن  عبد  السيد 
مدغرة  الكنز  قصر  عنوانه)ا(  علوي 
الرشيدية 52111 الرشيدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

صو�شي  الرحم ن  عبد  السيد 
مدغرة  الكنز  قصر  عنوانه)ا(  علوي 

الرشيدية 52111 الرشيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  2 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 72 .
397I

STE BECEF SARL

 STE BRIGHT KIDZ PRIVE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

برايت كيدز الخ صة  شركة ذات 
مسؤولية محدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 325 
بلوك Z/C الحديقة واد ف 1 ف 1

31111 املغرب
رقم التقييد في السجل التج ري : 

6489 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : 
 STE BRIGHT KIDZ PRIVE

SARL
مدرسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التحضير لالمتح ن ت ،
روض  وحض نة،  دعم  ودورة 

لألطف ل.
 325 عنوان املقر اال تم عي رقم 

بلوك Z/C الحديقة واد ف 1  ف 1

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99  سنة 

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة: 
درهم، مقسم ك لت لي :

درهم    11 بقيمة  حصة   511
للحصة ب سم السيد بورحو أنور .

درهم    11 بقيمة  حصة   511
للحصة ب سم السيد بورحو ي سين.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   :
وصف ت ومواطن الشرك ء 

السيد بورحو أنور عنوانه رقم  3 
الجديدة  املدينة  إدري�شي  عمر  زنقة 

ف 1 
عنوانه  ي سين  بورحو  السيد 
إق مة  إدري�شي  عمر  زنقة  رقم  3 
الط بق الث ني املدينة   8 خض ر شقة 

الجديدة ف 1  
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :
 : عنوانه   كوثر  بورحو  السيدة 
إق مة  إدري�شي  عمر  زنقة  رقم  3 
الط بق الث ني املدينة   8 خض ر شقة 

الجديدة ف 1 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بت ريخ  بف 1  التج رية 

2121 تحت رقم 3236

398I

THE AMBASSADOR OF SPAE PARTS CAR

 THE AMBASSADR OF
SPARE PARTS CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 THE AMBASSADOR OF SPAE
PARTS CAR

تجزئة الحديوي رقم 4 5 سيدي 
معروف ، 21111، الدا البيض ء 

املغرب
 THE AMBASSADR OF SPARE

PARTS CAR  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
الحديوي رقم 4 5 سيدي معروف  - 

21111 الدارالبيض ء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491527

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 AMBASSADR OF SPARE PARTS

. CAR

-ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أكسسوارات أو قطع غي ر للسي رات

-ميك نيكي إصالح

-استيراد وتصدير.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الحديوي رقم 4 5 سيدي معروف  - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد مروان الشيظمي :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مروان الشيظمي عنوانه)ا( 

 21111 الخير   ارض  تجزئة    18

سيدي بنور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان الشيظمي عنوانه)ا( 

 21111 الخير  ارض  تجزئة    18

سيدي بنور املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

411I

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 D›EXPLOITATION

AGRICOLE NGAR
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

21 ش رع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 21 ش رع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

 D›EXPLOITATION AGRICOLE

NGAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: سيدي 

عي�شى سوق السبت ف.ب.ص لح 

سيدي عي�شى سوق السبت 

ف.ب.ص لح 23111 بني مالل 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.246 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2121 تم اتخ ذ  7  د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

محمد،  الكحالوي  السيد  تعيين 

 I 268 11 رقم  الوطنية  بط قته 

مسيرا  ديدا إلى   ن6 السيد كم ل 

الوطنية  بط قته  الح مل  محفوظ 
املشتركة  بتوقيع تهم    I 93181رقم

على  ميع الوث ئق.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي ينص   : 7 بند رقم بند رقم 
الكحالوي  السيد  تعيين  م يلي:  على 

 I رقم  الوطنية  بط قته  محمد، 

محفوظ  كم ل  والسيد   268 11

  I 93181الح مل بط قته الوطنية رقم

توقيع تهم  مع  للشركة   مسيران 

املشتركة على  ميع الوث ئق.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

5  فبراير  212 تحت رقم 56.

41 I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SOCIETE LE CAP DU
PELAGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين ممثل ق نوني للشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 
صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب
 SOCIETE LE CAP DU

PELAGIQUE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: زنقة 
بوطلحة حي املسيرة 13 رقم 44  - 

73111 الداخلة املغرب.
»تعيين ممثل ق نوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.4225

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
وتبع   ين ير  212    2 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  الح لي  املسير  الستق لة 

املمثل)ين( الق نوني)ين(: 
 COLLIN SERGE ANDRE  -

LAURENT
- السماللي  ط رق

- الت زي سعد
- اشنكلي كريم

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
الك ئن مقره  اإل تم عي ب: 

عند  التج ري  السجل  رقم 
االقتض ء: -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  2 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 242.
413I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SUKIENA REPARATION
AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب

 SUKIENA REPARATION AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي الحي 

الصن عي ش رع النخيل رقم 25 - 

73111 الداخلة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  345

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  د نبر  212  في  3  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

نقل املستخدمين لحس ب الغير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 18 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

ين ير  212 تحت رقم 41.

415I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

GOLDEN ECOPOWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب

GOLDEN ECOPOWER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

الصن عي السالم - 73111 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GOLDEN ECOPOWER

تطوير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الط قة املتجددة.

الحي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الداخلة   73111  - الصن عي السالم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 STE CONGELATION الشركة 

حصة   VILLAMAR SARL :  351

بقيمة 11  درهم للحصة .

 STE BLEEN الشركة 

  INVESTMENT GROUP SARL :

351 حصة بقيمة 11  درهم للحصة

 311   : الح �شي  هش م  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 STE CONGELATION الشركة 

الحي  عنوانه)ا(   VILLAMAR SARL

الداخلة   73111 السالم  الصن عي 

املغرب.

 STE BLEEN الشركة 

 INVESTMENT GROUP SARL

  7 رقم  ين ير  ش رع     عنوانه)ا( 
العيون   71111 زنقة ازيالل املر�شى 

املغرب.

السيد هش م الح �شي عنوانه)ا( 
ش   7 زنقة ابن يعال االفراني ط     

الدار البيض ء   21111 املع ريف   23

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هش م الح �شي عنوانه)ا( 
ش   7 زنقة ابن يعال االفراني ط     

الدار البيض ء   21111 املع ريف   23

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ     االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 232.

417I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LAKROUNE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 
صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب
LAKROUNE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي السالم 

ش رع عمر ابن الخط ب رقم 6  - 
73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 7293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAKROUNE TRANS
-نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
السالم ش رع عمر ابن الخط ب رقم 

6  - 73111 الداخلة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد الجياللي الكرون 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الجياللي الكرون عنوانه)ا( 
زنقة مراكش رقم 87 املر�شى 71111 

العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجياللي الكرون عنوانه)ا( 
زنقة مراكش رقم 87 املر�شى 71111 

العيون املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 79 .

418I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ANA TIDAE CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
ANA TIDAE CONCEPT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 
البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   535
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212     
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. TIDAE CONCEPT

وحدة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وبيع واستيراد  شراء  انت ج الدوا ن. 
لحوم  وتوزيع  وتسويق  وتصدير 
الدوا ن ومشتق ته  )كبد فوا ، ريش 

، بيض ، روث(.
س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
اق مة  الحسن  موالي  ش رع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عم رة  البردعي 

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 CHARLOTTE السيدة 
PHILIPPINE NELLY  :  251 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 MICHEL FREDERIC السيد 
JOEL FRANCK :  251 حصة بقيمة 

11  درهم للحصة .
251 حصة    : السيد ع دل أبج و 

بقيمة 11  درهم للحصة .
251 حصة    : السيد منى يوسف 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 CHARLOTTE السيدة 
 82 PHILIPPINE NELLY  عنوانه)ا( 
  BOULEVARD RABATAU   3118

مرس ي فرنس .
 MICHEL FREDERIC السيد 
عنوانه)ا(   JOEL FRANCK
 CORCONE BONIFACIO  21 69

- فرنس .
عنوانه)ا(  أبج و  ع دل  السيد 
اق مة   12 ش رع موالي الحسن رقم 

البردعي  41111 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  يوسف  منى  السيد 
املح ميد 14 رقم  1 41111 مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 CHARLOTTE السيدة 
 82 PHILIPPINE NELLY  عنوانه)ا( 
  BOULEVARD RABATAU   3118

مرس ي فرنس .
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عنوانه)ا(  يوسف  منى  السيد 
املح ميد 14 رقم  1 41111 مراكش 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية بمراكش  بت ريخ - تحت رقم 
409I

1-اطلس

ASSMELLAL STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

1-اطلس
الط بق االول الحي االداري ش رع 

الط ئف رقم  4 ، 23111، بني مالل 
املغرب

ASSMELLAL STEEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي النخيل 
املنطقة الصن عية - 43111  قلعة 

السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

442 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ASSMELLAL STEEL
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

و التصدير 
مع مالت تج رية 

تصنيع املواد املعدنية.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
  43111  - النخيل املنطقة الصن عية 

قلعة السراغنة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:
السيد ايت بلح ج سعيد :  5.111 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .111   : السيد بوس لم الحس ن 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .111   : السيدة بوس لم كلثومة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد ايت بلح ج عبد الرحم ن 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

السيد ايت بلح ج محمد :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد ايت بلح ج مروان :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سعيد  بلح ج  ايت  السيد 

 84 الرقم  امنية  تجزئة  عنوانه)ا( 

مالل  بني   23111 االول  الط بق 

املغرب.

السيد بوس لم الحس ن عنوانه)ا( 

 268 12 زنقة  1 الرقم  حي الع مرية 

23111 بني مالل املغرب.

السيدة بوس لم كلثومة عنوانه)ا( 

  211 12 زنقة  1 الرقم  حي الع مرية 

23111 بني مالل املغرب.

السيد ايت بلح ج عبد الرحم ن 

زنقة  1   12 حي الع مرية  عنوانه)ا( 

الرقم 39  23111 بني مالل املغرب.

محمد  بلح ج  ايت  السيد 

زنقة  1   12 حي الع مرية  عنوانه)ا( 

الرقم 39  23111 بني مالل املغرب.

مروان  بلح ج  ايت  السيد 

زنقة  1   12 حي الع مرية  عنوانه)ا( 

الرقم 39  23111 بني مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد  بلح ج  ايت  السيد 

 84 الرقم  امنية  تجزئة  عنوانه)ا( 

مالل  بني   23111 االول  الط بق 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بت ريخ 8  

فبراير  212 تحت رقم  81/212.

4  I

STE BECEF SARL

STE BECEF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.E.C.E.F  SARL   تأسيس شركة

رقم  4 عم رة الش وي شقة 6  زنقة 

املج هد عي �شي م.ج فـــــ 1
رقم التقييد في السجل التج ري 

64865

بمقت�شى عقد موثق مؤرخ بت ريخ 

الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة 

 STE  B.E.C.E.F : تسمية الشركة

للدراسة  مكت6   : غرض الشركة 

واإلستش رات الجب ئية 
عم رة الش وي  رقم  4   : العنوان 

زنقة املج هد عي �شي م.ج    6 شقة 

فـــــ 1

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

  11.111 الشركة  رأسم ل  مبلغ 

درهم مقسم كت لي : 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء : 

السيدة الحري�شي عزيزة عنوانه   : 

رقم 75/3 إق مة أنس   حي بدر فــ 1 

31111

الزهراء   ف طمة  الدهبي  السيدة 

اإلسم عيلية   ش رع    3 رقم   : عنوانه  

الزهور    فتح  إق مة  البرازيل  زنقة 

ف 1 31111

السيدة طهبوش سكينة عنوانه  : 

رقم  3 ش رع أحمد بوزوبع حي األمل 

ملع6 الخيل ف 1 31111

اإلسم  الشخ�شي والع ئلي وموطن 

عزيزة  السيدة    : الشركة  مسير 

الس كنة  مسيرة الشركة   الحري�شي  

بف 1 ،  رقم 75/3 إق مة أنس   حي 

بدر 31111

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 
  9 ب ملحكمة التج رية بف 1 بت ريخ 

نونبر  2121 تحت رقم  322

4 2I

مكت6 مح سبة

TARDA LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع ب لجريدة 
الرسمية

مكت6 مح سبة
عم رة  4 شقة 2 زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 211 الرشيدية ، 52114، 

الرشيدية املغرب
TARDA LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 
ت ردة الخنك ص.ب 1 7 بوتالمين 

الرشيدية - 52111 الرشيدية املغرب.
 إستدراك خطٍإ وقع ب لجريدة 

الرسمية عدد 5631 بت ريخ 23 شتنبر 
.2121

بدال من : مح سب ت الدار البيض ء 
 59

ش رع يعقوب املنصور الدار
البيض ء ، 21381 ، الدار البيض ء

KANTRIK املغرب كنتريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 28  ،

زنقة العرع ر الط بق الث ني مكت6
رقم 6 - 21251 الدار البيض ء
املغرب تأسيس شركة ذات

املسؤولية املحدودة رقم التقييد
في السجل التج ري : 99 471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية: 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة. تسمية الشركة 
بمختصر  اإلقتض ء  عند  متبوعة 

تسميته  :
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 . KANTRIK كنتريك

يتجلى   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أو  لحس به   سواء  الشركة  موضوع 

لحس ب غيره  في املغرب أو الخ رج: *

استش رة رقمية. 

االنترنت/ عبر  تج رية  *أعم ل 

التج رة االلكترونية. 

االتص الت و التسويق الرقمي.
حول  االستش رات   *

التقني ت لجديدة.

تج رة  و  وتصنيع،  تصميم،   *  

املجوهرات الخي لية. 

واألث ث،  الديكور  مواد  *تج رة 

ومستلزم ت  واأللع ب،  واملالبس، 

ومنتج ت  ومستحضرات  املك ت6 

يمكن  �شيء  وأي  والجم ل  النظ فة 

بيعه عبر االنترنيت أو في املتجر.

وبشكل   * وتصدير.  استيراد/   *  

عق رية،  تج رية،  مع ملة  أي  ع م 
تكون  أن  يحتمل  مدنية  أو  م لية 

بشكل  الشركة  بغرض  مرتبطة 

لتعزيز  أو  مب شر  غير  أو  مب شر 

  28  : تحقيقه. عنوان ملقر اال تم عي 
زنقة العرع ر الط بق الث ني مكت6  ، 

 رقم -6 21251 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة . 

 51.111 الشركة:  رأسم ل  مبلغ 

السيدة مريم  مقسم ك لت لي:  درهم، 

بوعن ن :

درهم    11 بقيمة  حصة   311

  11  : . السيدة ن هد عي�شى  للحصة 

للحصة  درهم    11 بقيمة  حصة 

  11  : بوعن ن  املصطفى  السيد   .

للحصة  درهم    11 بقيمة  حصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  .

وصف ت ومواطن

بوعن ن  مريم  السيدة   : الشرك ء 
عنوانه)ا( 3  زنقة بن خلوية 21341 

الدار البيض ء املغرب.

بوعن ن  املصطفى  السيد 
 21251 3  زنقة دانفير1  عنوانه)ا( 

الدارالبيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  عي�شى  ن هد  السيدة   

 4 ط بق    2 عم رة  النجد  اق مة 

البيض ء  الدار   21221 انوال  ش رع 

املغرب. األسم ء الشخصية والع ئلية 

السيدة   : الشركة  مسيري  ومواطن 

النجد  اق مة  ن هد عي�شى عنوانه)ا( 

عم رة2  ط بق 4 ش رع انوال 21221 

الدار البيض ء املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

غشت 2121 تحت رقم 744138 .

يقرأ : مكت6 مح سبة عم رة  4 

شقة 2 زنقة عالل بن عبد هللا ص.ب 

211 الرشيدية ، 52114، الرشيدية 

املغرب

 TARDA LOGISTIQUE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد وعنوان مقره  

اإل تم عي قصر ت ردة الخنك ص 

ب 1 7 بوت ملين الرشيدية - 52111 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4149

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 غشت   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. TARDA LOGISTIQUE SARL AU

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير

االشغ ل املختلفة

بيع مواد البن ء ب لتقسيط.

عنوان املقر اال تم عي : قصر ت ردة 

الخنك ص ب 1 7 بوت ملين الرشيدية 

- 52111 الرشيدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111  : زايد  ح حيوي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زايد  ح حيوي  السيد 
ت ركة  حي  الداخلة  ش رع  رقم  3 

الجديدة الرشيدية 52111 الرشيدية 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زايد  ح حيوي  السيد 
ت ركة  حي  الداخلة  ش رع  رقم  3 

الجديدة الرشيدية 52111 الرشيدية 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ  ب لرشيدية  االبتدائية 

غشت 2121 تحت رقم 725.

الب قي بدون تغيير.

4 4I

STE COMPTAZUR

SOCIETE AMLIL STONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE COMPTAZUR
زنقة وادي املخ زن رقم 7  ت زة 

السفلى ت زة، 35111، ت زة املغرب

SOCIETE AMLIL STONE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BIN وعنوان مقره  اإل تم عي

 JRADI RUE TANGER DAR

 ZERROUK MEZZANINE 1

 APP N° 3 TAZA - 35000 TAZA

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   21 9 د نبر    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE AMLIL STONE

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE MARBRE ET DE

.PIERRE

 BIN  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 JRADI RUE TANGER DAR

 ZERROUK MEZZANINE  

 APP N° 3 TAZA - 35000 TAZA

.MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : فؤاد  الكنبور  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فؤاد  الكنبور  السيد 

أمليل   وادي  الدك رة  خندق  دوار 

35251 ت زة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فؤاد  الكنبور  السيد 

أمليل   وادي  الدك رة  خندق  دوار 

35251 ت زة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   29 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 55.

4 7I
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شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

SOTRAPIM
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

21 ش رع املتنبي الط بق االول بني 

مالل 21 ش رع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

SOTRAPIM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 72 شقة 

رقم 6 عم رة سومية حي الجبلية 

بلوك   - 23111 بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.7397

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212  املؤرخ في  2 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

مصطفى  السيدالدحموني  فوت   -

بط قته الوطنية IA 2733 511 سهم 

ك ملة لف ئدة السيد الدحموني عبد 

 IA 9655 الوطنية   اله دي بط قته 

بقيمة  درهــم   51111,11 مق بل  

11.11  درهم للسهم الواحد.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

شركة  من  الق نوني  الشكل  تعديل 

إلى   SARL محدودة  مسؤولية  دات 

شركة دات مسؤولية محدودة دات 

SARL AU الشريك الوحيد

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم بند رقم 7-6: الذي ينص 

على م يلي: امتالك السيد الدحموني 

درهم    11111,11 اله دي  عبد 

  11 سهم بقيمة    111 مقسمة إلى 

درهم للحصة.

الذي ينص   :2 بند رقم بند رقم 

الشكل الق نوني للشركة  على م يلي: 

.«STE SOTRAPIM SARL AU»

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم  8 .

4 8I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

RICARDO COUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 

عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

RICARDO COUTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 

البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RICARDO COUTURE

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير

بيع املالبس الج هزة على اإلنترنت

مؤسسة لصن عة املالبس .

س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اق مة  الحسن  موالي  ش رع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عم رة  البردعي 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  PAUL JEAN-RICHARD  : السيد

51 حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 BOYER DAVY السيد 

CHRISTOPHER :  51 حصة بقيمة 

11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 PAUL JEAN-RICHARD السيد 

 JARDIN DU LAC614 AV )عنوانه)ا

 GEORGES POMPIDOU   16  1

LE CANNET فرنس .

 BOYER DAVY السيد 

  2 عنوانه)ا(   CHRISTOPHER

 CHEMIN DES PARAZOLS

 VILLENEUVE-LES-BEZIERS

34421  - فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 PAUL JEAN-RICHARD السيد 

 JARDIN DU LAC614 AV )عنوانه)ا

 GEORGES POMPIDOU   16  1

LE CANNET فرنس 

 BOYER DAVY السيد 

  2 عنوانه)ا(   CHRISTOPHER

 CHEMIN DES PARAZOLS

 VILLENEUVE-LES-BEZIERS

34421  - فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21242 .

4 9I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

ZOUMAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب

ZOUMAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

حبوه  بن السوداني رقم 32 شقة 
رقم 13 - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 735 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ZOUMAR TRANS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

شقة   32 رقم  السوداني  بن  حبوه  
رقم 13 - 73111 الداخلة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

اسويلم  ولد  سع د  السيدة 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اسويلم   ولد  سع د  السيدة 

العم رات الحمر زنقة ايك  عنوانه)ا( 
رقم 36 73111 الداخلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسويلم   ولد  سع د  السيدة 

العم رات الحمر زنقة ايك  عنوانه)ا( 
رقم 36 73111 الداخلة املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 8 2.

42 I

أسم ء ميدي 

PATISS›ART
إعالن متعدد القرارات

أسم ء ميدي 
ش رع صهي6 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيض ء، 21111، 
البيض ء املغرب

PATISS›ART »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: اق مة  
بالد الخير 1  الط بق األر�شي ش رع 
محمد بوزي ن حي السدري الدار 
البيض ء - 21111 الدارالبيض ء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.427873

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2121 نونبر   12 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
تحويل حصص السيدة من ل ص في 
عبدالحميد  السيد  لف ئدة  الدين 

عبدالوي 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تحويل الشكل الق نوني للشركة من 
الى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة دات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشكل الق نوني للشركة
بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
الحصص  توزيع  و  الشركة  رأسم ل 

على الشرك ء
بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
على  اال تم عية  الحصص  توزيع 

الشرك ء.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765391.

422I

BACEGM

ويب لوجيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
وي6 لو يك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي أبواب 
مراكش الضحى إق مة ه 12 شقة 
8 منطقة 4   - 41111 مراكش 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 13425

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
وي6   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

لو يك.
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البرمجة املعلوم تية.
أبواب   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 8 12 شقة  مراكش الضحى إق مة ه 
منطقة 4   - 41111 مراكش اململكة 

املغربية.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الكنزي محمد امين :  11  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

امين  محمد  الكنزي  السيد 
عنوانه)ا( ش رع عالل الف �شي تجزئة 
مراكش   41111   22 رقم  حمزة 

اململكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
امين  محمد  الكنزي  السيد 
عنوانه)ا( ش رع عالل الف �شي تجزئة 
مراكش   41111   22 رقم  حمزة 

اململكة املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ر1   16 بت ريخ  التج رية بمراكش  

2121 تحت رقم 2614.

424I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

AGH INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
AGH INVEST  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 
الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 
البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   28 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGH  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. INVEST

شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستثم ر والتش رك.

س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اق مة  الحسن  موالي  ش رع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عم رة  البردعي 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

2.111.111 درهم، مقسم ك لت لي:

  : الحس ني   غيالن  أنس  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   21.111

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحس ني   غيالن  أنس  السيد 

 41111 حي الي سمين   87 عنوانه)ا( 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحس ني   غيالن  أنس  السيد 

 41111 حي الي سمين   87 عنوانه)ا( 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم -.

425I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OUAD DAHAB LODGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب
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 OUAD DAHAB LODGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

العركوب رقم  7724-1 - 73111 
الداخلة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 5 19

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت  ين ير  212    4 في  املؤرخ 

املص دقة على :
عبد  موالي  )ة(  السيد  تفويت 
العزيز السنو�شي 34 حصة ا تم عية 
11  حصة لف ئدة  السيد  من أصل 
  4 بت ريخ  اليغقوبي  نفيسة  لال  )ة( 

ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 12 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 76 .
426I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OUAD DAHAB LODGING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 
صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب
 OUAD DAHAB LODGING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي ش رع 
العركوب رقم  7724-1 - 73111 

الداخلة املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 5 19

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغيير  ين ير  212    4 في  املؤرخ 
نش ط الشركة من »استغالل وتسيير 
في  ميع  املش ركة   -« إلى  مطعم» 

انواع الشرك ت».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 76 .

427I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MENENDO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 
صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب
MENENDO TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

حبوه  بن السوداني رقم 32 شقة 
رقم 12 - 73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 7349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MENENDO TRANS
-نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
شقة   32 رقم  السوداني  بن  حبوه  

رقم 12 - 73111 الداخلة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة منة ولد اسويلم :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة منة ولد اسويلم عنوانه)ا( 

 36 رقم  ايك  زنقة  الحمر  العم رات 

73111 الداخلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة منة ولد اسويلم عنوانه)ا( 

 36 رقم  ايك  زنقة  الحمر  العم رات 

73111 الداخلة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 7 2.

428I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OUAD DAHAB LODGING
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

تحويل الشكل الق نوني للشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب

 OUAD DAHAB LODGING

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقره  اال تم عي ش رع 

العركوب رقم  7724-1 - 73111 

الداخلة .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 5 19

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تحويل  ين ير  212    4 املؤرخ في 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 76 .

431I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OUAD DAHAB LODGING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ممثل ق نوني للشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب

 OUAD DAHAB LODGING

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: ش رع 

العركوب رقم  7724-1 - 73111 

الداخلة املغرب.

»تعيين ممثل ق نوني  للشركة»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 5 19

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

وتبع   ين ير  212    4 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  لتعيين مسير)ين(  دد 

املمثل)ين( الق نوني)ين(: 

- اليعقوبي لال نفيسة

- السنو�شي موالي عبد العزيز

- - شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد الك ئن مقره  

اإل تم عي ب: - - - -

عند  التج ري  السجل  رقم 

االقتض ء: -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 76 .

43 I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 DON DIMAS
CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
  DON DIMAS CORPORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 
البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   5 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DON  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. DIMAS CORPORATION
دراسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
عن  والبحث  الحفر  مش ريع  وانج ز 
الحفر االستكش في الجيوتقني  املي ه: 
والحفر   ، وحقن السرج والتوحيد   ،
االستكش في واستغالل املي ه الجوفية 
الجوفية  املي ه  منسوب  وتحديد   ،
والتثبيت في   ، والقطع الكتيمة للم ء 
التربة ، والصخور ، وأقوا1 الح ئط. 

والجدران الراسية.
املن  م  عن  ميع  البحث   -
ك نت طبيعته  وحي زته   أي   واملح  ر 

وتأ يره  وعزله  واستغالله  ؛

وتج رة  ميع  وتحويل  مع لجة 
العضوية  واملواد  والفلزات  املع دن 
املعدنية  واملواد  العضوية  وغير 
املغرب  في  وسب ئكه   ومشتق ته  

والخ رج.
س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
اق مة  الحسن  موالي  ش رع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عم رة  البردعي 

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد محمد االنص ري 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد االنص ري عنوانه)ا( 
مراكش   41111 القصور   حي   67

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد االنص ري عنوانه)ا( 
مراكش   41111 القصور   حي   67

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية بمراكش  بت ريخ - تحت رقم 

.-
432I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 RNAH CARROSSERIES
DAKHLA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 
صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب
 RNAH CARROSSERIES

DAKHLA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي املسيرة 
14 - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

212 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RNAH :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CARROSSERIES DAKHLA

أعم ل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

اإلصالح والصي نة.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

املسيرة 14 - 73111 الداخلة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد هللا بال :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بال  هللا  عبد  السيد 

 73111  64 رقم  الشي ف  وادي  حي 

الداخلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بال  هللا  عبد  السيد 

 73111  64 رقم  الشي ف  وادي  حي 

الداخلة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 255.

434I

sabahinfo

شركة  ڴمافوكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

شركة  ڴم فوكس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 14  

وا هة النخلة .  رقم 65 املرك6 
اال تم عي واالقتص دي . 753  

رقم  1 الهن ء 2 . قلعة السراغنة  
43111 قلعة السراغنة  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 467
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل  ين ير  212   25 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ڴم فوكس   الوحيد شركة   الشريك 
درهم   251.111 رأسم له   مبلغ 
  14 رقم  اإل تم عي  وعنوان مقره  
املرك6   65 رقم    . النخلة  وا هة 
رقم    753  . اال تم عي واالقتص دي 
 1 الهن ء 2 . قلعة السراغنة  43111 

قلعة السراغنة  املغرب نتيجة ل : 
عدم تحقيق الربح.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
14  وا هة النخلة .  رقم 65 املرك6 
رقم    753  . اال تم عي واالقتص دي 
 1 الهن ء 2 . قلعة السراغنة  43111 

قلعة السراغنة  املغرب. 
و عين:

و  سلينة  ميك ئيل    السيد)ة( 
   753 رقم   2 الهن ء  حي  عنوانه)ا( 
املغرب  السراغنة   قلعة   43111

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

رقم  تحت  فبراير  212   19

.5 /212 .52/212 .53/212 

435I

BRIGHTEN CONSULTING

PLATFORME LEADS 21
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIGHTEN CONSULTING

إق مة رقم 99 بيير ب رنت الط بق 15 

رقم 1  ، 21111، الدار االبيض ء 

املغرب

PLATFORME LEADS 21 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 46 ش رع 

الزرقطوني الط بق الث ني رقم 6 

الدار البيض ء  الدار البيض ء 21111 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

488845

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PLATFORME LEADS 2 

غرض الشركة بإيج ز : - الوس طة 

التج رية لجميع املنتج ت دون حصر 

املرا ع

-التسويق عبر اله تف 

وس طة  تج رة،  بيع،  شراء،   -

تج رية و توزيع.

- بيع العمالء 
- التمثيل التج ري واإلداري 

أو عالمة  التمثيل التج ري ألي    -
في   أو  املغرب  في  صنعت  تج رية 

الخ رج. 
- تكوين و تأهيل آملوارد البشرية في 

مج ل الط ق ت املتجددة .
46 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
الزرقطوني الط بق الث ني رقم 6 الدار 
البيض ء  الدار البيض ء 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  : مويس  ب تريك  كوهين  السيد 
11  حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مويس  ب تريك  كوهين  السيد 
عنوانه)ا( 8 ش رع ديسكومس 7 751 
ب ريس فرنس  7 751 ب ريس  فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

مويس  ب تريك  كوهين  السيد 
عنوانه)ا( 8 ش رع ديسكومس 7 751 

ب ريس فرنس  7 751 ب ريس  فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

تحت رقم -.
436I

ائتم نية زهير

EXPERT TOUT TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

ائتم نية زهير
زنقة ابن ع ئشة عم رة ب ريس 

الط بق الت لت مكت6 رقم    كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب

EXPERT TOUT TRAVAUX »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: امللك 
املسمى سنبولة 2 ش رع األمير موالي 
عبد هللا اق مة سنبولة 8 محل رقم 2  

مراكش 41111 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.9371 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2121 تم اتخ ذ  1  د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

الى  للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 

مس ر  الصن عي  الحي  املسمى  امللك 

  4 رقم   4 الط بق   مس ر مراكش

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الهدف اال تم عي للشركة الى -1 

و األشغ ل املختلفة    مق ول في البن ء 

والجرانيت  الرخ م  بالط  -2تسويق 

ومنتج ت الطالء األخرى   -3ت  ر أو 

وسيط يقوم ب الستيراد والتصدير

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

 9111 رفع رأ1 م ل الشركة بخلق 

درهم     11 111 حصة ليتحول من 

الى 111 111   درهم

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

م يلي: تغيير التسمية اال تم عية من 

CO- الى EXPERT TOUT TRAVAUX

REV SOLUTIONS

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

الهدف التج ري

بند رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

التسمية اال تم عية

بند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

املقر اال تم عي

بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

الحصص اال تم عية

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

را1 م ل الشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21836 .

437I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

JMD CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 

عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

JMD CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 

البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   5 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JMD  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CONCEPT

وحدة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

انت ج الدوا ن. - شراء وبيع واستيراد 

لحوم  وتوزيع  وتسويق  وتصدير 

الدوا ن ومشتق ته  )كبد فوا ، ريش 

، بيض ، روث(.

س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اق مة  الحسن  موالي  ش رع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عم رة  البردعي 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة الشتواني فريدة :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة الشتواني فريدة عنوانه)ا( 

  RUE DU BOURBONNAIS    

  CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94511 - املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الشتواني فريدة عنوانه)ا( 

  RUE DU BOURBONNAIS    

  CHAMPIGNY-SUR-MARNE

94511 - املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية بمراكش  بت ريخ - تحت رقم 

.-

438I

FIDUCIAIRE MALIKI

RISSANI LIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

FIDUCIAIRE MALIKI
ش رع املسجد رقم 21 الط بق االول 

الشقة   الرشيدية ص ب 88  ، 

52111، الرشيدية املغرب

RISSANI LIK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي رقم 

29 زنقة احمد بن عبد العزيز 

الفاللي املق ومة الريص ني - 52111 

الريص ني املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2119/7 67

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  فبراير  212   18 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

نقل السلع للغير .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
  7 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  83/212.

441I

FIDUCIAIRE MALIKI

ACHNJIBLIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش رع املسجد رقم 21 الط بق االول 
الشقة   الرشيدية ص ب 88  ، 

52111، الرشيدية املغرب
ACHNJIBLIK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 87  
تجزئة االم ن الرشيدية  - 52111 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 451 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ACHNJIBLIK
توصيل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السلع و خدم ت النقل السريع.
عنوان املقر اال تم عي : رقم 87  
 52111  - الرشيدية   االم ن  تجزئة 

الرشيدية املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد اشرف ا عوض 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اشرف ا عوض عنوانه)ا( 

 52111 الريش  املسيرة  تجزئة     9

الريش  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طي ر  اميمة  السيدة 
زاكورة 52111 زاكورة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير    2 رقم  تحت  فبراير  212 

.212 

442I

CABINET S2S CONSULTING

MAROC RESTO CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

 MAROC RESTO CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

القد1 ش رع ام م بن حزم الرقم 7 

البرنو�شي - 33211 البيض ء املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.376373

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم  فبراير  212   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«911.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 

طريق :  -.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766311.

444I

CABINET S2S CONSULTING

MAROC RESTO CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

CABINET S2S CONSULTING

 CASABLANCA, BD AL QODS,

 RES AMINA 5, OULAD TALB,

 QUARTIER EL OMARIYA, LOT

 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,

 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC

  MAROC RESTO CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

القد1 ش رع ام م بن حزم الرقم 

7 البرنو�شي  - 33211 البيض ء 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.376373

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين  12 فبراير  212  املؤرخ في 

مسير  ديد للشركة السيد)ة( ح ضر 

سلمى كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766311.

446I
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ائتم نية الجوهرة

2M-B.T.P

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتم نية الجوهرة

الرقم 63  زنقة ت مسنة بلوك 

 ميلة الط بق الث ني ، 25111، 

خريبكة اململكة املغربية

2M-B.T.P شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 53 املدينة 

الجديدة - 25111 خريبكة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 717

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر حل  ين ير  212    8 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  11.111 2M-B.T.P  مبلغ رأسم له  

 53 اإل تم عي  درهم وعنوان مقره  

خريبكة   25111  - الجديدة  املدينة 

اشتغ ل  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

 658 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 25111  - املدينة الجديدة للتنشيف 

خريبكة املغرب. 

و عين:

و  مرسلي  العربي   السيد)ة( 

الجديدة  املدينة   658 عنوانه)ا( 

املغرب  خريبكة   25111 للتنشيف 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخ برة 

 و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 81.

447I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

SIGMA FOURNITURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

TRANSPARENCE COMPTA-
CONSEILS-SOLUTIONS
 HAY TARGA N° 512

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SIGMA FOURNITURE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 81 
تجزئة تودغى املح ميد مراكش - 

61 41 مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.96229

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في  1 فبراير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
املح ميد  تودغى  تجزئة   81 »رقم 
املغرب»  مراكش   41 61  - مراكش 
رقم  االطلس  »تجزئة  وهرة  إلى 
198  طريق اوريك  مراكش - 41111 

مراكش  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 879 .
448I

ائتم نية الجوهرة

AJYAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتم نية الجوهرة
الرقم 63  زنقة ت مسنة بلوك 

 ميلة الط بق الث ني ، 25111، 
خريبكة اململكة املغربية

AJYAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 71 بلوك 
ف زنقة الزاك املسيرة - 25111 

خريبكة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4363
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل  ين ير  212    8 املؤرخ في 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    AJYAR ذات الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم    1.111 رأسم له  
بلوك ف زنقة   71 مقره  اإل تم عي 
خريبكة   25111  - املسيرة  الزاك 
اشتغ ل  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
 3 و حدد مقر التصفية ب الرقم 
 25111  - املسيرة   3 الزنقة  د  بلوك 

خريبكة املغرب. 
و عين:

و  الش قوري  يوسف   السيد)ة( 
الزنقة  د  بلوك   3 الرقم  عنوانه)ا( 
املغرب  خريبكة   25111 املسيرة   3

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم  8.
449I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

B2G SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TRANSPARENCE COMPTA-
CONSEILS-SOLUTIONS
 HAY TARGA N° 512

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

B2G SERVICES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي املسيرة     
املن ر 12 عم رة ب شقة 23 مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.95515

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل   2121 نونبر   28 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

   B2G SERVICES الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسم له  1.111  درهم وعنوان 

مقره  اإل تم عي املسيرة     املن ر 12 

 41111 23 مراكش -  عم رة ب شقة 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

استط عة الشركة تحقيق أهدافه .

و حدد مقر التصفية ب املسيرة     

املن ر 12 عم رة ب شقة 23 مراكش - 

41111 مراكش املغرب. 

و عين:

   HUGUES MARIE السيد)ة( 

GIBON GUILHEM BEREBGER  و 

عنوانه)ا( املسيرة     املن ر 12 عم رة 

املغرب   41111 مراكش   23 ب شقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   26 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 95515.

451I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

B2G SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TRANSPARENCE COMPTA-

CONSEILS-SOLUTIONS

 HAY TARGA N° 512

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

B2G SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي : املسيرة     
املن ر 12 عم رة ب شقة 23 مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.95515

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 د نبر    4 في  املؤرخ 
ذات  شركة    B2G SERVICES حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسم له  1.111  درهم 
وعنوان مقره  اإل تم عي املسيرة     
23 مراكش  12 عم رة ب شقة  املن ر 
نتيجة  املغرب  مراكش   41111  -
م لية  أهداف  تحقيق  عدم  لنتيجة 

وخس رة رأ1 امل ل.
و عين:

  HUGUES MARIE السيد)ة( 
و   GIBON GUILHEM BEREBGER
عنوانه)ا( املسيرة     املن ر 12 عم رة 
41111 مراكش  23 مراكش  ب شقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ريخ 4  د نبر 2121 وفي املسيرة     
املن ر 12 عم رة ب شقة 23 مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 812 .
45 I

fiduciaire al hayat

CRAZY FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire al hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
CRAZY FOODS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
يوسف ابن ت شفين املركز التج ري 
ابن بطوطة املحل ر2، 3 املغرب 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.97379

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 د نبر  في  2  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 CRAZY الوحيد  الشريك  ذات 
  11.111 رأسم له   مبلغ    FOODS
درهم وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
التج ري  املركز  ت شفين  ابن  يوسف 
املغرب   3 ر2،  املحل  بطوطة  ابن 
91111 طنجة املغرب نتيجة ل : أزمة 

القط ع.
ش رع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
التج ري  املركز  ت شفين  ابن  يوسف 
املغرب   3 ر2،  املحل  بطوطة  ابن 

91111 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( يونس  بوع م و عنوانه)ا( 
زنقة سو1 رقم 43  54111 خنيفرة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 499.
452I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

KHEOPS KEFREN PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°. 2

FES ، 30000، FES MAROC
KHEOPS KEFREN PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي شقة رقم 

  الط بق  ، 41  ش رع ابو بكر 
صديق م ج ف 1  - 31111 ف 1 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

6623 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KHEOPS KEFREN PRIVE

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

مدرسة التحضير لالمتح ن ت.

شقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

41  ش رع ابو بكر  رقم   الط بق  ، 

ف 1   31111  - صديق م ج ف 1  

اململكة املغربية.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  25   : اموراق  س رة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد حمو العي �شي :  375 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  العي �شي  حمو  السيد 

فيال 94 تجزئة امل مونية طريق صفرو 

ف 1 31111 ف 1 اململكة املغربية.

عنوانه)ا(  اموراق  س رة  السيدة 

75 ش رع عالل بن عبدهللا م ج ف 1 

31111 ف 1 اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العي �شي  حمو  السيد 

فيال 94 تجزئة امل مونية طريق صفرو 

ف 1 31111 ف 1 اململكة املغربية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   27 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  75.

453I

fiduciaire al hayat

 TAIBA DRAWN

INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

 TAIBA DRAWN

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 29 عمر 

ابن الع ص الط بق 3 رقم 26 - 

91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.5 845

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  ين ير  212    5 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( يوسف الخي ط  

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111

5  ين ير  محمد  الفتوح  م ر بت ريخ 

.212 

تفويت السيد )ة( يوسف الخي ط  

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( عمر  

بوزي ن الكرتي بت ريخ 5  ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   19 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم  27 .

454I
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ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

WAGHA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب

WAGHA TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي النهضة 

 1 رقم 66 - 73111 الداخلة 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.9  9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين  13 فبراير  212  املؤرخ في 

بريك  مسير  ديد للشركة السيد)ة( 

حسن كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم  22.

455I

MJ MANAGEMENT

طرك�شي طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

طرك�شي طرنس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 29 زنقة 

ع مر ابن ع ص الط بق 3  شقة 26 

طنجة  - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3287

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : طرك�شي 

طرنس.

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبض ئع.
زنقة   29  : عنوان املقر اال تم عي 

 26 3  شقة  ع مر ابن ع ص الط بق 

طنجة  - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : الحق  السيد زهري عبد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  11   : عدن ن  فردجي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
زهري   : الحق  عبد  زهري  السيد 

  11 بقيمة  حصة    11 الحق  عبد 

درهم.

فردجي   : عدن ن   فردجي  السيد 

عدن ن 11  حصة بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد زهري عبد الحق عنوانه)ا( 

لندن  املتحدة   1151  اململكة 

اململكة املتحدة.

عنوانه)ا(  عدن ن  فرجي  السيد 

طنجة 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زهري عبد الحق عنوانه)ا( 

اململكة املتحدة  1151 لندن اململكة 

املتحدة.

عنوانه)ا(  عدن ن  فرجي  السيد 
طنجة 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239545.
456I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARRAKECH HABITAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
MARRAKECH HABITAT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 
البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212    5 في  املؤرخ 

املص دقة على :
االله   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   51 اولدعطو 
)ة(  السيد  11  حصة لف ئدة   أصل 
صبرينة مونية ض يمي بت ريخ 5  ين ير 

.212 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21665 .
457I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARRAKECH HABITAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

MARRAKECH HABITAT   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 
الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 
البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش 1.111 .
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين  ين ير  212    5 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

ض يمي صبرينة مونية كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21665 .

458I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

JANDAA DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
JANDAA DECO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 2421 
م عط هللا املح ميد - 41111 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.34275

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
   JANDAA DECO الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسم له  31.111 درهم وعنوان 
م عط هللا   2421 اإل تم عي  مقره  
املغرب  مراكش   41111  - املح ميد 

نتيجة ل : انعدام النش ط.
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 2421 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

م عط هللا املح ميد - 21111 مراكش 

املغرب. 

و عين:

الخ ديري و  مصطفى   السيد)ة( 

عنوانه)ا( 2421 م عط هللا املح ميد 

)ة(  41111 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21648 .

459I

ريدكوم

ASES INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ريدكوم

1  زنقة عقبة بن ن فع برشيد ، 

11 26، برشيد املغرب

ASES INGENIERIE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 342 

تجزئة نصر هللا ش رع محمد 

الخ مس الط بق االول - 11 26 

برشيد املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5845

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين  5  فبراير  212  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

حيمري ف طمة الزهراء كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 222.

461I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SOCIETE LE CAP DU

PELAGIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب

 SOCIETE LE CAP DU

PELAGIQUE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

بوطلحة حي املسيرة 13 رقم 44  - 

73111 الداخلة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.4225

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212    2 في  املؤرخ 

املص دقة على :

 COLLIN )ة(  السيد  تفويت 

 SERGE ANDRE LAURENT 311

 611 أصل  من  ا تم عية  حصة 

ط رق  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

السماللي بت ريخ 2  ين ير  212.

الت زي  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   311

كريم  )ة(  السيد  611 حصة لف ئدة  

اشنكلي بت ريخ 2  ين ير  212.

الت زي  فؤاد  )ة(  السيد  تفويت 

311 حصة ا تم عية من أصل 611 

حصة لف ئدة  السيد )ة( سعد الت زي 

بت ريخ 2  ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  2 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 242.

46 I

فيد بيست كونسيلتين

  SEAFOOD TOP
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السع دة ش رع موالي اسم عيل 
زنقة برك ن رقم  1 الط بق االول ، 

71111، العيون املغرب

  SEAFOOD TOP

MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي بن ء 41 
زنقة دار البيض ء عم رة رقم 12 

العيون بن ء 41 زنقة دار البيض ء 

عم رة رقم 12 العيون 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3511 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتض ء  عند 

  SEAFOOD TOP  : تسميته  

.MANAGEMENT

إدارة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األعم ل و إدارة املش ريع.

 41 بن ء   : عنوان املقر اال تم عي 
 12 رقم  عم رة  البيض ء  دار  زنقة 
البيض ء  دار  زنقة   41 بن ء  العيون 

 71111 العيون   12 رقم  عم رة 

العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ادريس غلمي :  11  حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  غلمي  ادريس  السيد 
حي فونتي اك دير   25 قط ع ث رقم  

71111 اك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غلمي  ادريس  السيد 
حي فونتي اك دير   25 قط ع ث رقم  

71111 اك دير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعيون  بت ريخ  1 فبراير 

 212 تحت رقم 8 3.
462I

CABINET S2S CONSULTING

MAROC RESTO CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل الق نوني للشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
 MAROC RESTO CONCEPT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوان مقره  اال تم عي حي 
القد1 ش رع ام م بن حزم الرقم 7 

البرنو�شي - 33211 البيض ء .
تحويل الشكل الق نوني للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.376373

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 12 فبراير  212 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766311.
463I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

كاك فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN   
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
ك ك فود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 3  

ش رع أحمد املجج تي اق مة األل6 
الط بق   رقم 8 املع ريف الدار 

 CASABLANCA 20000 البيض ء
الدار البيض ء اململكة املغربية. 
CASABLANCA 20000  الدار 

البيض ء  اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ك ك   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

فود.
 ، تموين   : غرض الشركة بإيج ز 
الخفيفة  للو ب ت  مطعم   ، مقهى 
وتجهيز  تنظيم   ، الطع م  تقديم   ،
 ، األحداث ، املطبخ املغربي والع لمي 

تأ ير املعدات واألشي ء الزخرفية..
  3  : اال تم عي  املقر  عنوان 
األل6  اق مة  املجج تي  أحمد  ش رع 
الدار  املع ريف   8 رقم  الط بق   
 CASABLANCA 21111 البيض ء 
املغربية.  اململكة  البيض ء  الدار 

الدار    CASABLANCA 21111

البيض ء  اململكة املغربية.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : نجوفين س ك  خ مثونج  السيد 

351 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

 351   : س نغسون  خ ملة  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

311 حصة    : السيد أيوب عليري 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

نجوفين س ك  خ مثونج  السيد 

ش رع محمد مج هد    2 ن  عنوانه)ا( 

اململكة  مراكش    41111 مراكش   4

املغربية.

س نغسون  خ ملة  السيد 

  6 رقم  ك بريس  اق مة  عنوانه)ا( 

طريق ت ركة 41111 مراكش  اململكة 

املغربية.

عنوانه)ا(  عليري  أيوب  السيد 

الشم ل  سيب    76 رقم  اكورام  درب 

41111 مراكش  اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

نجوفين س ك  خ مثونج  السيد 

ش رع محمد مج هد    2 ن  عنوانه)ا( 

اململكة  مراكش    41111 مراكش   4

املغربية

س نغسون  خ ملة  السيد 

  6 رقم  ك بريس  اق مة  عنوانه)ا( 

طريق ت ركة 41111 مراكش  اململكة 

املغربية

عنوانه)ا(  عليري  أيوب  السيد 

الشم ل  سيب    76 رقم  اكورام  درب 

41111 مراكش  اململكة املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766539.

464I

COMPTABLE AGREE

NASSAL PIECES AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE AGREE

زاوية ش رع محمد الس د1 و زنقة 

ألق هرة، عم رة رقم 2، الط بق رقم 

3  درب الشرفة الدار ألبيض ء ، 

21521، ألبيض ء أملغرب

NASSAL PIECES AUTOS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 محج 

مر1 السلط ن الط بق   مكت6 3 - 

31 21 الدار البيض ء أملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. NASSAL PIECES AUTOS

بيع  ب   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات املستعملة و  أ زاء  وشراء 

الجديدة.

26 محج   : عنوان املقر اال تم عي 

 -  3 مر1 السلط ن الط بق   مكت6 

31 21 الدار البيض ء أملغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد  ن صل ي سين :  11  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ي سين  ن صل  السيد  
 21431  29 رقم   7 زنقة  الس ملية   

الدار البيض ء أملغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ي سين  ن صل  السيد  
 21431  29 رقم   7 زنقة  الس ملية   

الدار البيض ء أملغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765965.

465I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

LEKHDEID TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 

صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب

LEKHDEID TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

حبوه  بن السوداني رقم 32 شقة 

رقم 14 - 73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LEKHDEID TRANS

نقل   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

شقة   32 رقم  السوداني  بن  حبوه  

رقم 14 - 73111 الداخلة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

اسويلم  ولد  خديجة  السيدة 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اسويلم  ولد  خديجة  السيدة 

عنوانه)ا( حي االمل  1 بلوك 22 رقم 

16 73111 الداخلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسويلم  ولد  خديجة  السيدة 

عنوانه)ا( حي االمل  1 بلوك 22 رقم 

16 73111 الداخلة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم 9 2.

466I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MARVON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 

عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

MARVON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 
الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 
البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.9  67

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  4  د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    MARVON الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم    1.111 رأسم له  
مقره  اإل تم عي س حة الحرية ش رع 
موالي الحسن اق مة البردعي عم رة 
مراكش   41111  -  2 ب الشقة رقم 

املغرب نتيجة ل : انعدام النش ط.
س حة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اق مة  الحسن  موالي  ش رع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عم رة  البردعي 

41111 مراكش املغرب. 
و عين:

 MARGRIT السيد)ة(  
 GERMAINE  STUDER-VON ARX
سويسرا   -  - سويسرا  عنوانه)ا(  و 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21347 .

467I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MAHMIYATE AL OUAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
 MAHMIYATE AL OUAHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 

البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 28 أكتوبر  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»س حة الحرية ش رع موالي الحسن 

اق مة البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 

- 41111 مراكش املغرب» إلى »الشقة 

العم رة عم رة حي   5 الط بق   37 رقم 

املن رة - 41111 مراكش  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21346 .

468I

ABM MEDICAL

ABM MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABM MEDICAL

حي املنطقة الصن عية الوف ق   

زنقة 2 رقم 9  مكت6 رقم 13 االلفة 

، 21111، الدا البيض ء املغرب

ABM MEDICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

املنطقة الصن عية الوف ق   زنقة 

2 رقم 9  مكت6 رقم 13 االلفة  - 

21111 الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491529

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABM  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.MEDICAL

غرض الشركة بإيج ز : -التسويق 

الطبي  التصوير  ملعدات  التج ري 

والنظ فة الطبية

-أداة طبية منتجة ومستهلكة

-استيراد وتصدير.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة  الوف ق    الصن عية  املنطقة 
 - االلفة    13 مكت6 رقم    9 رقم   2

21111 الدارالبيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الصمد صدوق  :  311 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : سق ط   اس مة   السيد محمد 

411 حصة بقيمة 11  درهم للحصة

 311   : بوسطيلة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
صدوق   الصمد  عبد  السيد 
35 رقم  عنوانه)ا( درب الفقراء زنقة 

49  21111 الدار البيض ء املغرب.

السيد محمد بوسطيلة  عنوانه)ا( 

 31111 58 تجزئة بنيس حي الراحة  

ف 1 املغرب.

سق ط   اس مة  محمد  السيد 

7 ط بق  تجزئة الخير شقة  عنوانه)ا( 

3 اوالد ص لح النواصر 21111 الدار 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
صدوق   الصمد  عبد  السيد 
35 رقم  عنوانه)ا( درب الفقراء زنقة 

49  21111  الدار البيض ء املغرب

السيد محمد بوسطيلة  عنوانه)ا( 

 31111 58 تجزئة بنيس حي الراحة  

ف 1 املغرب.
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سق ط   اس مة  محمد  السيد 

7 ط بق  تجزئة الخير شقة  عنوانه)ا( 

3 اوالد ص لح النواصر 21111 الدار 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

469I

SOUHAL CONSULTING

S.M.HATIM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

S.M.HATIM TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار ايت 

ايشو ايت بوبكر ت نوغة ت كزيرت 

القصيبة  - 23111 بني مالل  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  14 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.S.M.HATIM TRAVAUX

البن ء و   -  : غرض الشركة بإيج ز 

اشغ ل مختلفة

التشجير و العن ية ب لحدائق و   -

املنتزه ت.

)املستلزم ت  التج رة    -

املكتبية.......(.

: دوار ايت  عنوان املقر اال تم عي 

ت كزيرت  ت نوغة  بوبكر  ايت  ايشو 

القصيبة  - 23111 بني مالل  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : اوداري  السيدة حسن ء 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة حسن ء اوداري عنوانه)ا( 

بني مالل  23111 بني مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حسن ء اوداري عنوانه)ا( 

بني مالل  23111 بني مالل  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 93 .

471I

FIDUCIAIRE BAMMOU

LOAY MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

LOAY MENUISERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

69  منطقة النش ط الط بق األول  - 

4111  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5916 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOAY  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.MENUISERIE
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اعم ل متنوعة أو البن ء

مق ول نج ر

مق ول نقل البض ئع

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

69  منطقة النش ط الط بق األول  - 

4111  القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : نزهة  بوهالل  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد عبد النبي بوهالل 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  نزهة  بوهالل  السيدة 
 2 زاوية زنقتي ه رون الرشيد و زمزم 

اق مة امينة 12 الشقة 32 القنيطرة 

4111  القنيطرة املغرب.

بوهالل  النبي  عبد  السيد 

منطقة    69 تجزئة  عنوانه)ا( 

النش ط  4111  القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نزهة  بوهالل  السيدة 
 2 زاوية زنقتي ه رون الرشيد و زمزم 

اق مة امينة 12 الشقة 32 القنيطرةا 

4111  القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 224 8.

47 I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MAHMIYATE AL OUAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
MAHMIYATE AL OUAHA  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 
الحرية ش رع موالي الحسن اق مة 
البردعي عم رة ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش 1.111 .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املص دقة على :
أبج و   ع دل   )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة    .111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111
الع زمي   رغي ن شريده  ف لح  أحمد  

بت ريخ 28 أكتوبر 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21346 .

472I

ائتم نية فيداك ، شركة ذات املسؤولية املحدودة

WAGHA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتم نية فيداك ، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

ش رع العركوب رقم  7724-1 
صندوق البريد رقم 46 ، 73111، 

الداخلة املغرب
WAGHA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي حي النهضة 

 1 رقم 66 - 73111 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.9  9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  فبراير  212   13 في  املؤرخ 

املص دقة على :

الفت ح   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

ا تم عية  حصة    .111 املكي  اهل 

لف ئدة   حصة    .111 أصل  من 

 13 بت ريخ  بريك  حسن  )ة(  السيد 

فبراير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 19 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

فبراير  212 تحت رقم  22.

473I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MAHMIYATE AL OUAHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 

عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

MAHMIYATE AL OUAHA   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الشقة 

رقم 37 الط بق 5 العم رة عم رة حي 

املن رة - 41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 28 أكتوبر 2121 تم تعيين 

مسير  ديد للشركة السيد)ة( التوتي 

موالي عبد السالم  كمسير وحيد.

تبع  لقبول استق لة املسير.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21346 .
474I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KAWTAR NADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش رع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم رة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
KAWTAR NADA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي اق مة 
حمزة ش رع واد نفيس املتجر    يليز 

- 41111 مراكش املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير  ين ير  212   25 في  املؤرخ 
نش ط الشركة من »سن ك للو ب ت 
ملكية  »مستأ ر  إلى  الخفيفة» 

تج رية».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21724 .
475I

offisc

SOGEINFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 61

20500، casablanca maroc
SOGEINFO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 

الحرية الط بق 3 الشقة 5  - 21511 

الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49142 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   2121 د نبر     

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOGEINFO

غرض الشركة بإيج ز : بيع وشراء 

 ميع تجهيزات املك ت6.

زنقة    1  : عنوان املقر اال تم عي 

الحرية الط بق 3 الشقة 5  - 21511 

الدارالبيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد روكي عبد الكبير 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد روكي عبد الكبير عنوانه)ا( 

 19 الشقة    384 تجزئة الوف ق رقم 

2141  تم رة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد روكي عبد الكبير عنوانه)ا( 

 19 الشقة    384 تجزئة الوف ق رقم 

2141  تم رة املغرب

تم اإليداع الق نوني ب-  بت ريخ 7  

فبراير  212 تحت رقم 766176.

476I

TECNOFORCE

 تيكنوفورص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين

TECNOFORCE
7 ، زنقة إسح ق ابن حنين حي برغر 

، الط بق األول رقم 4 مع ريف ، 
11 21، الدار البيض ء املغرب
 تيكنوفورص  »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: ، زنقة 
إسح ق ابن حنين حي برغر ، الط بق 
األول رقم 4 مع ريف - 21271 الدار 

.MAROC البيض ء
»تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.321787
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 14 د نبر 2121
مه م  مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 
محدودة  غير  ملدة  ملدة:  املسيرين 

سنوات.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 759537.
477I

ML EXPERTS

 JEX EXECUTIVE AVIATION
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 JEX EXECUTIVE AVIATION

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 39 ش رع 
اللة الي قوت,عم رة د ,الط بق 

الخ مس - 21111 الدار البيض ء  
املغرب.
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تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  1117

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 1  نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

د  الي قوت,عم رة  اللة  ش رع   39»

الدار   21111  - الخ مس  ,الط بق 

إلى »مط ر مراكش  املغرب»  البيض ء  

األعم ل,  طيران  ق عدة   ، املن رة 

 يتكس  -  3217  مراكش  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   15 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 97 9  .

478I

بريف رم 

PREFARMA بريفارما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

بريف رم 

ش رع مكة املجمع السكني ب ب 

ك ليفورني اق مة ميموزة الرقم 

6 الدار البيض ء ، 21211، الدار 

البيض ء املغرب

بريف رم  PREFARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : ش رع 

مكة املجمع السكني ب ب ك ليفورني  

اق مة ميموزة رقم6 - 21211 الدار 

البيض ء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.259859

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر حل   21 7 نونبر   28 املؤرخ في 

ذات  شركة   PREFARMA بريف رم  

رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم    11.111

اإل تم عي ش رع مكة املجمع السكني 

ب ب ك ليفورني  اق مة ميموزة رقم6 - 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21211

لعدم تحقيق اية ارب ح مند ت سيس 

الشركة.

و عين:
و  نمزيلن  ابراهيم    السيد)ة( 
ممر   26 البيض ء  الدار  عنوانه)ا( 
 21211 زكية   ش رع اطلنتيد بولو  
)ة(  املغرب كمصفي  البيض ء   الدار 

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ش رع  وفي   21 7 د نبر   28 بت ريخ 
مكة املجمع السكني ب ب ك ليفورني  
الدار   21211  - رقم  ميموزة  اق مة 

البيض ء املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 
ين ير 8 21 تحت رقم 11654775.

479I

مكت6 االست ذ زاهدي عبدالعزيز موثق

MYCERAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظ م األس �شي للشركة

مكت6 االست ذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيض ء ش رع 2 م ر1 زنقة 
امستردام عم رة 6 الرقم 6 - الط بق 

2 ، 21491، الدار البيض ء املغرب
MYCERAM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: الدار 
البيض ء، مركز املدينة 28  زنقة 
العرار الط بق الث ني مكت6 رقم 6 

21211 - الدار البيض ء املغرب.
»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.474995
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر   2121 د نبر   23 في  املؤرخ 
للشركة  األس �شي  النظ م  مالءمة 
تعديل  تم  الق نون:  مقتضي ت  مع 
لتفويت  نتيجة  األس �شي  الق نون 
في  الزي دة  و  اال تم عية   الحصص 

رأسم ل الشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 14 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 47 764.

481I

BRIGHTEN CONSULTING

TAWEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRIGHTEN CONSULTING

إق مة رقم 99 بيير ب رنت الط بق 15 
رقم 1  ، 21111، الدار آلبيض ء 

املغرب

TAWEEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 46 ش رع 

الزرقطوني الط بق الث ني رقم 

6 الدار البيض ء - 21111 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

488749

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TAWEEL

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيج ز 

وتمثيل   ،استيراد،تصدير،توزيع 

،املكمالت  التجميلية  املنتج ت 

وشبه  الطبية  ،األ هزة  الغذائية 

الطبية

وب لجملة  ب لتقسيط  بيع   -

املنتج ت الطبية وشبه الطبية 

املنتج ت  وتسويق  صن عة   -

املحلية

- التسويق عبر اإلنترنت.

46 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

الزرقطوني الط بق الث ني رقم 6 الدار 

البيض ء  الدار   21111  - البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : الص قي صف ء  السيدة 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الص قي صف ء  السيدة 
معروف  سيدي   83 رقم  آسي   لوت 
21111 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الص قي صف ء  السيدة 
معروف  سيدي   83 رقم  آسي   لوت 
21111 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

تحت رقم -.

48 I

MED EXPERTISE

MACROTERRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MED EXPERTISE
 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC
MACROTERRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 
اسوليل ب شقة 2131 ش رع 

الحسن الت ني  اك دير - 81111 
اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
46233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MACROTERRA

إنت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واألسمدة  العضوية  املحوالت 

املخلف ت  واستع دة  والتسميد 

العضوية..

إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اسوليل ب شقة 2131 ش رع الحسن 

الت ني  اك دير - 81111 اك دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : السيد إدريس العالوي بن ش د 

211 حصة بقيمة 11  درهم للحصة

حصة   211   : السيد خ لد ع زم 

بقيمة 11  درهم للحصة .

  11   : بوحم م  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ش د  بن  العالوي  إدريس  السيد 

عنوانه)ا( شقة 15عم رة سيراكرو1 

اك دير   81111 اك دير   النج ح  حي 

املغرب.

عنوانه)ا(  ع زم  خ لد  السيد 

عم رة  1 شقة 14 اق مة النزاهة ايت 

ملول  81111 ايت ملول  املغرب.

السيد الحسين بوحم م عنوانه)ا( 

ايت   18 رقم  الع ملة  سو1  تجزئة 

ملول 81111 ايت ملول  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ش د  بن  العالوي  إدريس  السيد 

عنوانه)ا( شقة 15عم رة سيراكرو1 

اك دير   81111 اك دير   النج ح  حي 

املغرب

السيد الحسين بوحم م عنوانه)ا( 

ايت   18 رقم  الع ملة  سو1  تجزئة 

ملول 81111 اك دير املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم  9836.
482I

STE AGEFICO SARL

PRODUCAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL
2  ش رع عمر الخي م الط بق الث ني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
PRODUCAF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي مدشر 

شراريه  م عة الزين ت دار الش وي - 
91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.76947
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 نونبر    9 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( منى ابن الطي6 
  11 حصة ا تم عية من أصل    1
)ة( مجدة ابن  السيد  حصة لف ئدة  

الطي6 بت ريخ 9  نونبر 2121.
الكريم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   25 ب عمراني 
)ة(  السيد  11  حصة لف ئدة   أصل 
نونبر    9 بت ريخ  الطي6  ابن  مجدة 

.2121
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 9 2393.
483I

مكت6 االست ذ زاهدي عبدالعزيز موثق

NAPS
شركة املس همة

مالءمة النظ م األس �شي للشركة

مكت6 االست ذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيض ء ش رع 2 م ر1 زنقة 
امستردام عم رة 6 الرقم 6 - الط بق 

2 ، 21491، الدار البيض ء املغرب

NAPS »شركة املس همة»

وعنوان مقره  اال تم عي: الدار 

البيض ء، 6  زنقة عبد هللا بن محيو 

- 21341 الدار البيض ء املغرب.

»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 313 3

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرر   2121 د نبر   23 في  املؤرخ 

للشركة  األس �شي  النظ م  مالءمة 

تعديل  تم  الق نون:  مقتضي ت  مع 

الق نون األس �شي للشركة عبر الزي دة 

في راسم ل الشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 12 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 763514.

484I

STE AGEFICO SARL

PRODUCAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

STE AGEFICO SARL

2  ش رع عمر الخي م الط بق الث ني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب

PRODUCAF  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مدشر 

شراريه  م عة الزين ت دار الش وي - 

91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.76947

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2121 نونبر    9 املؤرخ في 

مسير  ديد للشركة السيد)ة( اطويل 

مريم كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 9 2393.

485I

مكت6 االست ذ زاهدي عبدالعزيز موثق

RMK
شركة املس همة

مالءمة النظ م األس �شي للشركة

مكت6 االست ذ زاهدي عبدالعزيز 
موثق

الدار البيض ء ش رع 2 م ر1 زنقة 
امستردام عم رة 6 الرقم 6 - الط بق 

2 ، 21491، الدار البيض ء املغرب
RMK »شركة املس همة»

وعنوان مقره  اال تم عي: الدار 
البيض ء، 6  زنقة عبد هللا بن محيو 

- 21341 الدار البيض ء املغرب.
»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.  9 17
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر   2121 د نبر   25 في  املؤرخ 
للشركة  األس �شي  النظ م  مالءمة 
تعديل  تم  الق نون:  مقتضي ت  مع 
الق نون األس �شي للشركة بعد الزي دة 

في رأسم ل الشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 12 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 763513.
486I

STE FIDUKARS SARL

STE L.M.T.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC
STE L.M.T.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي مركز 

النيف - 45811 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 18 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.L.M.T.L
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع للغير )الوطنية والدولية(.
مركز   : اال تم عي  املقر  عنوان 

النيف - 45811 تنغير املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيد محمد بن الح ج  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : السيد لحسن بن الح ج 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد بن الح ج  عنوانه)ا( 

مركز النيف 45811 تنغير املغرب.
السيد لحسن بن الح ج عنوانه)ا( 

قصر النيف 45811 تنغير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بن الح ج  عنوانه)ا( 

مركز النيف 45811 تنغير املغرب
السيد لحسن بن الح ج عنوانه)ا( 

قصر النيف 45811 تنغير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بتنغير   االبتدائية 

 212 تحت رقم 37 .
487I

(MINI GALAXY (SARL AU

MINI GALAXY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MINI GALAXY SARL AU
 HAY EL ANDALOUS N° 176

 TIFLET ، 15400، TIFLET
MAROC

MINI GALAXY  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

االندلس رقم 76  تيفلت  - 5411  

تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون  فبراير  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MINI  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. GALAXY

مقهى   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عصري / مطعم / مخبز / حلوي ت /

ممون الحفالت..

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

  5411  - تيفلت     76 االندلس رقم 

تيفلت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

السيد منير ص بر :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  عنوانه)ا(  ص بر  منير  السيد 

  5411 تيفلت   999 رقم  االندلس 

تيفلت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  ص بر  منير  السيد 

  5411 تيفلت   999 رقم  االندلس 

تيفلت املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بتيفلت  

 212 تحت رقم 46.

488I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

TEXTILE HARMONY S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظ م األس �شي للشركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE

GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI

 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC

    TEXTILE HARMONY S.A.R.L

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: زنقة 6 8  

ص.ب. رقم 831  األطلس  الحي 

الصن عي سيدي إبراهيم   ف 1 - 

31181 ف 1 املغرب.

»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.2 84 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرر   2121 نونبر   31 في  املؤرخ 

مالءمة النظ م األس �شي للشركة مع 

مقتضي ت الق نون: * نقل الحصص 

إلى  اال تم عية لع ئلة برادة ارخ مي 

شركة ق بضة املسم ة :

 H A R M O N Y

 HOLDING  S.A.R.L.  ICE N°

112666194111135

األس �شي  الق نون  تحيين   *

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير    5 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  716/12.

489I

garantis conseil

 2YQUAD TOURS
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تم عي للشركة

garantis conseil
ابراج الكتبية عم رة رقم 8  شقة 

رقم 15 مح ميد 9 ، 41111، 
مراكش املغرب

  2YQUAD TOURS MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 87 زنقة 
سو1 الح رة شقة رقم 5  - 41111 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 13 73

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 15 ين ير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
رقم  شقة  الح رة  سو1  زنقة   87»
إلى  املغرب»  مراكش   41111  -   5
»شقة رقم 17 الط بق رقم 12 عم رة 
رقم 65 مح ميد 9 - 41111 مراكش  

املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم   218 .
491I

fidjuris sarl

 MOROCCAN GREENFIELDS
FRUITS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA 231
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

 MOROCCAN GREENFIELDS
FRUITS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
الزرقطوني الرقم 24 الط بق 8 

اق مة الورود  - 21311 
الدار البيض ء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

4879  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 MOROCCAN GREENFIELDS

.FRUITS

شراء   •  : بإيج ز  الشركة  غرض 

أو  الط ز ة  والفواكه  الخض ر  وبيع 

املجمدة.

والخضروات  الفواكه  تغليف   •

م ركت  السوبر  ملحالت  املخصصة 

ومق صف  والفن دق  واملط عم 

الشرك ت.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الزرقطوني الرقم 24 الط بق 8 اق مة 

البيض ء  الدار   21311  - الورود  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد خ لد الرامي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

511 حصة    : السيد احمد بنونة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بنونة  احمد  السيد 

786 ش رع موديبوكيت  23411 الدار 

البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  الرامي  خ لد  السيد 

 765 رقم  سبو  واد  ش رع   2 العلي  

االلفة 22451 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرامي  خ لد  السيد 

 765 رقم  سبو  واد  ش رع   2 العلي  

االلفة 22451 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

ب ملركز  رقم  تحت  فبراير  212   13

الجهوي للدار بيض ء.

49 I

ste el ghazal consulting

 STE PRECISION SOUTOUR

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ste el ghazal consulting

الط بق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54111، خنيفرة املغرب

ste precision soutour sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

انس رقم 62 امريرت - 54451 

امريرت املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.9 3

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 8  فبراير  212 تم  تحويل  

للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

 - امريرت   62 »تجزئة انس رقم  من 

»طريق  إلى  امريرت املغرب»   54451

الح ج  ضيعة  ارشكيكن  خنيفرة 

امريرت    54451  - امريرت  املاللي 

املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 9  فبراير 

 212 تحت رقم 78.

492I

بنعال لإلستش رة

STE L.P MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

بنعال لإلستش رة
حي مميمونة بلوك 4 رقم 56 الط بق 

3 بني مالل ، 23121، بني مالل 
املغرب

STE L.P MEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي الوف  

ش رع املتنبي الرقم 67 الط بق االول  
- 23111 بني مالل املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.7927
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 25 يونيو 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 67 الرقم  املتنبي  ش رع  الوف   »حي 
مالل  بني   23111  - االول   الط بق 
»اق مة برج بزاوية ش رع  إلى  املغرب» 
الجيش امللكي وش رع محمد الخ مس  
 23111  - 9 الط بق االول   شقة رقم 

بني مالل  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم 76 .
493I

MEDATLANTIC ZONES PARTNERS SARLAU

 MEDATLANTIC ZONES
PARTNERS SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MEDATLANTIC ZONES
PARTNERS SARLAU

5, ش رع يوسف ابن ت شفين, الط بق 
الث ني, رقم 3 ، 91111، طنجة 

املغرب
 MEDATLANTIC ZONES

PARTNERS SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 5, ش رع 

يوسف ابن ت شفين, الط بق الث ني, 
رقم 3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2997

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 MEDATLANTIC ZONES  :

.PARTNERS SARLAU

املشورة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستراتيجية وتسليم 

الخدم ت في مج الت التمويل،    

واملوارد  الق نونية،  والشؤون 

املعلوم ت،  وتقنية  البشرية، 

اللو ستية،  والخدم ت  والجم رك، 

والجودة، و ميع الخدم ت الداعمة 

للشرك ت.

ش رع   ,5  : عنوان املقر اال تم عي 

الط بق الث ني,  يوسف ابن ت شفين, 
رقم 3 - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الس حلي  املنقو�شي  السيد  واد 

مجمع  ش رع موالي رشيد,  عنوانه)ا( 

الب طرو1,عم رة4, شقة 83 91111 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
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الس حلي  املنقو�شي  السيد  واد 

مجمع  ش رع موالي رشيد,  عنوانه)ا( 

الب طرو1,عم رة4, شقة 83 91111 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 2238518 122.

494I

CABINET AKALAY

 BIBLIOTHEQUE
ELMORABET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET AKALAY

 RUE DE HOLLANDE IMM.

 VENEZUELA N°5 ، 90000،

TANGER MAROC

 BIBLIOTHEQUE ELMORABET

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الجيراري 2 زنقة واد ورغة رقم 37 - 

91111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 18959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 م ر1   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 BIBLIOTHEQUE ELMORABET

.SARL AU

وراقة،   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اكسسوارات  بيع  و  نسخ  مكتبة، 

اله تف.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -  37 2 زنقة واد ورغة رقم  الجيراري 

91111 طنجة  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد املرابط عم د :  11  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املرابط عم د عنوانه)ا( حي 

 37 زنقة واد ورغة رقم   2 الجيراري 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املرابط عم د عنوانه)ا( حي 

 37 زنقة واد ورغة رقم   2 الجيراري 

91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أكتوبر    6 بت ريخ  التج رية بطنجة  

2121 تحت رقم 5585.

495I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

STE FRESH FEET MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 RUE YOUSSEF BEN 51

 YACHAFINE ، 26000،

BERRECHID MAROC

 STE FRESH FEET MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الزهراء الرقم  5 الط بق الث ني - 

26111 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 469 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FRESH FEET MAROC

*تصدير   : غرض الشركة بإيج ز 

ار ل الد  ج

*استيراد و تصدير.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - الث ني  الط بق  الرقم  5  الزهراء 

26111 برشيد املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 2.111   : محمد  حكيمي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  حكيمي  السيد 

 26111 الرقم  5  الزهراء  تجزئة 

برشيد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  حكيمي  السيد 

 26111 الرقم  5  الزهراء  تجزئة 

برشيد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم  9 .

496I

farvision

سناك ايت علي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

farvision

 casablanca casablanca، 20450،

casablanca maroc

سن ك ايت علي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي   زنقة 

33 بلوك 21  البرنو�شي - 1 216 

البيض ء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.227657

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  14 د نبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

علي   ايت  سن ك  الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسم له  1.111  درهم وعنوان 

بلوك   33 زنقة  اإل تم عي    مقره  

البيض ء   216 1  - البرنو�شي    21

املغرب نتيجة ل : توقيف النش ط.

زنقة  و حدد مقر التصفية ب   

 216 1  - البرنو�شي    21 بلوك   33

البيض ء املغرب. 

و عين:

ايت علي و  املصطفى    السيد)ة( 

عنوانه)ا( بلوك 21  رقم   البرنو�شي 

1 216 البيض ء املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  432.

497I



5207 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

fidjuris sarl

CONNECTING POULTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 231

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

 CONNECTING POULTRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

الزرقطوني الرقم 24 الط بق 

8 اق مة الورود - 22311 الدار 

البيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.452833

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 م ر1    2 في  املؤرخ 

املص دقة على :

غبري ل  )ة(   السيد  تفويت 

ستيجلي ني 11  حصة ا تم عية من 

أصل 111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 

ن دية رم د بت ريخ 2  م ر1 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766381.

498I

FIGENOR

 - DEEPSEA TRADING

SARL, A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN  85

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

 DEEPSEA TRADING - SARL, A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 34-28 
ش رع محمد الخ مس  - 62111 

الن ظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 131 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212   27 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( ته مي اليحي وي 
أصل  من  ا تم عية  حصة    .111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111
مليكة ادرغ ر بت ريخ 27 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم 299.

499I

HOLMARCOM

NEJMAT AL BAYDAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسم ل الشركة

HOLMARCOM
21 زنقة مصطفى املع ني ، 21181، 

الدار البيض ء املغرب
NEJMAT AL BAYDAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 21  زنقة 
مصطفى املع نيـ  الدار البيض ء 21  
زنقة مصطفى املع نيـ  الدار البيض ء 

21181 الدار البيض ء املغرب.
خفض رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 94995

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم  ين ير  212   17 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسم ل  خفض 
أي  درهم»    2.111.111« قدره 
إلى  درهم»   41.111.111« من 
 : طريق  عن  درهم»   28.111.111»

تخفيض عدد  األسهم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764954.

511I

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard ALLAL BEN
 ABDELLAH N° 104, RDCE LE
 ،PARIS 4EME étage ، 60000

MAROC و دة
 FIDUCIAIRE ARRAHMA

HISSABAT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 214 ش رع 
درفوفي الط بق االول - 61111 

و دة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.36 89

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212    9 في  املؤرخ 

املص دقة على :
الكون  محمد   )ة(  تفويت السيد 
251 حصة ا تم عية من أصل 511 
رحيمة  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

عزوزي بت ريخ 4  ين ير  212.
الكون  محمد   )ة(  تفويت السيد 
251 حصة ا تم عية من أصل 511 
حصة لف ئدة  السيد )ة( علي عزوزي 

بت ريخ 4  ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    7 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 586.
51 I

DARAA AUDIT

 TRAVAUX OUMARRI DE«
 CONSTRUCTION SPECIAL

«TOCS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
826 ش رع القد1 عين الشق الدار  
البيض ء ، 41111، الدار البيض ء 

املغرب

 TRAVAUX OUMARRI DE»

 CONSTRUCTION SPECIAL

TOCS» شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 

الحرية الط بق الث لث الشقة 5 

الدار البيض ء - 21711 

 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 22 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 TRAVAUX OUMARRI DE»

 CONSTRUCTION SPECIAL

.«TOCS

مختلف   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أشغ ل البن ء.
زنقة    1  : عنوان املقر اال تم عي 

الحرية الط بق الث لث الشقة 5 الدار 

البيض ء  الدار    21711  - البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد أيت امري عمر 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أيت امري عمر عنوانه)ا( 

 33 الض وي زنقة  حي سيدي أحمد 
 23213 بن ص لح   الفقيه  رقم  3 

الفقيه بن ص لح املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أيت امري عمر عنوانه)ا( 

 33 الض وي زنقة  حي سيدي أحمد 
 23213 ص لح  بن  الفقيه  رقم  3 

الفقيه بن ص لح املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766723.

512I

FLASH ECONOMIE

 ENTREPRISE DE
 SOFEISATION ET DE

PEINTURE
إعالن متعدد القرارات

 8 ، ش رع عبد املومن، إق مة 

اليم مة C، الط بق األول شقة رقم 6 

حي املستشفي ت

 15.22.47.51.38 : الف كس 

15.22.22.14.26 : اله تف 

Email : fig.consult@yahoo.fr

الدار البيض ء

 ENTREPRISE DE SOFEISATION

ET DE PEINTURE

-PEINSO ENTREPRISE -sarl

السجل التج ري : 4285

·        وف ة مسيرة شريكة.

·        تغيير تسيير الشركة.

الع م  الجمع  بمقت�شى   . 

 29 بت ريخ  املنعقد  الع دي  الغير 

املسم ة  للشركة   2121 د نبر 

 ENTREPRISE DE SOFEISATION

ب ختص ر   ET DE PEINTURE

شركة    ،PEINSO ENTREPRISE
رأسم له   املسؤولية،  محدودة 

و مقره  اال تم عي  درهم،   911.111

الصن عية  املنطقة  ب ملحمدية، 

الجديدة رقم 85، قرر م يلي :

·        يقر بكل أسف وف ة املرحومة 

مغربية من مواليد  صدوق خديجة، 

البيض ء،  ب لدار   1 /1 / 949

رقم  الوطنية  للبط قة  والح ملة 

.6252 5B

املوافقة على استق لة السيد     ·
حب�شي أحمد و منحه إبراء ذمة ك ملة 

لتسييره ألعم ل الشركة.
تعيين إدارة  ديدة للشركة      ·

املكونة من :
مغربي،  السيد حب�شي احمد،    -
ب لدار   1 /13/ 949 مواليد  من 
البيض ء،   و الح مل للبط قة الوطنية 

BE.99666 رقم
-   و السيد كزوزي صالح، مغربي 
ب لدار   14/ 1/ 981 مواليد  من 
و الح مل للبط قة الوطنية  البيض ء 

T. 76729 رقم
كمسيرين للشركة ملدة غير محددة 
للسيد  سواء  املنفصل  التوقيع  مع 
حب�شي احمد أو للسيد كزوزي صالح.
تغيير الفصل رقم 6، 7، 4  و 6  

من الق نون األس �شي للشركة.
تم اإليداع الق نوني بكت بة       . 
االبتدائية   ب ملحكمة  الضبط 
ين ير  212   26 بت ريخ  ب ملحمدية 

تحت رقم 82 .
للنشر و البي ن

513I

FLASH ECONOMIE

GROTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

GROTIS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 56 ش رع 
موالي يوسف الط بق 3 الشقة 4   

- 21111 الدار البيض ء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491135
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GROTIS

تج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستيراد والتصدير.

56 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

موالي يوسف الط بق 3 الشقة 4   - 

21111 الدار البيض ء  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : سعودي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

حصة   511   : السيد محمد طه 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سعودي  رشيد  السيد 

   7 فيال  الي سمين  السالم  حي 

االلفة 21111  الدار البيض ء املغرب.

زنقة  السيد محمد طه عنوانه)ا( 

89 رقم 2 مج 1 االلفة 21111 الدار 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعودي  رشيد  السيد 

   7 فيال  الي سمين  السالم  حي 

االلفة 21111 الدار البيض ء املغرب

زنقة  السيد محمد طه عنوانه)ا( 

89 رقم 2 مج 1 االلفة 21111 الدار 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76571.

514I

FLASH ECONOMIE

CARTON COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CARTON COM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 46 ش رع 

الزرقطوني الط بق 2 رقم 6 - 

21111 الدار البيض ء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CARTON COM

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وطب عة أي منتج تغليف أو ورق أو 

كرتون أو أكي 1 بالستيكية.

46 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
الزرقطوني الط بق 2 رقم 6 - 21111 

الدار البيض ء  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : ايتزات  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(  ايتزات  حمزة  السيد 

  98 حي السالم الي سمين فيال رقم  

االلفة 21111 الدار البيض ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايتزات  حمزة  السيد 

  98 حي السالم الي سمين فيال رقم  

االلفة 21111 الدار البيض ء املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76587.

515I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE SISTERS TOUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL

SARL AU
رقم 84  الحي الحسني ورزازات 
رقم 84  الحي الحسني ورزازات، 

45113، ورزازات املغرب

STE SISTERS TOUCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 23  حي 

الوحدة  - 45111 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SISTERS TOUCH

 TENANT : غرض الشركة بإيج ز

 UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS

.DE BEAUTÉ

عنوان املقر اال تم عي : 23  حي 

الوحدة  - 45111 ورزازات املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : س رة  ب لغ زي  السيدة 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : سه م   ب لغ زي  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 
 511  : س رة  ب لغ زي  السيدة 

بقيمة 11  درهم.
 511  : سه م   ب لغ زي  السيدة 

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  س رة  ب لغ زي  السيدة 
بلوك ب الط بق 3 الشقة4  مراكش 

45111 مراكش املغرب.
السيدة ب لغ زي سه م  عنوانه)ا( 
حي الوحدة ورزازات  45111 ورزازات 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  س رة  ب لغ زي  السيدة 
بلوك ب الط بق 3 الشقة4  مراكش 

45111 مراكش املغرب
السيدة ب لغ زي سه م عنوانه)ا( 
حي الوحدة ورزازات 45111 ورزازات 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بت ريخ 9  فبراير 

 212 تحت رقم 87 .
517I

CABINET BADREDDINE

CAFE LE TEMPS
عقد تسيير حر ألصل تج ري

 )األشخ ص الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تج ري

CAFE LE TEMPS
 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
فبراير  212 أعطى السيد)ة(  محمد 
للبط قة  )ة(  القب ج الح مل  شفيق  
املسجل   E5747 7 رقم    الوطنية 
ب ملحكمة  التج ري  8511  ب لسجل 
التج رية بمراكش حق التسيير الحر 

لألصل التج ري الك ئن ب ش رع عالل 

 41111  - الف �شي عم رة أليلي رقم   

 DJAMEL للسيد)ة(  املغرب  مراكش 

الوطنية  للبط قة  )ة(  الح مل   ARIF

سنة   2 ملدة    PF3584211 رقم   

و تنتهي  فبراير  212  تبتدئ من  1 

في  3 ين ير 2123 مق بل مبلغ شهري 

7.111   درهم.

519I

IMAD AMRAR

STE BIJOUTERIE OR NESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMAD AMRAR

 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE

 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES

MAROC

STE BIJOUTERIE OR NESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي استيراد و 

تصدير5  زنقة س ن لويس إق مة 

املجد محل رقم 3 ف 1 - 31111 

ف 1  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

66 55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BIJOUTERIE OR NESS

متجر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مجوهرات

ورشة إنت ج املجوهرات.

استيراد   : عنوان املقر اال تم عي 
زنقة س ن لويس إق مة  و تصدير5  

 31111  - ف 1   3 رقم  محل  املجد 

ف 1  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 751   : سكوري   ي سين  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : سكوري  يونس  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ي سين سكوري  عنوانه)ا( 
إبن  ش رع  األقحوان  زنقة   22 رقم 

الخطي6 ف 1 31111 ف 1  املغرب.

عنوانه)ا(  يونس سكوري  السيد 
إبن  ش رع  األقحوان  زنقة   22 رقم 

الخطي6 ف 1 31111 ف 1  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ي سين سكوري  عنوانه)ا( 
إبن  ش رع  األقحوان  زنقة   22 رقم 

الخطي6 ف 1 31111 ف 1  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 679.

5  I

aice compta

MAÎA SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

MAÎA SOLUTIONS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 68   ش رع 

املق ومة الط بق 3  الشقة 4  - 

21111 البيض ء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

489119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAÎA  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

. SOLUTIONS

التسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وأشغ ل البن ء.

   68  : اال تم عي  املقر  عنوان 

  4 الشقة    3 ش رع املق ومة الط بق 

- 21111 البيض ء املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : العوفي  هش م  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 6 السيد هش م العوفي عنوانه)ا( 

زنقة عبد الحق بن محيو حي النخيل 

21111 البيض ء  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 6 السيد هش م العوفي عنوانه)ا( 

زنقة عبد الحق بن محيو حي النخيل 

21111 البيض ء  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764664.

5 2I

IMAD AMRAR

STE LABIED BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IMAD AMRAR

 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE

 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES

MAROC

STE LABIED BUILDING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 897 ش رع 

عين السبع الدكرات ف 1 - 31111 

ف 1 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

66 77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. LABIED BUILDING

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

النج رة

نقل البض ئع أقل من 5  طن .

 897  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - ف 1  الدكرات  السبع  عين  ش رع 

31111 ف 1 املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : لبيض   الرحم ن  عبد  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
لبيض   الرحم ن  عبد  السيد 
ش رع وليلي طريق إموزار  عنوانه)ا( 

ف 1  31111  ف 1  املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
لبيض  الرحم ن  عبد  السيد 
ش رع وليلي طريق إموزار  عنوانه)ا( 

ف 1  31111  ف 1  املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    2 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 695.

5 4I

AMOURI CONSULTING

FCB HOLDING
إعالن متعدد القرارات

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
FCB HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: مكت6 

رقم 42 إق مة مبنى إداري زنقة رقم 
 81 املعمل الس بق العلف الحي 
الصن عي سيدي براهيم - - ف 1  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.5 697

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في 8  ين ير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
فؤاد  محمد  السيد  بوف ة  االقرار 

ش وني بنعبد هللا
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تعيين السيدة أمينة ش وني بنعبد هللا 

كمسيرة للشركة .

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تحديد صالحي ت املسيرين

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحيين النظ م األس �شي لشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   : 9 رقم  بند 

م يلي: تسير الشركة ملدة غير محدودة 

بصفة مشتركة من طرف : السيد علي 

بربيش والسيدة أمينة ش وني بنعبد 

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم  و  هللا 

ب لتوقيع املنفصل للمسيرين

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  78.

5 5I

ديوان املوثق انس فياللي ب بة

CLJ INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان املوثق انس فياللي ب بة

7  ش رع محمد الخ مس تجزئة 

اله شمية III شقة رقم   تم رة ، 

2111 ، تم رة املغرب

CLJ INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنفة واد 

امليل رقم 819 حي االنبع ث سال - 

181   سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

3299 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLJ  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.INVEST



5211 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري.
زنفة واد   : عنوان املقر اال تم عي 

 - حي االنبع ث سال   819 امليل رقم 

181   سال املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 JEAN FRANCOIS السيد 

  11 بقيمة  حصة   VITTINI :  3 

درهم للحصة .

 YAMINA ATTIL :  3  السيدة

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 CHRISTOPHE JEAN السيد 

حصة   ANGEL FARINOTTI :  3 

بقيمة 11  درهم للحصة .

  EL MEHDI CHERRADI  : السيد

7 حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 CHRISTOPHE JEAN السيد 

عنوانه)ا(   ANGEL FARINOTTI

 Rabat, Av OULED MRAH RES

 DAR FETTOUMA IMM P APPT

 2 YOUSSOUFIA  1 91 RABAT

.MAROC

 JEAN FRANCOIS السيد 

 France lot عنوانه)ا(   VITTINI

 Jardins du ROTOLO lieudit

 PRETE-NATALE 20166

 PORTICCIO 21 66 PORTICCIO

.FRANCE

 YAMINA ATTIL السيدة 

 France lot Jardins du عنوانه)ا( 

 ROTOLO lieudit PRETE-NATALE

 21 66 PORTICCIO 21 66

.PORTICCIO FRANCE

  EL MEHDI CHERRADI السيد 

 Salé HAY LINBIAT RUE عنوانه)ا( 

 OUED AMLIL N 819   181

.SALE MAROC

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 CHRISTOPHE JEAN السيد 

عنوانه)ا(   ANGEL FARINOTTI

 Rabat, Av OULED MRAH RES

 DAR FETTOUMA IMM P APPT

 2 YOUSSOUFIA  1 91 RABAT

MAROC

 JEAN FRANCOIS السيد 

 France lot عنوانه)ا(   VITTINI

 Jardins du ROTOLO lieudit

 PRETE-NATALE 20166

 PORTICCIO 21 66 PORTICCIO

FRANCE

السيد YAMINA ATTIL عنوانه)ا( 

 France lot Jardins du ROTOLO

 lieudit PRETE-NATALE 20166

 PORTICCIO 21 66 PORTICCIO

FRANCE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بسال   االبتدائية 

 212 تحت رقم 91 .

5 6I

FIDUCIAIRE GOUMRI

BEST DIAMANT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GOUMRI

37 زنقة الوحدة ، 31 21، 

الدارالبيض ء املغرب

 BEST DIAMANT SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش رع 

مر1 السلط ن الط بق   رقم 3 

الدارالبيض ء - الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

4 2845

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   21 8 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.DIAMANT SERVICES
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 
.PVC أو  األملنيوم  نج رة من معدن 

مق ول التركيب ت الكهرب ئية.
26 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
 3 رقم  الط بق    السلط ن  مر1 
الدارالبيض ء - الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد  ندي احمد :  11  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 911   : خديجة  نبيل  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  احمد  السيد  ندي 
 - اندلو1    م ر1   2 ش رع   573

الدارالبيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  خديجة  نبيل  السيدة 
 - اندلو1    م ر1   2 ش رع   573

الدارالبيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خديجة  نبيل  السيدة 
 - اندلو1    م ر1   2 ش رع   573

الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

غشت 8 21 تحت رقم 677354.

5 7I

COMPTA-FIS

LIVER TRADE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA-FIS
 AV IDRISS II, IMM 3, 1ER

 ETAGE, APPT 2  VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

LIVER TRADE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة 

31  شقة 8 ابن سين  2 برج موالي 

عمر مكن 1 - 51111 مكن 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LIVER  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.TRADE SARL

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير )3.5-( طن

استراد وتصدير

تج رة.

عم رة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

31  شقة 8 ابن سين  2 برج موالي 

مكن 1   51111  - مكن 1  عمر 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 951   : الزوهري  هش م  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 51   : الزوهري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هش م الزوهري عنوانه)ا( 

 2 سين   ابن  اق مة    31 عم رة   8

 51111 مكن 1  الجديدة  املدينة 

مكن 1 املغرب.

السيد محمد الزوهري عنوانه)ا( 

اق مة ابن سين ء 2 عم رة 31  شقة 

 51111 مكن 1  الجديدة  املدينة   8

مكن 1 املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الزوهري عنوانه)ا(  
املدينة   8 شقة    31 عم رة   2
مكن 1   51111 مكن 1  الجديدة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 841.

5 8I

BONITALU SARL A.U

بونيتالي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BONITALU SARL A.U
 79 رقم 2 الحي املحمدي ، 81181، 

اݣ دير املغرب
بونيت لي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة 
 79 رقم 2 الحي املحمدي - 81181 

اغ دير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
46285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : بونيت لي.
النج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحديدية.
عم رة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 81181  - الحي املحمدي   2  79 رقم 

اغ دير املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 مبلغ رأسم ل الشركة:  11.111  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : احمد  بونيت  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  احمد  بونيت  السيد 
يوسف   سيدي    62 رقم   5 بلوك 

81151 اغ دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد  بونيت  السيد 
يوسف   سيدي    62 رقم   5 بلوك 

81151 اغ دير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 98423.

52 I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ «MOTOR ONE «
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 
ت فياللت ملحقة ورزازات

ش رع موالي رشيد عم رة داد1 
الط بق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ «MOTOR ONE « SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي دوار تجدة 

ترميكت - 45111 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  3  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 SOCIÉTÉ «MOTOR ONE « SARL

. AU
ت  ر   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 

سي رات مستعملة
وكم لي ت  غي ر  قطع  ت  ر   *

السي رات
* غسل السي رات.

عنوان املقر اال تم عي : دوار تجدة 
ترميكت - 45111 ورزازات املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : احمد  لعظيمي  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  احمد  لعظيمي  السيد 
زاكورة   47151 اكدز  ت نسيفت  حي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد  لعظيمي  السيد 
زاكورة   47151 اكدز  ت نسيفت  حي 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 35 .
522I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE COMPAGNIE
 COMMERCIALE DES

 PRODUITS AGRICOLES
MODERNES - CCPAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D‹INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE COMPAGNIE
 COMMERCIALE DES

 PRODUITS AGRICOLES
MODERNES - CCPAM    شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم  4  
زنقة 6  الحي الصن عي أيت ملول 
عم لو انزك ن أيت ملول - 51 86 

أيت ملول املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 4517

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين  7  فبراير  212  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 
وحمو    ي سين  رقم البط قة الوطنية 

JC34 526 كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  االبتدائية ب نزك ن  

 212 تحت رقم 465.

523I

cabinet azallad

شركة أفنان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

cabinet azallad
 AV LALLA YACOUT ، 20000، 56

CASABLANCA MAROC
شركة أفن ن  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 61  
محل رقم 15 زاوية ش رع بوركون و 

ش رع نيس، الدار البيض ء.  - 21141 
الدار البيض ء املغرب .

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.91347
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين  ين ير  212   25 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

حمدون زهرة كمسير وحيد.
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تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766652.

524I

FLASH ECONOMIE

S L ENVIRONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

S L ENVIRONNEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 3  زنقة 

احمد املج طي اق مة ليزال6 الط بق 

  رقم 8  - 21111 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S L  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ENVIRONNEMENT

اإلدارة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للنف ي ت  الع مة  للخدمة  املفوضة 

املنزلية وم  يم ثله  -  مع وتنظيف.
زنقة    3  : عنوان املقر اال تم عي 

احمد املج طي اق مة ليزال6 الط بق 
البيض ء  الدار   21111  -   8 رقم    

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

49.111 .2 درهم، مقسم ك لت لي:

 7.316   : مبروك  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 3.224   : مبروك  احمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 CASA TECHNIQUE الشركة 

  11 SARL  :   1.961 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  مبروك  سعيد  السيد 
سيدي   74 رقم  الكولين    تجزئة 

البيض ء  الدار   21111 معروف 

املغرب.

السيد احمد مبروك عنوانه)ا( 15 

تجزئة النخيل 12 عين الشق الط بق 

ف  21111 الدار البيض ء املغرب.

 CASA TECHNIQUE الشركة 

لعي يسة  دوار  عنوانه)ا(    SARL

  24,5 كلم     4 رقم  إق مة  النواصر 

21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مبروك  سعيد  السيد 
سيدي   74 رقم  الكولين    تجزئة 

البيض ء  الدار   21111 معروف 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 175 49.

525I

طوبي سعيد

STE ELEGANCE FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طوبي سعيد

 Boite postal 2069 El Jadida

Bouchrit 61 ش رع شعي6 الدك لي 

شقة رقم 2  الجديدة، 24111، 

الجديدة املغرب

STE ELEGANCE FOOD  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

لكويرة رقم 46 سوق البلدي  منطقة 

الحسني مدينة اليوُسفية  - 46311 

اليوُسفية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

285 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ELEGANCE FOOD

غرض الشركة بإيج ز : بيع الخضر 

والفواكه ب لجملة

 - الخروف   - )البقر  اللحوم  بيع 

الد  ج......( ب لجملة

بيع  ميع املواد الغدائية ب لجملة.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

لكويرة رقم 46 سوق البلدي  منطقة 

 46311  - الحسني مدينة اليوُسفية  

اليوُسفية  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 R’KIBA السيد 

 KADDOUR27/ 1/2121 :   .111

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 R’KIBA KADDOUR السيد 

 QU Zellaqa rue 19 عنوانه)ا( 

 N°23 El Youssoufia 46300

اليوُسفية  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 R’KIBA KADDOUR السيد 
 ellaqa rue 19 N°23 عنوانه)ا( 
اليوُسفية    El Youssoufia 46300

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  3 بت ريخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

نونبر 2121 تحت رقم 391.

527I

شركة فيدابكو ش.م.م

BABA STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م
حي املجد ش رع القد1 رقم 75 
الط بق الث لت شقة رقم 8 ، 

91181، طنجة املغرب
BABA STORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 22 زنقة 
الشهيد عبدالعزيز الدوائري تجزئة 
عشوبة 3 قطعة رقم 39 . - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2989
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BABA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.STORE
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
املك ت6،  وتجهيزات  لوازم  وتصدير 

املن زل والحدائق..
زنقة   22  : عنوان املقر اال تم عي 
تجزئة  الدوائري  عبدالعزيز  الشهيد 
عشوبة 3 قطعة رقم 39 . - 91111 

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ادريس  الل :  611 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 211   : السيد املفضل الحمراوي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 211   : الحمراوي  أنس  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ادريس  الل عنوانه)ا( 1  

زنقة العربي الدوغمي حي بدر  11 31 

ف 1 املغرب.

الحمراوي  املفضل  السيد 

طنجة   91111 حي الخرب  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيد أنس الحمراوي عنوانه)ا( 

حي الخرب 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس  الل عنوانه)ا( 1  

زنقة العربي الدوغمي حي بدر  11 31 

ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239291.

528I

شركة في  سرفيس ش.م.م

M.A CLEAN GREEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة في  سرفيس ش.م.م

ش رع املوحدين ممر سوسن رقم 18 

الط بق االول شقة 19 الحسيمة ، 

32111، الحسيمة املغرب

M.A CLEAN GREEN SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

املوحدين ممر  سوسن رقم 18 

الط بق االول شقة 19 الحسيمة   - 

32111 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

3227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.A  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. CLEAN GREEN SARL

*اعم ل    : بإيج ز  الشركة  غرض 

الصرف الصحي الس ئلة والصلبة.

*مق ول التنظيف .

*ت  ر في االستيراد والتصدير ..

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 18 رقم  سوسن  ممر   املوحدين 

 - الحسيمة     19 الط بق االول شقة 

32111 الحسيمة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 51   : النبي   عبد  ص بر  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ص بر عبد النبي  عنوانه)ا( 

انص ر  بني  اعراص  الفيض  حي 

62151 بني نص ر املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ص بر عبد النبي  عنوانه)ا( 

انص ر   بني  اعراص  الفيض  حي 

62151 بني نص ر  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     ب لحسيمة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 46.

529I

STE FIDLAMIAE SARL

RADET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي 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
RADET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 6 زنقة 
ض ية عوا الط بق الرابع شقة 6  
أكدال  - 1111  الرب ط املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.84729

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 3  ين ير  212 تم  تحويل  
املقر اال تم عي الح لي للشركة من »6 
زنقة ض ية عوا الط بق الرابع شقة 
6  أكدال  - 1111  الرب ط املغرب» 
شقة   51 »زنقة املرابطين عم رة  إلى 
  1111  - الث لث حس ن  الط بق   8

الرب ط  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 236   .
531I

موثق

NICE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
7 ش رع املعتمد ابن عب د إق مة ابن 
الخطي6 بلوك أ الط بق األول رقم 

36 ، 91111، طنجة املغرب
 NICE PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 Tanger وعنوان مقره  اإل تم عي
 –Local n°90, Avenue Moulay

  Youssef, Bureau Entre Sol
 Tanger –Local n°90, Avenue

 Moulay Youssef, Bureau Entre
Sol  90000 TANGER املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NICE  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PROMO

 la  : بإيج ز  الشركة  غرض 

. promotion immobilière

 Tanger  : عنوان املقر اال تم عي 

 –Local n°90, Avenue Moulay

  Youssef, Bureau Entre Sol

 Tanger –Local n°91, Avenue

 Moulay Youssef, Bureau Entre

Sol  91111 TANGER املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

81.111.111 درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة ف طمة حميش :  41.111 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

 8.111   : السيد كريم السعيدي 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

السيد محمد السعيدي :  8.111 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

 8.111   : السيد مراد السعيدي 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

السيد سفي ن السعيدي :  8.111 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

  : السعيدي  الدين  عز  السيد 

درهم    .111 بقيمة  حصة   8.111

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ف طمة حميش عنوانه)ا( 

 Tanger - 12, Rue Khnata Mghafri

TANGER 91111 املغرب.
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السيد كريم السعيدي عنوانه)ا( 

 Tanger, Florial Homn El Fatwaki,

n°   91111 TANGER املغرب.

السعيدي  محمد  السيد 

 Tanger, Florial Houman )عنوانه)ا

 Fatouaki, n°11 90000 TANGER

املغرب.

السيد مراد السعيدي عنوانه)ا( 

 Tanger, Florial Houman

 Fatouaki, n°11,   90000 TANGER

املغرب.

السعيدي  سفي ن  السيد 

 Tanger, Florial Houman )عنوانه)ا

 Fatouaki, n°11- 90000 TANGER

املغرب.

السعيدي  الدين  عز  السيد 

 Tanger, Florial Houman )عنوانه)ا

 Fatouaki, n°11 90000 TANGER

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الخربة  احمد  السيد 

طنجة، بوب نة، اق مة البحيرة، رقم 8 

TANGER 91111 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 719 .

532I

FLASH ECONOMIE

HSA CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HSA CAFE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  6 ش رع 

اللة الي قوت زاوية مصطفى املع ني 

الط بق   رقم 56 مركز ري ض - 

21111  الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
49 183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HSA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. CAFE
مشغل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مط عم ومق هي
عنوان املقر اال تم عي :  6 ش رع 
اللة الي قوت زاوية مصطفى املع ني 
 - ري ض  مركز   56 رقم  الط بق   

21111  الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  21.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 351   : ازهري  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
351 حصة    : السيد فؤاد ازهري 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 351   : ازهري  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  51   : ازوي ث  حم مة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ازهري  يوسف  السيد 
 62 شقة   12 ش رع بئر انزران ط بق 
عم رة الكويت املع ريف 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
السيد فؤاد ازهري عنوانه)ا( رقم 
ط بق  مسلم  ابن  قطيبة  زنقة   21
الدار   21111 حي بيرجي املع ريف    

البيض ء املغرب.
السيد مصطفى ازهري عنوانه)ا( 
زاوية زنقة س رية ابن زونيم و الرازي 
 21111 2 حي النخيل-  2  شقة  رقم 

الدار البيض ء املغرب.

السيدة حم مة ازوي ث عنوانه)ا( 
الدار   21111 تجزئة ش نتيم ر    55

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ازهري  يوسف  السيد 
 62 شقة   12 ش رع بئر انزران ط بق 
عم رة الكويت املع ريف 21111 الدار 

البيض ء املغرب
السيد فؤاد ازهري عنوانه)ا( رقم 
ط بق  مسلم  ابن  قطيبة  زنقة   21
الدار   21111 حي بيرجي املع ريف    

البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766562.
534I

socomif sarl

BROSEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحص لي عم رة 35 شقة 

رقم 2 ، 4115 ، القنيطرة املغرب
BROSEB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي اللة 
مريم رقم 411 كراج رقم2 القنيطرة 

- 4111  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
59 1 

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BROSEB

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نقل األفراد.

حي اللة   : عنوان املقر اال تم عي 

411 كراج رقم2 القنيطرة  مريم رقم 

- 4111  القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : الصب ر  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  111  : الصب ر  أيوب  السيد   

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الصب ر  أيوب  السيد 

111  4111  القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الصب ر  أيوب  السيد 

كراج رقم2   432 حي اللة مريم رقم 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 251 8.

535I

IMAD AMRAR

STE ELYAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMAD AMRAR

 APPARTEMENT N 05

 IMMEUBLE N 6 RÉSIDENCE

 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA FES، 30000، FES

MAROC

STE ELYAB  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 897 

القرويين طريق عين الشقف الشقة 

9 ف 1    - 31111 ف 1 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ELYAB

شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تأ ير ك ميرات األفالم.

 897  : اال تم عي  املقر  عنوان 

القرويين طريق عين الشقف الشقة 

9 ف 1    - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : بلغيتي   علوي  اليزيد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بلغيتي   علوي  اليزيد  السيد 
عنوانه)ا(  زنقة 91 تع ونية بئر انزران 

البيض ء  الشق  عين   51 رقم  عم رة 

31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بلغيتي   علوي  اليزيد  السيد 
عنوانه)ا(  زنقة 91 تع ونية بئر انزران 

البيض ء  الشق  عين   51 رقم  عم رة 

31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 683.

536I

CAT ASSURANCE ET RÉASSURANCE

 COMPAGNIE
 D›ASSURANCE
TRANSPORT SA

شركة التوصية ب ألسهم 
تغيير تسمية الشركة

 CAT ASSURANCE ET
RÉASSURANCE

 LA COLLINE SIDI MAAROUF 16
 CASABLANCA ، 20520،
CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE D›ASSURANCE
TRANSPORT SA شركة التوصية 

ب ألسهم 
 LA 16 وعنوان مقره  اال تم عي
 COLLINE SIDI MAAROUF  -
.20520 CASABLANCA MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

68845
 بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   2121 18 د نبر  املؤرخ في 
 COMPAGNIE« تسمية الشركة من
 D’ASSURANCE TRANSPORT
 CAT ASSURANCE ET« إلى   «SA

. «RÉASSURANCE SA
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766328.
537I

ASSYL OPTICAL

ASSYL OPTICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASSYL OPTICAL
الرقم 238 ش رع الداخلة  ميلة 

5 الدارالبيض ء ، 21481، 
الدارالبيض ء املغرب

ASSYL OPTICAL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الرقم 
238 ش رع الداخلة  ميلة 
5 الدارالبيض ء  - 21481  

الدارالبيض ء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

457459
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   21 9 أكتوبر   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASSYL :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. OPTICAL
 l’optique : غرض الشركة بإيج ز

.et l’optométrie
عنوان املقر اال تم عي : الرقم 238 
ش رع الداخلة  ميلة 5 الدارالبيض ء  

- 21481  الدارالبيض ء  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : ط سة  نورالدين  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
511 حصة    : السيد علي ي سين 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد نورالدين ط سة عنوانه)ا( 
الس ملية 2 الزنقة 8  عم رة 58 شقة 

5 21481 الدارالبيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  ي سين  علي  السيد 
 223 عم رة    8 الزنقة   2 الس ملية 
شقة 2 21481 الدارالبيض ء  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نورالدين ط سة عنوانه)ا( 
الس ملية 2 الزنقة 8  عم رة 58 شقة 

5 21481 الدارالبيض ء  املغرب
عنوانه)ا(  ي سين  علي  السيد 
 223 عم رة    8 الزنقة   2 الس ملية 
شقة 2 21481 الدارالبيض ء  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير 2121 تحت رقم -.

538I

TECO GEST SARLAU

F.P.I INDUSTRIE
إعالن متعدد القرارات

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

F.P.I INDUSTRIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: تجزئة 

الفتح  7 2 ش رع ابراهيم الروداني 

الط بق   الرقم 3 - - الدار البيض ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.382449

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212  املؤرخ في  2 

القرارات الت لية: 

الحصص:  تفويت  رقم    قرار 

السيد  م يلي:  على  ينص  الذي 

عمروني رشيد يبيع وينقل بمو به، 

في  يملكه   حصة   )خمسم ئة(   511

الشركة الى السيد ص ديق املصطفى

املسير  استق لة   2 رقم  قرار 

م يلي:  على  ينص  الذي  املس عد: 

السيد  املس عد  املسير  استق لة 

عمروني رشيد وتعيين املسير الجديد 

السيد ص ديق املصطفى

قرار رقم 3 تغيير الشكل الق نوني: 

تغيير الشكل  الذي ينص على م يلي: 

مسؤولية  ذات  شركة  من  الق نوني 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة بشريك وحيد

النظ م  تحيين   4 رقم  قرار 

م يلي:  على  ينص  الذي  األس �شي: 

تحيين النظ م األس �شي بتعديل املواد 

2 و 6 و 7 و 43 من النظ م األس �شي 

والب قي دون تغيير

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
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بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

تحيين النظ م األس �شي بتعديل املواد 

2 و 6 و 7 و 43 من النظ م األس �شي 

والب قي دون تغيير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ البيض ء   ب لدار   التج رية 

 1  فبراير  212 تحت رقم 1 7648.

541I

بريك ه و1

بريك هاوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بريك ه و1
زنقة روبريز عم رة 26 متجر    تجزئة 

ري ض الزيتونة رقم  مكن 1 ، 

4111 ، مكن 1 املغرب

بريك ه و1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

روبريز عم رة 26 متجر  تجزئة 
ري ض الزيتونة رقم   مكن 1 

4111  مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5235 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بريك   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ه و1.

مقهى-  : بإيج ز  الشركة  غرض 

مطعم-ق عة لاللع ب.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

روبريز عم رة 26 متجر  تجزئة ري ض 

  4111 مكن 1  رقم    الزيتونة 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : البوه لي  م ل  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد البوه لي عزيز :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  البوه لي  م ل  السيد 

  4 شقة  الرافعي  مصطفى  زنقة 

111   قنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  عزيز  البوه لي  السيد 

ش رع محمد الس د1 عم رة 21 رقم3 

مر  ن2 4111  مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البوه لي  م ل  السيد 

  4 شقة  الرافعي  مصطفى  زنقة 

111   مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم -.

54 I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

AFL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

AFL TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

ابراهيم الروداني زنقة السين  اق مة 

بيتهوفن 2 الط بق 3 رقم 82 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFL  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRANS

النقل   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطرقي للبض ئع

- االستيراد والتصدير.

س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني زنقة السين  اق مة 
بيتهوفن 2 الط بق 3 رقم 82 - 91111 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

511 حصة    : السيد ادم افيالل 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد  م ل اغب لو العتيق :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد ادم افيالل عنوانه)ا( 
 33 3 زنقة   رقم  املزوق بني وري غل 

91111 طنجة املغرب.

العتيق  اغب لو  السيد  م ل 

البحراين   املر1  حي  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد ادم افيالل عنوانه)ا( 
 33 3 زنقة   رقم  املزوق بني وري غل 

91111 طنجة املغرب

العتيق  اغب لو  السيد  م ل 

البحراين   املر1  حي  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 483 .

543I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

HARIT GLOBE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE

 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

HARIT GLOBE INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 

الحرية الط بق الث لث شقة رقم 5 - 

21111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49  89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HARIT :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.GLOBE INVEST

تسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املق هي، املخ بز واملط عم.

زنقة    1  : عنوان املقر اال تم عي 

 -  5 الحرية الط بق الث لث شقة رقم 

21111 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : الحسين  ح رث  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : اسم عيل  ح رث  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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الحسين عنوانه)ا(  السيد ح رث 
عزوز  والد  حمري  حرث  بولو  دوار 

21111 الدار البيض ء املغرب.
السيد ح رث اسم عيل عنوانه)ا( 
عزوز  والد  حمري  حرث  بولو  دوار 

21111 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسين عنوانه)ا(  السيد ح رث 
عزوز  والد  حمري  حرث  بولو  دوار 

21111 الدار البيض ء املغرب
السيد ح رث اسم عيل عنوانه)ا( 
عزوز  والد  حمري  حرث  بولو  دوار 

21111 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766774.

544I

PIECES DE RECHANGE

PIECES DE RECHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PIECES DE RECHANGE
29 عمر ابن الع ص الط بق الث لث 

رقم 26 ، 91111، طنجة املغرب
PIECES DE RECHANGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 29 عمر 
ابن الع ص الط بق الث لث رقم 6 - 

91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.93885

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 غشت    9 في  املؤرخ 

املص دقة على :
امليكي  سعبد  )ة(  السيد  تفويت 
11  حصة ا تم عية من أصل 211 
نور الدين  )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

امرزكيو بت ريخ 9  غشت 2121.
امليكي  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
 211 حصة ا تم عية من أصل   51
سفي ن  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

امرزكيو بت ريخ 9  غشت 2121.

يوسف امليكي  )ة(  تفويت السيد 

 211 حصة ا تم عية من أصل   51

سفي ن  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

امرزكيو بت ريخ 9  غشت 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

غشت    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 233999.

545I

PREMIUM FINANCE

 GREAT BUSINESS
COMPANY

إعالن متعدد القرارات

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 GREAT BUSINESS COMPANY

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: شقة رقم 

7 عم رة 2 ش رع زاوية النقي6 لوفي 

وفركل - 41111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 1517 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212    1 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

السيد ولد االم م موالي  تم تعيين  

تبع   للشركة  وحيد  كمسير  احمد 

لقبول استق لة املسير.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

صحيح  بشكل  الشركة  تلتزم  م يلي: 

بجميع األعم ل املتعلقة به  من خالل 

التوقيع الوحيد للسيد موالي أحمد 

ولد االم م وذالك لفترة غير محدودة. 

توقيع املستندات   ، ام  فيم  يخص 

ملزمة  الشركة  فستكون   ، البنكية 

الوحيد  ب لتوقيع  صحيح  بشكل 

للسيد موالي أحمد ولد االم م.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

االم م  ولد  السيد  تعيين   تم  م يلي: 

للشركة  وحيد  كمسير  احمد  موالي 

وتلتزم  تبع  لقبول استق لة املسير.  

بجميع  صحيح  بشكل  الشركة 

خالل  من  به   املتعلقة  األعم ل 

التوقيع الوحيد للسيد موالي أحمد 

ولد االم م وذالك لفترة غير محدودة.   

توقيع املستندات   ، ام  فيم  يخص 

ملزمة  الشركة  فستكون   ، البنكية 

الوحيد  ب لتوقيع  صحيح  بشكل 

للسيد موالي أحمد ولد االم م.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 8 216 .

546I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

ALI STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE

 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

ALI STONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 

الحرية الط بق الث لث شقة رقم 5 - 

21111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49  9 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALI  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.STONE

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الرخ م.

زنقة    1  : عنوان املقر اال تم عي 

 -  5 الحرية الط بق الث لث شقة رقم 

21111 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 411.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 2.111   : لحسن  لغليمي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .111   : مروة  لغليمي  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .111   : ليلى  املن وي  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لحسن  لغليمي  السيد 

 28999   7 الرقم  املنزه  تجزئة 

املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  مروة  لغليمي  السيدة 

 28999   7 الرقم  املنزه  تجزئة 

املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  ليلى  املن وي  السيدة 

 28999   7 الرقم  املنزه  تجزئة 

املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ليلى  املن وي  السيدة 

 28999   7 الرقم  املنزه  تجزئة 

املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766773.

547I
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T.PRO

T.PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

T.PRO

29 ش رع عمرا بن الع ص الط بق 

3 رقم 26 طنجة ، 91111، طنجة 

املغرب

T.PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 29 ش رع 

عمرا بن الع ص الط بق 3 رقم 26 

طنجة  - 91111  طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  288 

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.T.PRO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تطوير متنوعة,األعم ل اإلنش ئية.

29 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
 26 رقم   3 عمرا بن الع ص الط بق 

طنجة  - 91111  طنجة  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عزيزالبريني :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عزيزالبريني عنوانه)ا( زنقة 
مكن 1  عرو1  و ه   39 رقم   66

51111  مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيزالبريني عنوانه)ا( زنقة 

مكن 1  عرو1  و ه   39 رقم   66

51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 7 2392.

548I

FICAS

TRANS SOBHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FICAS

 CITE SAADA RUE 10 N°189

 EL ALIA MOHAMMEDIA

حي السع دة 1  رقم 89  

الع لية املحمدية، 28831، 

MOHAMMEDIA MAROC

TRANS SOBHI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

امل رقم 27 بني يخلف . - 28821 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 3673

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل  ين ير  212   25 املؤرخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 TRANS الوحيد  الشريك  ذات 

رأسم له   مبلغ    SOBHI SARL AU

مقره   وعنوان  درهم    11.111,11

بني   27 رقم  امل  تجزئة  اإل تم عي 

املحمدية املغرب   28821  -  . يخلف 

نتيجة ل : الشركة في  ركود .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 28821  -  . بني يخلف   27 امل رقم 

املحمدية املغرب. 

و عين:
و  صبحي  احمد   السيد)ة( 
تجزئة  ري ض  ش رع  عنوانه)ا( 
 6 الط بق  ك  عم رة   3 الراشيدين 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28831

)ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
تجزئة   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

امل رقم 27 بني يخلف املحمدية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 376.
549I

FORMAFID CONSEIL

LAMJI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
LAMJI TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 96 ش رع 

أنف  شقة  9 الط بق 9 إق مة 
لوبرانطون أنف  - 21171 الدار 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
49 2 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAMJI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRAV

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة أو للبن ء

تج رة ع مة.

 96  : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة   9 الط بق  ش رع أنف  شقة  9 

الدار   21171  - أنف   لوبرانطون 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : أبولعون سمير  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سمير  أبولعون  السيد 

  17 رقم  م رتيل  زنقة  ميمونة  حي 

26111 سط ت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سمير  أبولعون  السيد 

  17 رقم  م رتيل  زنقة  ميمونة  حي 

26111 سط ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766724.

551I

jilovta sarl

 CHAMARIQ
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

  CHAMARIQ CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي طريق 

برك ن تجزئة النه ر رقم 96 تجزئة 

82  - 61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التج ري : 

366 3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. CHAMARIQ CONSTRUCTION

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة و البن ء.

طريق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

برك ن تجزئة النه ر رقم 96 تجزئة 82  

- 61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 2.511   : شمريق  ان 1  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .251   : شمريق  السيدة س رة  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .251   : التروكي   السيد ط رق 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  شمريق  ان 1   السيد 

   8 رقم  التحرير  ش رع  سش 

61111 و دة املغرب.

شمريق عنوانه)ا(  السيدة س رة  

 3 9  شقة  تجزئة سفي ن عم رة 1 

 21111 معروف   سيدي  الط بق   

الدار البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  التروكي   السيد ط رق 

 3 9  شقة  تجزئة سفي ن عم رة 1 

 21111 معروف   سيدي  الط بق   

الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شمريق  ان 1   السيد 

   8 رقم  التحرير  ش رع  سش 

61111  و دة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 598.
55 I

jilovta sarl

STE MAHERLOC SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 STE MAHERLOC SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ضهر ملحلة 
تجزئة السالم طريق   ا 58 رقم 77 - 

61111 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
36625

  8 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 د نبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MAHERLOC SARL/AU
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.
ضهر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ملحلة تجزئة السالم طريق   ا 58 رقم 

77 - 61111 و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيدة من ر ابص يطي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ابص يطي  من ر  السيد 
تجزئة الطلح وي طريق شلوى 7 رقم 
3 سيدي يحي  61111 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابص يطي  من ر  السيد 
تجزئة الطلح وي طريق شلوى 7 رقم 

3 سيدي يحي  61111 و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 3 6.

552I

jilovta sarl

STE ABK AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE ABK AFRIQUE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
21 كرام تجزئة كيتي و من معه  - 

61111 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
36575

 29 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 د نبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ABK AFRIQUE

استراد و   : غرض الشركة بإيج ز 

تصدير املواد الفالحية .

عنوان املقر اال تم عي : تجزئة 21 

كرام تجزئة كيتي و من معه  - 61111 

و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد امري خ لد :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد امري خ لد عنوانه)ا( 

برمض ن تجزئة الكرام طريق د 3 رقم 

9 61111 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد امري خ لد عنوانه)ا( 

برمض ن تجزئة الكرام طريق د 3 رقم 

9 61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    5 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 539.

553I

FORMAFID CONSEIL

MULINO FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI

 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC

MULINO FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

السم علة إق مة لعرو�شي العم رة 3 

الط بق 2 الشقة 2 - 26111 سط ت 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.618 
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

رفع  تم  فبراير  212  في     املؤرخ 

رأسم ل الشركة بمبلغ قدره »84.111 

إلى  درهم» أي من »11.111  درهم» 

«84.111  درهم» عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

5  فبراير  االبتدائية بسط ت  بت ريخ 

 212 تحت رقم  78/2.

554I

FIDURACH

EUROEEC STEEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURACH

رقم 1  الزنقة 2  د.م.ش ح.م 

البيض ء ، 21571، الدار البيض ء 

املغرب

EUROEEC STEEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 67  ش رع 

عبد املومن اق مة اليم مة أ الط بق 

األول الشقة رقم 2 - 21361 الدار 

البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.349877

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2121 يوليوز    4 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسم له   مبلغ    EUROEEC STEEL

مقره   وعنوان  درهم    11.111

املومن  عبد  ش رع    67 اإل تم عي 

اق مة اليم مة أ الط بق األول الشقة 

رقم 2 - 21361 الدار البيض ء املغرب 

نتيجة ل : رغبة الشرك ء.

  67 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أ  اليم مة  اق مة  املومن  عبد  ش رع 

الط بق األول الشقة رقم 2 - 21361 

الدار البيض ء املغرب. 

و عين:
مبروكي  عبد اللطيف   السيد)ة( 
السكن  حي  الخو  درب  عنوانه)ا(  و 
)ة(  واد زم املغرب كمصفي   25351

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  1  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 755649.

555I

STE CONSEIL MAROC

 MATTHEW & MEA GLOBAL
WOODSHIPPING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 MATTHEW & MEA GLOBAL

 WOODSHIPPING
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

حلوان رقم 3  عم رة رقم 4 الط بق 
االر�شي تطوان 93111 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
286 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 MATTHEW & MEA GLOBAL

.WOODSHIPPING
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخش6.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   4 3  عم رة رقم  حلوان رقم 
تطوان   93111 تطوان  االر�شي 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد م ثيو هيدلي روميو :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
روميو  هيدلي  م ثيو  السيد 

عنوانه)ا( هولندا . هولندا هولندا.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مراد  ابريني  السيد 
ش رع الكويت رقم 15 93111 تطوان 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1279.
556I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

FANO SOKAL
إعالن متعدد القرارات

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
FANO SOKAL   »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: 

 Résidence les orchidées 4 IMM
 D 2éme étage bureau n°6-

Mohammedia  - 28810 املحمدية 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.27 95

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 املؤرخ في  2 شتنبر 

القرارات الت لية: 

قرار رقم   تفويت الحصص: الذي 

ينص على م يلي:  وافق الجمع الع م 

غير الع دي على: أن السيد عبد الحق 

مواليد   ، مغربي الجنسية   ، الكلتمي 

لبط قة  ح مل   ،   953 م يو    6

 B219 1  رقم الوطنية  التعريف 

61 حي مب رك  ش رع  مقيم في رقم   ،

511 سهم  النيل الدار البيض ء  لبيع 

لكل  درهم    11 بسعر  سهم   511(

إلى  املذكورة  الشركة  من  منهم ( 

مغربي   ، الكلتمي  أنس   -  : الس دة  

 ،  26/19/ 986 في  ولد   ، الجنسية 

ح مل لبط قة التعريف لوطنية رقم 

 AV  281 في  مقيم   ،  BH291687

 CHARLES DE GAULE LECLERC

الذي   ،  42 53RIORGES France

يقبل االحصول على 251 سهم بسعر 

زهيرالكلتمي     - درهم للواحدة:    11

مواليد   ، الجنسية  مغربي   ،

لبط قة  ح مل   ،   6/16/ 988

 ،  BB57987 رقم  لوطنية  التعريف 

 RUE PIERRE   117 رقم  في  مقيم 

 DUBREUIL 42 53RIORGES

، الذي يقبل الحصول على    France

لكل  درهم    11 بسعر  سهم   251

منهم 

قرار رقم 2 نقل املقر: الذي ينص 

نقل  الع م  قررالجمع  م يلي:   على 

من:  3  للشركة:  املسجل  املكت6 

ش رع أم ديرم ن س ني ت  بلي ش رع 

إق مة  إلى  مو�شى سال   نصر سيدي 

الث ني  الدور  ض  مبنى   4 األوركيد 

مكت6 رقم 6  املحمدية.
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قرار رقم 3 توسيع غرض الشركة: 

قررالجمع  م يلي:   على  ينص  الذي 

املؤس�شي  الغرض  تمديد  الع م 

شراء   - الت لي:  النحو  على  للشركة 

 - البض ئع  وتصدير  واستيراد  وبيع 

 ، التمثيل   ، املت  رة بجميع أشك له  

اإلرس لية ، الشراء ، البيع ، االستيراد 

والترويج  التسويق   ، التصدير   ،

لحس به  الخ ص ولحس ب األطراف 

الث لثة لجميع املواد أو املنتج ت أو 

األصن ف أو الخدم ت أو املواد الخ م 

- تمثيل  ، املصنعة أو شبه املصنعة. 

و ميع  التج رية  العالم ت   ميع 

تصنع  التي  الصن عية  الشرك ت 

املعدات املرتبطة بشكل مب شر أو غير 

مب شر ب ملوضوع

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي  غرض الشركة:   2 بند رقم 

ينص على م يلي: شراء وبيع واستيراد 

بجميع  املت  رة   - البض ئع  وتصدير 

 ، اإلرس لية   ، التمثيل   ، أشك له  

الشراء ، البيع ، االستيراد ، التصدير 

، التسويق والترويج لحس به  الخ ص 

لجميع  الث لثة  األطراف  ولحس ب 

أو  األصن ف  أو  املنتج ت  أو  املواد 

املصنعة   ، الخدم ت أو املواد الخ م 

تمثيل  ميع   - املصنعة.  شبه  أو 

العالم ت التج رية و ميع الشرك ت 

املعدات  تصنع  التي  الصن عية 

املرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر 

ب ملوضوع

الذي  الشركة:  مقر     4 بند رقم 

املكت6  إنش ء  تم  م يلي:  على  ينص 

إق مة األوركيد   : املسجل للشركة في 

4 مبنى ض الدور الث ني مكت6 رقم 6  

املحمدية

بند رقم 6 املس هم ت: الذي ينص 

 ، الكلتمي  السيد أنس   - على م يلي: 

511 سهم ، أو مبلغ خمسين  بمعدل 
زهيرالكلتمي  السيد     - درهم  ألف 

511 سهم ، أو مبلغ خمسين  بمعدل 

ألف درهم.

7 رأ1 امل ل: الذي ينص  بند رقم 

على م يلي: رأ1 امل ل تم تحديد رأ1 

 100،000.00 بمبلغ  الشركة  م ل 

درهم )م ئة ألف درهم( ، مقسمة إلى 

  11.11 بقيمة  سهم  )ألف(    111

 ، منه   لكل  درهم(  )م ئة  درهم 

مدفوعة ب لك مل ، تحمل األرق م من 

  إلى 111  و املخصصة للشرك ء

بند رقم 35 املسيرين : الذي ينص 

على م يلي: اعتب ًرا من اآلن ، تم تعيين 

زهير  والسيد  الكلتمي  أنس  السيد 

مش ركين  ق نونيين  مسيرين  الكلتمي 

للشركة لفترة غير محدودة. ب إلض فة 

بشكل  الشركة  ستلتزم   ، ذلك  إلى 

به   املتعلقة  األعم ل  بجميع  صحيح 

من خالل التوقيع املنفصل للمديرين 

املش ركين

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 358.

557I

amics tex

DILMA SPEED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amics tex

 Rue Yacoub El Mansou  er 2

etage ، 90000، tanger maroc

شركة   DILMA SPEED TRANS

ذات املسؤولية املحدودة

حي  اإل تم عي  مقره   وعنوان 

 91111  -  58 املجد زنقة رقم   لوت 

طنجة املغرب

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  229 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DILMA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. SPEED TRANS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع الوطنية والدولية.
عنوان املقر اال تم عي : حي املجد 
زنقة رقم   لوت 58 - 91111 طنجة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:
11  حصة   : السيد ع دل املعزي 

بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ع دل املعزي عنوانه)ا( حي 
 91111  9 رقم   24 زنقة  الجيراري   

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  املعزي  ع دل   1
 91111  9 رقم   24 زنقة  الجيراري   

طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   27 بت ريخ  بطنجة  التج رية 

 212 تحت رقم 839.

558I

N-ARAISSI SARL AU

 LUXURY LIVING ROOMS
COMPANY L’ARC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Luxury Living Rooms «
 Company L’ARC « SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

املسجل  العرفي  العقد  بمقت�شى 
وضع  تم  بت ريخ  13/12/212 
ذات  لشركة  األس �شي  الق نون 
ب لخص ئص  املحدودة  املسؤولية 

الت لية :

 Luxury Living  «  : التسمية 

Rooms Company L’ARC  » شركة 

ذات املسؤولية املحدودة 

الهدف:

  تهدف الشركة الى:

استش رات   ، الفندقة  اإلق مة،   •

، اقتن ء املنشآت السي حية القديمة 

ودعم الشرك ت في  ميع القط ع ت.

مقر الشركة : اق مة العزيزية ش رع 

 3 اململكة العربية السعودية الط بق 

رقم 21 طنجة.

املدة : 99 سنة.

حدد  اال تم عي:  الرأسم ل 

رأسم ل الشركة في ثالثة ماليين درهم 

و هو مقسم  3.111.111,11درهم(   (

الى31.111  حصة من فئة 11  درهم 

للحصة الواحدة موزعة كم  يلى :

  5.111 سميرة:  اقري  السيدة 

حصة

  5.111 سعيد:   اقري  السيد 

حصة

ا م لي الحصص: 31.111 حصة 

مدفوعة ب لك مل

السنة اال تم عية : تبتدئ في ف تح 

ين ير و تنتهي في  3 د نبر.

سميرة  السيدة  عينت   : اإلدارة 

غير  لفترة  للشركة  مسيرة  عكري 

محدودة

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

بطنجة  التج رية  ب ملحكمة  الق نوني 

تحت  فبراير  212    9 بت ريخ 

ب لسجل  وسجلت   .239542 رقم 

بت ريخ  التج ري تحت رقم  328   

. 9/12/212 
للخالصة و التذكير

اإلدارة

559I
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fisc orient

KSBEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fisc orient
ش رع ادريس االكبر عم رة ملنور 

الط بق االول رقم   ، 61111، 

و دة املغرب

KSBEAUTY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 

عالل بن عبد هللا و ش رع يوسف بن 

ت شفين الط بق 8 رقم 8  - 61111 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

36637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KSBEAUTY

غرض الشركة بإيج ز : بيع و شراء 

مواد التجميل

استيراد مواد التجميل و النظ فة .
زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش رع  و  هللا  عبد  بن  عالل  ش رع 
  8 رقم   8 يوسف بن ت شفين الط بق 

- 61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ق �شي مروان :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد سالمي عبد السالم  :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  مروان  ق �شي  السيد 
حي محمدي تجزئة الوحدة زنقة ابو 
 61111  28 رقم  الخضري  سعيد 

و دة املغرب.
السالم   عبد  سالمي  السيد 
قدور  ش رع  ملحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
 18 زنقة  ميسور  تجزئة  الورط �شي 

رقم 9 61111 و دة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مروان  ق �شي  السيد 
حي محمدي تجزئة الوحدة زنقة ابو 
 61111  28 رقم  الخضري  سعيد 

و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 624.
561I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

DIGITAL MOVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
DIGITAL MOVE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي مركز 
ريزيدينس ك مل ب رك ، مبنى أ ، 

مكت6 رقم 7  ، ط بق 3 ، املحمدية 
- 1 288 املحمدية املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

26885
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى   
تم تغيير  ين ير  212   18 في  املؤرخ 
 DIGITAL« من  الشركة  تسمية 
 WE BREATHE« إلى   «  MOVE

. » SOCIAL

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  41.

56 I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 GLOBAL SERVICE

ELECTRICAL ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 GLOBAL SERVICE ELECTRICAL

ENERGY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : سنترال 

ب رك مبنى أ رقم الط بق 4 مكت6 32 

املحمدية - 1 288 املحمدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.21789

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 د نبر 

 GLOBAL SERVICE ELECTRICAL

املسؤولية  ذات  شركة   ENERGY

 251.111 رأسم له   مبلغ  املحدودة 

اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 

الط بق  رقم  أ  مبنى  ب رك  سنترال 

 288 1  - املحمدية   32 مكت6   4

املحمدية املغرب نتيجة النخف ض في

النش ط, املش ركة في الصفق ت

العمومية غير ن جحة بسب6 كثرة

العروض في السوق واملن فسة.

و عين:

ف ضيلي  بنيوسف    السيد)ة( 

الخ مس  محمد  ش رع  عنوانه)ا(  و 

عم رة م و ك رقم   املحمدية 1 288 

)ة(  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
وفي سنترال   2121 د نبر  بت ريخ  3 
ب رك مبنى أ رقم الط بق 4 مكت6 32 
املحمدية - 1 288 املحمدية املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 469.

562I

FIDUMAHBOUB

NAFEA BAYTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUMAHBOUB
 N 05 BD ABDELLAH BEN
 YASSINE IMM BELDOUN

 ETAGE 05 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

NAFEA BAYTI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 
الحرية الط بق 3 رقم 5 - 21331 

الدار البيض ء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
482 53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NAFEA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.BAYTI
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
زنقة    1  : عنوان املقر اال تم عي 
 21331  -  5 رقم   3 الط بق  الحرية 

الدار البيض ء  املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ن فع هش م :  111.  حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هش م  ن فع  السيد 
دوار السعيدات  م عة ا ن ن بويه 
اليوسفية 46311 اليوسفية  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هش م  ن فع  السيد 
دوار السعيدات  م عة ا ن ن بويه 
اليوسفية 46311 اليوسفية  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 756619.
563I

شركة ع لم الخدم ت تس وت

شركة دعاء لالشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

شركة ع لم الخدم ت تس وت
عم رة السالم الط بق 3 الشقة 
3  ش رع محمد الخ مس قلعة 

السراغنة قلعة السراغنة، 43111، 
قلعة السراغنة املغرب

شركة دع ء لالشغ ل شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الهن ء 2 
رقم 241 قلعة السراغنة الهن ء 2 
رقم 241 قلعة السراغنة 43111 

قلعة السراغنة املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 2  

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
 21 9 م ر1  من   17 في  املؤرخ 
الح لي  اال تم عي  املقر  تحويل   تم  
للشركة من »الهن ء 2 رقم 241 قلعة 
قلعة   241 رقم   2 الهن ء  السراغنة 
السراغنة  قلعة   43111 السراغنة 
اال تم عي   »املرك6  إلى  املغرب» 

الط بق الت ني   39 رقم  االقتص دي  

الشقة رقم 5 قلعة السراغنة املرك6 

 39 رقم  االقتص دي   اال تم عي  

قلعة   5 رقم  الشقة  الت ني  الط بق 

السراغنة   قلعة   43111 السراغنة 

املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بت ريخ 23 

من م ي 9 21 تحت رقم 9 64/21 .

564I

ste controle balance sarl

STE ACHRAL TADAMOUNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسم ل الشركة

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot riad al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

  STE ACHRAL TADAMOUNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

 ن ن  مكن 21  رقم 6 3  مكن 1 

51111 مكن 1 املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.39317

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   21 9 د نبر  في  3  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«491.111.  درهم» أي من »1.111  

عن  درهم»    .511.111« إلى  درهم» 

ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م ر1   16 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

2121 تحت رقم 99  .

565I

one class media

وان كالس ميديا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

one class media

 Bd Zerrktouni Deuxieme ,46

 Etage App N 6 , Casablanca ،

20000، casablanca maroc

وان كال1 ميدي  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 46 ، ش رع 

الزرقطوني الط بق الث ني شقة رقم 

6 - 21111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

46 275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 م ر1   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

وان   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

كال1 ميدي .

تقديم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخدم ت.

عنوان املقر اال تم عي : 46 ، ش رع 

الزرقطوني الط بق الث ني شقة رقم 6 

- 21111 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
أ كون  الدين  صالح  السيد 

عم رة  العالم  دي ر  تجزئة  عنوانه)ا( 

75 شقة   تيط مليل  21111 الدار 

البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  مشب ل  أس مة  السيد 

 13 شقة    79 الزوبير عم رة  تجزئة 

االلفة 21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

أ كون  الدين  صالح  السيد 

عم رة  العالم  دي ر  تجزئة  عنوانه)ا( 

75 شقة   تيط مليل  21111 الدار 

البيض ء املغرب

عنوانه)ا(  مشب ل  أس مة  السيد 

 13 شقة    79 الزوبير عم رة  تجزئة 

االلفة 21111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

يونيو 2121 تحت رقم -.

566I

Consultation internationale  6871  

ELSAN MAROC
تعيين مدير ع م

  Consultation internationale

6871

ش رع محمد الخ مس فض ء يسرى 

الط بق 1  رقم 355 ، 11 21، الدار 

البيض ء املغرب

ELSAN MAROC شركة  املس همة

وعنوان مقره  اال تم عي عم رة 

بغمفيس رقم 2 الط بق 3 تجزئة 

منضرن  تجزئة رقم   سيدي معروف 

- 2411  الدار البيض ء املغرب.

تعيين مدير ع م
رقم التقييد في السجل التج ري 

.366297

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 7  د نبر 9 21

السيد  السيد)ة(  تعيين  تقرر 

ع م   مديرا   PAOLO SILVANO

  7 بت ريخ   ELSAN MAROC لشركة 

د نبر 9 21

وتتمثل الصالحي ت املخولة فيم  

يلي: مدير ع م

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 929 76.

567I
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شركة ع لم الخدم ت تس وت

STE CHA YOU AGRI AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ع لم الخدم ت تس وت

عم رة السالم الط بق 3 الشقة 

3  ش رع محمد الخ مس قلعة 

السراغنة قلعة السراغنة، 43111، 

قلعة السراغنة املغرب

 STE CHA YOU AGRI AGRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الريح ن رقم 615 قلعة السراغنة 

قلعة السراغنة 43111 قلعة 

السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHA YOU AGRI AGRO

السقي   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والتقطير.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

السراغنة  قلعة   615 رقم  الريح ن 

قلعة   43111 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : يحي   البليزي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد البليزي يحي  : 111  بقيمة 

11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد البليزي يحي  عنوانه)ا( حي 

السراغنة  قلعة   615 رقم  الريح ن 

43111  قلعة السراغنة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البليزي يحي  عنوانه)ا( حي 

السراغنة  قلعة   615 رقم  الريح ن 

43111  قلعة السراغنة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بت ريخ 13 

م ر1 2121 تحت رقم 68/2121.

568I

م 1 1 ج

ايكو كروب تيل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

م 1 1 ج

92 ش رع الزرقطوني كليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

ايكو كروب تيل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مكت6 ا 

 4 الط بق الرابع   فض ء كليز ملتقى 

ش رع رح ل بن احمد و ش رع محمد 

بق ل - 41111 مراكش املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.93325

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 د نبر   31 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( رشيد ملي ء  251 

  .111 أصل  من  ا تم عية  حصة 

س رة  )ة(   السيد  لف ئدة   حصة 

البودالي بت ريخ 31 د نبر 2121.

ك الن سيدريك   )ة(  تفويت السيد 

بيرن ر 611 حصة ا تم عية من أصل 

111.  حصة لف ئدة  السيد )ة(  س رة 

البودالي بت ريخ 31 د نبر 2121.

ه ييم اوليفيي   )ة(  تفويت السيد 

من  ا تم عية  حصة    51 روبير  

السيد  لف ئدة   حصة    .111 أصل 

د نبر   31 س رة البودالي بت ريخ  )ة(  

.2121

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

ين ير   25 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9852  .

569I

شركة ع لم الخدم ت تس وت

 SOCIETE STATION AL

AMRIA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

شركة ع لم الخدم ت تس وت

عم رة السالم الط بق 3 الشقة 

3  ش رع محمد الخ مس قلعة 

السراغنة قلعة السراغنة، 43111، 

قلعة السراغنة املغرب

 SOCIETE STATION AL AMRIA

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار اوالد 

مو�شى بني ع مر قلعة السراغنة قلعة 

السراغنة 43111 قلعة السراغنة 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.627

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 غشت   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«451.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»   551.111« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بت ريخ  1 

أكتوبر 2121 تحت رقم 223.

571I

م 1 1 ج

ايكو كروب تيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

م 1 1 ج

92 ش رع الزرقطوني كليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

ايكو كروب تيل   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مكت6 ا 

 4 الط بق الرابع   فض ء كليز ملتقى 

ش رع رح ل بن احمد و ش رع محمد 

بق ل - 41111 مراكش  املغرب .

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.93325

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تم تعيين  31 د نبر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

البودالي  س رة كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   25 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9852  .

57 I

idaraty

الشركة املغربية للمواد املعدنية 

اس ام2 م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

الشركة املغربية للمواد املعدنية ا1 

ام2 م شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي النهضة 

264 زنقة  9 رقم 2 الط بق 2 رقم 

3 - 91111 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 19989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر    4

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : الشركة 

املغربية للمواد املعدنية ا1 ام2 م.

مختلف   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل املواد املعدنية.

النهضة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
264 زنقة  9 رقم 2 الط بق 2 رقم 3 

- 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

البوشيخي  الصمد  عبد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

البوشيخي  الصمد  عبد  السيد 

العلي   الفريحيين  دوار  عنوانه)ا( 

طنجة   91111 اكزن ية   م عة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوشيخي  الصمد  عبد  السيد 

العلي   الفريحيين  دوار  عنوانه)ا( 

 م عة اكزن ية 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم  23597.

572I

مست منة ش مة

DELTAHOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مست منة ش مة
ش رع املسيرة رقم 42  الط بق االول 

الن ظور ش رع املسيرة رقم 42  
الط بق االول الن ظور، 62111، 

الن ظور املغرب
DELTAHOUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي املط ر 
ش رع مورسي  اق مة اسراء الن ظور - 

62111 الن ظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DELTAHOUS
االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري
اشغ ل البن ء
تسيير الكراء.

عنوان املقر اال تم عي : حي املط ر 
ش رع مورسي  اق مة اسراء الن ظور - 

62111 الن ظور املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد شيلح نور الدين 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 السيد شيلح نور الدين : 11111  

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد نور الدين شيلح عنوانه)ا( 

  2 رقم   42 زنقة  الشيخ  لعري  حي 

الن ظور 62111 الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نور الدين شيلح عنوانه)ا( 

  2 رقم   42 زنقة  الشيخ  لعري  حي 

الن ظور 62111 الن ظور املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 26 ين ير 

 212 تحت رقم 74 .

573I

م 1 1 ج

ايكو كروب تيل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

م 1 1 ج

92 ش رع الزرقطوني كليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

ايكو كروب تيل   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي مكت6 ا 

 4 الط بق الرابع   فض ء كليز ملتقى 

ش رع رح ل بن احمد و ش رع محمد 

بق ل - 41111 مراكش .

تحويل الشكل الق نوني للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.93325

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 31 د نبر 2121 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   25 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9852  .

574I

DALIA CONSEIL SARL

A.S. FILMS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DALIA CONSEIL SARL

 RESIDENCE KOUTOUBIA  41

 APPT N°04 AVENUE

 ABDELKRIM EL KHATTABI

 GUELIZ MARRAKECH MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC

A.S. FILMS SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 41  

إق مة كتبية شقة رقم 14 ش رع 

عبد الكريم الخط بي ڭليز مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 19515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A.S.  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FILMS SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : منتج أفالم 

سينم ئية.

  41  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش رع   14 رقم  شقة  كتبية  إق مة 

 - عبد الكريم الخط بي ڭليز مراكش 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
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  11   : سحنوني  عالء  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سحنوني  عالء  السيد 
 2 3 ب ب الخميس بين ملع صر رقم 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سحنوني  عالء  السيد 
 2 3 ب ب الخميس بين ملع صر رقم 

مراكش 41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر  بت ريخ  2  التج رية بمراكش  

2121 تحت رقم 9436.

575I

الشركة املغربية للخدم ت اال تم عية

 MOHAMMADI NEGOCE 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدم ت 
اال تم عية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU
 N2 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 MOHAMMADI NEGOCE SARL 
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي العم رة 31 
الشقة 8 ش رع موالي احمد لوكيلي 

حسن الرب ط - 1 11  الرب ط 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 47826

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 MOHAMMADI NEGOCE SARL

.AU
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء والترويج العق ري.
العم رة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
احمد  موالي  ش رع   8 الشقة   31
  11 1  - الرب ط  حسن  لوكيلي 

الرب ط املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد أشوغي محسن 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  111  : محسن  أشوغي  السيد   

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد أشوغي محسن عنوانه)ا( 
 4 23 ش رع كرنوت أق مة العر1 ط 

رقم 2  91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أشوغي محسن عنوانه)ا( 
23 ش رع  كرنوت اق مة العر1 ط 4 

رقم 2 91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   25 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

2121 تحت رقم 5697.
576I

الشركة املغربية للخدم ت اال تم عية

 STE BRICOLA BLANCA 
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الشركة املغربية للخدم ت 
اال تم عية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME ETAGE BUREAU

 N2 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 STE BRICOLA BLANCA SARL 
A.U  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 1  ش رع  
الحرية   الط بق 3 الشقة 5 الدار 
البيض ء - 21411 الدار البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
466775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. BRICOLA BLANCA SARL A.U
اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
البن ء و شراء وإع دة بيع مواد البن ء.

1  ش رع   عنوان املقر اال تم عي : 
الدار   5 الشقة   3 الط بق  الحرية   
البيض ء  الدار   21411  - البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد محسن أشوغي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  .111  : السيد محسن أشوغي   

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة محسن أشوغي عنوانه)ا( 
 4 23 ش رع كرنوت أق مة العر1 ط 
رقم 2  21411 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محسن أشوغي عنوانه)ا( 
23 ش رع  كرنوت اق مة العر1 ط 4 

رقم 2 21411 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

يوليوز 2121 تحت رقم 4843 .

577I

ELYX CONSULTING

EDUCOACH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EDUCOACH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 56 ش رع 
موالي يوسف الط بق 3 شقة 4  - 

21111  الدار البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.432579

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 د نبر  في  2  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
  EDUCOACH ذات الشريك الوحيد 
مبلغ رأسم له  1.111  درهم وعنوان 
موالي  ش رع   56 اإل تم عي  مقره  
يوسف الط بق 3 شقة 4  - 21111  
 : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء  الدار 

تصفية ودية.
و حدد مقر التصفية ب 56 ش رع 
 -   4 شقة   3 موالي يوسف الط بق 

21111 الدار البيض ء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( نكوال  ون ش رل  كلوتز 
ابن رشد ط بق  زنقة   9 و عنوانه)ا( 
  21111 الدارالبيض ء    1 شقة    
)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيض ء 

للشركة.
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 56 ش رع 

  4 شقة   3 الط بق  يوسف  موالي 

الدار البيض ء 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  2  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم  5 762.

578I

ELYX CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE DEUX
VILLES PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE DEUX

VILLES PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 4, زنقة 

البي الوازيس -الدار البيض ء - 

1 214 الدار البيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.348199

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2121 د نبر  في  3  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    2.811.111»

«11.111  درهم» إلى »2.911.111  

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  2  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 53 762.

579I

STE FIDUCONFIANCE

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: : ف 1 

شور، ب  ، بالطو 414-415، ف 1 

- 31111 ف 1 املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.29819

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 نونبر   23 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

 Didier, تجديد والية املسير السيد   

                                            René, Henri MARCHET

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

مسير   ربيع   ادريس  السيد   تعيين  

ث لث   للشركة 

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

انه    الشركة  تعهد    : املسيرين  مه م 

ستكون ملزمة ب التوقيع ت املشتركة 

املسيرين  من  الثنين  املنفصلة  وغير 

بين  من  االقل  على  الح ضرين 

املعينين  الثالثة  املش ركين  املسيرين 

 Didier, René, Henri السيد    :

و السيد محمد امين     MARCHET

زروق والسيد ادريس ربيع 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   : 6 رقم  بند 

ربيع   ادريس  السيد   تعيين   م يلي: 

مسير  ث لث  للشركة 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   27 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  444/12.

581I

DALIA CONSEIL SARL

HANDIOASIS SARL AU
إعالن متعدد القرارات

DALIA CONSEIL SARL

 RESIDENCE KOUTOUBIA  41

 APPT N°04 AVENUE

 ABDELKRIM EL KHATTABI

 GUELIZ MARRAKECH MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC

HANDIOASIS SARL AU »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: كيلومتر 7 

دوار لڭواسم طريق أوريك  تسلط نت 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.31 8 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2121 تم اتخ ذ  13 د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

اال تم عية  الحصص  بيع  ميع 

HANDIOASIS لشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

اال تم عية  الحصص  توزيع  ميع 

ب لسيدة  الخ صة   ) 111(

 JOSE والسيد BOSCHER CAROLE

 MARC JEAN RENE BONNET

 : حصة    111  : املشتري  لص لح 

YOOLA SAS شركة

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  الق نوني  الشكل  في  التغيير 

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

 BOSCHER استق لة السيدة  م يلي: 

 JOSE MARC والسيد   CAROLE

من   JEAN RENE BONNET

منصبيهم  كمديرين مش ركين لشركة 

.HANDIOASIS

قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي:
تعيين مدير وحيد  ديد لشركة 
الشركة  وستلتزم   HANDIOASIS
ب لتوقيع الوحيد للسيد عبد امل لك 

ب د�شي.
قرار رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
األس �شي  للنظ م  مط بق  تعديل 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 
تم تشكيله  من قبل السيد عبد امللك 
 ، YOOLA SAS بد�شي ، ممثل شركة
م لك األسهم التي تم إنش ؤه  أدن ه 
من تلك التي قد يتم إنش ؤه  الحًق  
، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
ستحكمه   والتي  الوحيد  للمس هم 
هذه القوانين والقوانين في فرض على 
الشرك ت في املغرب وال سيم  الظهير 
شوال   15 في  الص در    .97.49 رقم 
بإصدار   ) 997 فبراير    3(   4 7

الق نون 5-96.
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
الوحيد  الشريك  س هم  م يلي: 
في  أدن ه  املوقع   )YOOLA SAS(
الشركة نقًدا بمبلغ م ئة ألف درهم 
)100،000.00( وهي: - 100،000.00 
  9 بت ريخ  خ ص  عقد  بعد  درهم 
مراكش  في  مسجل   ،  2121 أكتوبر 
املرا ع:  تحت   19/  /2121 بت ريخ 
  111 ببيع  يتعلق   RE. : 67993
 BOSCHER للسيدة  مملوكة  حصة 
 JOSE MARC والسيد   CAROLE
أي   ،  JEAN RENE BONNET
منه  لص لح شركة  لكل  حصة   511

.YOOLA SAS
بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
م ئة  بمبلغ  امل ل  رأ1  تحديد  تم 
درهم.   )100،000.00( درهم  ألف 
)111 ( حصة  وهي مقسمة إلى ألف 
ا تم عية بقيمة اسمية م ئة درهم 
)11  درهم( مرقمة من  1 إلى 111  
ب لك مل  ومدفوعة  ب لك مل  مشتركة 
يصرح  الوحيد.  الشريك  قبل  من 
أن   ، الشريك الوحيد   ، املوقع أدن ه 
تخصيص الحصص املذكورة أعاله 

قد تم وفًق  ملس هم ته.
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على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

عبد  السيد  الشركة  يدير  م يلي:  

ص ح6  واز السفر   ، امللك ب د�شي 

، وقد تم تعيينه    8DD18949 رقم 

غير  لفترة  للشركة  وحيد  كمدير 

ب إلدارة  يعهد  أن  يمكن  محددة. 

يعينه   ، الشركة  خ رج  شخص  إلى 

الشركة  ستلتزم  الوحيد.  الشريك 

األعم ل  بجميع  صحيح  بشكل 

والعملي ت املتعلقة به  بتوقيع املدير 

الوحيد السيد عبد امللك ب د�شي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   31 بت ريخ  التج رية بمراكش  

2121 تحت رقم 9157  .

58 I

Consultation internationale  6871  

AGRI SAYSY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

  Consultation internationale

6871
ش رع محمد الخ مس فض ء يسرى 

الط بق 1  رقم 355 ، 11 21، 

الدار البيض ء املغرب

AGRI SAYSY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي زنقة 

ملتقئ السكة الحديدية و زنقة 

رقم 4 2 النواصر - 11 21 الدار 

البيض ء املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.236169

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  فبراير  212  في  1  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

تحويل  املنتو  ت  البحرية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم  76227.

582I

STE FIDUCONFIANCE

P2M FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
P2M FES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 28 
ش رع اسكندرية  تجزئة السالم 
اق مة ادم طريق صفرو ف 1  - 

31111 ف 1  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

65929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 P2M  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. FES
ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الصيدلية  لوازم  أو  إكسسوارات 
ب الستيراد  يقوم  وسيط  أو  ت  ر   -

والتصدير.
 28 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
ش رع اسكندرية  تجزئة السالم اق مة 
 31111  - ف 1   صفرو  طريق  ادم 

ف 1  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد ح تم البدوي  :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : السيد يوسف بريسول  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  البدوي   ح تم  السيد 

تجزئة امل مونية الط بق الث ني شقة 

31111  ف 1  6 طريق صفرو ف 1  

املغرب .

السيد يوسف بريسول  عنوانه)ا( 

طريق   2 الشقة  هللا  فضل  اق مة 

ايموزار ف 1  31111 ف 1 املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البدوي   ح تم  السيد 

تجزئة امل مونية الط بق الث ني شقة 

31111  ف 1  6 طريق صفرو ف 1  

املغرب 

السيد يوسف بريسول  عنوانه)ا( 

طريق   2 الشقة  هللا  فضل  اق مة 

ايموزار ف 1  31111  ف 1 املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   28 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  442/12.

583I

Consultation internationale  6871  

SAM INOX
إعالن متعدد القرارات

  Consultation internationale

6871
ش رع محمد الخ مس فض ء يسرى 

الط بق 1  رقم 355 ، 11 21، الدار 

البيض ء املغرب

SAM INOX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: ش رع 

 LE موالي اسم عيل اق مة لوب رك

PARC 2 متجر رقم   روش نوار - 

21211 الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 92 17

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2121 تم اتخ ذ  8  د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  1:  قرار 

الحد  الع ئلي  االسم  تغيير  م يلي: 

املسيرين .

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :35 رقم  بند 

تغيير االسم الع ئلي في الح لة  م يلي: 

    ESER SAIT HASAN املدنية للسيد 

 ACAR SAITاسمه هو اصبح  حيت 

HASAN

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 761813.

584I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE BOUTSKLOUT MINE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

) MOHAMED  ) FLM
رقم 31 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لحمر ، 52111، 

الرشيدية املغرب

  STE BOUTSKLOUT MINE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

لبطرني بني امحمد سجلم سة  - 

52451  الريص ني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. BOUTSKLOUT MINE SARL

غرض الشركة بإيج ز : - استغالل 

املع دن

- األشغ ل املختلفة أو البن ء.



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5230

قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - سجلم سة   امحمد  بني  لبطرني 

52451  الريص ني املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:
 331   : يوسف  الخم�شي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 331   : محمد  امحرزي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد اسم عيلي علوي الشريف :  
341 حصة بقيمة 11  درهم للحصة
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الخم�شي يوسف عنوانه)ا( 
الواد األحمر    56 زنقة امدغرة رقم 

52111 الرشيدية املغرب.
السيد امحرزي محمد عنوانه)ا( 
  52451 الريص ني  الجبيل  قصر 

الريص ني املغرب.
السيد اسم عيلي علوي الشريف 
  52451 لبطرني  قصر  عنوانه)ا( 

الريص ني املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الخم�شي يوسف عنوانه)ا( 
الواد األحمر    56 زنقة امدغرة رقم 

52111 الرشيدية املغرب
السيد اسم عيلي علوي الشريف 
  52451 لبطرني  قصر  عنوانه)ا( 

الريص ني املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

د نبر 2121 تحت رقم 92  .
585I

LAMAN EXPERTISE

MATUSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

MATUSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املكت6 
رقم 9، عم رة ري ض أرفود، املدخل 

رقم 8، ش رع املزدلفة، عرصة 

السينكو  - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  1943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MATUSA

إنت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتسويق البيرة واملشروب ت الكحولية 

) ملة وتجزئة(.

املكت6   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املدخل  عم رة ري ض أرفود،   ،9 رقم 
عرصة  املزدلفة،  ش رع   ،8 رقم 

السينكو  - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 611   : م نوت�شي  اندري   السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

411 حصة    : السيد ألدو سولمي 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اندري  م نوت�شي عنوانه)ا( 

32 ، أسيف 41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  سولمي  ألدو  السيد 

 Via Turati, NR 22, Pescia  5 1 7

.Pistoia Italie

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سولمي  ألدو  السيد 

 Via Turati, NR 22, Pescia 5 1 7

Pistoia Italie

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 84 21 .

586I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MOBILECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

MOBILECOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي     ش رع 

يوغوسالفي رقم 4  ليز  - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5662 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 د نبر 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  MOBILECOM الوحيد  الشريك 

درهم    11.111 رأسم له   مبلغ 

وعنوان مقره  اإل تم عي     ش رع 

 41111  - 4  ليز   رقم  يوغوسالفي 

االزمة   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

االقتص دية.

و حدد مقر التصفية ب     ش رع 

 41111  - 4  ليز   رقم  يوغوسالفي 

مراكش املغرب. 

و عين:
الق دري  محمد لطفي   السيد)ة( 

41111 مراكش املغرب   . و عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21269 .

587I

FICASUD EXPERTISE

LAMALIF HOLDING

شركة املس همة

رفع رأسم ل الشركة

FICASUD EXPERTISE

 NACARAT42, 43, 68, 69, 70,

 71 BUREAUX N° B306, B305,

  B508, B507, B506, B505,

 AVENUE MOHAMED V GUELIZ

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

LAMALIF HOLDING شركة 

املس همة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 24 

ك م6 الغول  يليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.  1473

الع م  الجمع  بمقت�شى 

فبراير   12 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة  رأسم ل  رفع  تم   212 

أي  درهم»   561.111« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   271.111.411« من 

  : عن طريق  درهم»   271.561.411»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21416 .

588I
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SOCIETE MALAK GEST SARLAU

KOTOF TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

KOTOF TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 54  ش رع 

محمد الخ مس رقم 5  ليز - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.31425

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر   2121 د نبر   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسم له   مبلغ    KOTOF TRADE

مقره   وعنوان  درهم    11.111

اإل تم عي 54  ش رع محمد الخ مس 

رقم 5  ليز - 41111 مراكش املغرب 

نتيجة ل : االزمة االقتص دية.

و حدد مقر التصفية ب 54  ش رع 

محمد الخ مس رقم 5  ليز - 41111 

مراكش املغرب. 

و عين:

و  بيغومدان  محمد   السيد)ة( 

املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   27 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9967  .

589I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MISSDAISY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

MISSDAISY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي طريق 

اسفي املس ر رقم 5 3  - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.586  

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  31 د نبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسم له   مبلغ    MISSDAISY

مقره   وعنوان  درهم    11.111

رقم  املس ر  اسفي  طريق  اإل تم عي 

5 3  - 41111 مراكش املغرب نتيجة 

ل : االزمة االقتص دية.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 41111  -   3 5 رقم  املس ر  اسفي 

مراكش املغرب. 

و عين:

و  زريكم  الدين   نور  السيد)ة( 

املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخ برة 

 و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   27 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9967  .

591I

FIDUBAC SARL

DZ NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDUBAC SARL
62 مكرر ش رع يوسف ابن ت شفين 
 NADOR، الشقة رقم    الن ضور

62000، nador maroc
DZ NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي عريض 
سكتور 3 ش رع 32  رقم 3 الن ظور 

- 62111  الن ظور املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.21269

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 22 ين ير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»حي عريض سكتور 3 ش رع 32  رقم 
3 الن ظور - 62111  الن ظور املغرب» 
إلى »حي لعرا�شي ش رع البحراألبيض 
املتوسط ش رع 35 الن ظور - 62111  

الن ظور  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 15 فبراير 

 212 تحت رقم  26.
59 I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

OROSCOPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
OROSCOPE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي : ش رع 
محمد الخ مس زنقة املعتمد بن 
عب د عم رة الطع رجي الط بق   

شقة رقم 2  ليز  - 41111 مراكش 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.538 9
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  18 د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية   OROSCOPE
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  
محمد  ش رع  اإل تم عي  مقره  
الخ مس زنقة املعتمد بن عب د عم رة 
 2 رقم  شقة  الط بق    الطع رجي 
 ليز  - 41111 مراكش املغرب نتيجة 

لالزمة االقتص دية .
و عين:

ركن  موالي  عفر   السيد)ة( 
مراكش   41111  . الدين و عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
ش رع  وفي   2121 أكتوبر  بت ريخ  3 
محمد الخ مس زنقة املعتمد بن عب د 
عم رة الطع رجي الط بق   شقة رقم 

2  ليز  - 41111 مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 86 21 .

592I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

VICTORIA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
VICTORIA CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 3 2 
ش رع محمد الخ مس مكت6 رقم 9 - 

41111 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 9 75
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بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  31 د نبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسم له   مبلغ    VICTORIA CAR
مقره   وعنوان  درهم   411.111
محمد  ش رع   2 3 رقم  اإل تم عي 
 41111  -  9 رقم  مكت6  الخ مس 
االزمة   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

االقتص دية.
و حدد مقر التصفية ب رقم 3 2 
ش رع محمد الخ مس مكت6 رقم 9 - 

41111 مراكش املغرب. 
و عين:

و  الجمري  نزار   السيد)ة( 
املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21337 .
593I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD BAB EL FALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
RIAD BAB EL FALE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي : 81 مكرر 
درب املج ط ب ب ايالن اامدينة  - 

41111 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
. 1 963

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل  ين ير  212    1 املؤرخ في 
ذات  شركة   RIAD BAB EL FALE
رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم    11.111

املج ط  درب  مكرر   81 اإل تم عي 

ب ب ايالن اامدينة  - 41111 مراكش 

املغرب نتيجة لالزمة االقتص دية.

و عين:

  PASCAL ADRIEN السيد)ة( 

 . عنوانه)ا(  و   DAMBRICOURT

)ة(  41111 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ريخ 21 د نبر 2121 وفي 81 مكرر 

 - اامدينة   ايالن  ب ب  املج ط  درب 

41111 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم  2134 .

594I

COMPTAFFAIRES

PHARMACIE AMMARE
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 AMMARE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

السفلي تجزئة بشرى رقم 4   بئر 

الجديد - 51 24 بئر الجديد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PHARMACIE AMMARE
غرض الشركة بإيج ز : صيدلية.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
بئر     4 رقم  بشرى  تجزئة  السفلي 
الجديد - 51 24 بئر الجديد املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد بلف كية عثم ن 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بلف كية عثم ن عنوانه)ا( 
رقم       4 زنقة   4 م  السدري  حي 

21111 الدارالبيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلف كية عثم ن عنوانه)ا( 
رقم       4 زنقة   4 م  السدري  حي 

21111 الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 26147.
595I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

KOTOF TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
KOTOF TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 54  
ش رع محمد الخ مس رقم 5  ليز - 

41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.31425

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر  ين ير  212    5 في  املؤرخ 

ذات  شركة   KOTOF TRADE حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

  11.111 رأسم له   مبلغ  الوحيد 

  54 درهم وعنوان مقره  اإل تم عي 

 - 5  ليز  ش رع محمد الخ مس رقم 

41111 مراكش املغرب نتيجة لالزمة 

االقتص دية.

و عين:

و  بيغومدان  محمد   السيد)ة( 

املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

  54 وفي   2121 د نبر   31 بت ريخ 

 - 5  ليز  ش رع محمد الخ مس رقم 

41111 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21589 .

596I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MOM DARINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

MOM DARINA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : رقم 8 

عم رة حبو1 ب ب دك للة  - 41111 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 3285
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بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر  ين ير  212    1 في  املؤرخ 

ذات  شركة   MOM DARINA حل 

رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم    11.111

عم رة حبو1 ب ب   8 اإل تم عي رقم 

املغرب  مراكش   41111  - دك للة  

نتيجة لالزمة االقتص دية.

و عين:

و  ا رود  محمد   السيد)ة( 

املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 8 وفي رقم   2121 د نبر   31 بت ريخ 

 41111  - عم رة حبو1 ب ب دك للة  

مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21422 .

597I

FICASUD

LAMALIF GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

LAMALIF GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي رقم 24 

ك م6 الغول  يليز مراكش - 41111 

مراكش .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.217 9

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحويل  ين ير  212   22 املؤرخ في 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21414 .
598I

FICASUD

LAMALIF GROUP
إعالن متعدد القرارات

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LAMALIF GROUP »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 24 

ك م6 الغول  يليز مراكش - 41111 
مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.217 9
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  ين ير  212   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
املص دقة على مس همة  ميع األسهم 
الكبير  موالي  للسيدين  اململوكة 
إسم عيلي علوي وعبد الرحيم العالم 
 LAMALIF GROUP - SARL في شركة
24 ، ك م6 الغول  الواقعة في: رقم   ،
كيليز مراكش واملسجلة في السجل   ،
دات   217 9 التج ري بمراكش رقم 
بقيمة   16516968 الضريبي  الرقم 
تم  التي  درهم   271.111.111.11
دفعه  ب لك مل بعد تقرير من مفوض 
 FICASUD شركة  في  املس همة 
ممثلة ب لسيد   ،  EXPERTISE SARL
 ، ق نوني  مح س6   ، مربوح  محسن 
املح سبين،  الخبراء  في مكت6  عضو 
 NACARAT42، 43، 68، في:  مقيم 
 69، 70، 71 BUREAUX N ° B306،
 B305، B508، B507، B506،
 B505، AVENUE MOHAMED V
GUELIZ MARRAKECH في الشركة 
الق بضة )LAMALIF HOLDING( ؛

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تعويض شريكي الشركة ويتعلق االمر 
إسم عيلي  الكبير  موالي  ب لسيدان 
علوي و عبدالرحيم العالم ب لشريكة 
 LAMALIF شركة  وهي  الجديدة 
ب لسيد  ممثلة  ش.م   HOLDING

موالي الكبير إسم عيلي علوي
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
الكبير  السيد موالي  تنصي6  تأكيد 
للشركة  كمسير  علوي  إسم عيلي 
الصالحي ت  تأكيد  ميع  وكدلك 

املخولة له
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تبني ق نون أس �شي  ديد للشركة 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
 LAMALIF تصبح تسمية الشركة هي
مسؤولية  دات  شركة   GROUP

محدودة دات شريك وحيد
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
يصبح توزيع رأسم ل الشركة  م يلي: 
درهم  شركة    : الت لي  الشكل  على 
 LAMALIF HOLDING    :،11

31.111.111
بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
يصبح توزيع الحصص على الشكل 
    LAMALIF HOLDING  الت لي : شركة

311.111 : حصة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21414 .
599I

COMPTAFFAIRES

BM CLOTHES
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
BM CLOTHES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 224 

تجزئة الحرية   الط بق الث لث شقة 

9 - 28811 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

27225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BM  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CLOTHES

غرض الشركة بإيج ز : *  ت  ر في 

أدوات واملعدات الصن عية

* االستيراد والتصدير

* مق ول في أعم ل مختلفة.

 224  : اال تم عي  املقر  عنوان 

تجزئة الحرية   الط بق الث لث شقة 

9 - 28811 املحمدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : محمد  بورا1  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  بورا1  السيد 

املحمدية   28811 الص في  تجزئة   9

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بورا1  السيد 

املحمدية   28811 الص في  تجزئة   9

املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 416.

611I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 CHEZ MOUDEN
MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
 CHEZ MOUDEN MOHAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي مركز 
ويرك ن اسني الحوز مح فظة 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 645 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121 تقرر حل  31 د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CHEZ MOUDEN الشريك الوحيد 
رأسم له   مبلغ    MOHAMED
مقره   وعنوان  درهم   511.111
اإل تم عي مركز ويرك ن اسني الحوز 
مراكش   41111  - مح فظة مراكش 
املغرب نتيجة ل : االزمة االقتص دية.
مركز  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ويرك ن اسني الحوز مح فظة مراكش 

- 41111 مراكش املغرب. 
و عين:

و  املدن  ايد  محمد   السيد)ة( 
املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ  1  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 11 21 .

61 I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

CARRE CERAMIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

CARRE CERAMIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

لوسة رقم   ش رع االميرموالي عبد 

هللا - 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.6713 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 د نبر   31 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 CARRE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسم له   مبلغ    CERAMIQUE

مقره   وعنوان  درهم    11.111

ش رع  اإل تم عي اق مة لوسة رقم   

االميرموالي عبد هللا - 41111 مراكش 

املغرب نتيجة ل : االزمة االقتص دية.

اق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ش رع االميرموالي عبد  لوسة رقم   

هللا - 41111 مراكش املغرب. 

و عين:
و  الكرم عي  رشيد   السيد)ة( 

املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21244 .

612I

CABINET BOUZIDI

ALCONAMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BOUZIDI

عند مكت6 البوزيدي ص.ب 25  

الن ظور ، 62111، الن ظور املغرب

 ALCONAMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : دوار 

ميسوس ت زكري  والد ستوت سلوان 

- 62111 ن ظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.  993

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر  ين ير  212   31 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ALCONAMAR حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

  11.111 رأسم له   مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

ميسوس ت زكري  والد ستوت سلوان 

ل نتيجة  املغرب  ن ظور   62111  -

.CESSATION ACTIVITE

و عين:

السيد)ة(  منوال  بوتيست غرصي  

و عنوانه)ا( حي السع دة حي الصن عي 
رقم 39 سلوان 62111 ن ظور املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

دوار  وفي  ين ير  212   31 بت ريخ 

ميسوس ت زكري  والد ستوت سلوان 

- 62111 ن ظور املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 18 فبراير 

 212 تحت رقم 284.

613I

FIDUNA

نوانسا شيمي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
نوانس  شيمي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 39 ش رع 
اللة الي قوت الط بق 5 الشقة 
د الدار البيض ء - 21521 الدار 

البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.34822 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل  ين ير  212   27 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسم له   مبلغ  شيمي   نوانس  
مقره   وعنوان  درهم    11.111
الي قوت  اللة  ش رع   39 اإل تم عي 
 - الشقة د الدار البيض ء   5 الط بق 
الدار البيض ء املغرب نتيجة   21521

ل : حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 39 ش رع 
اللة الي قوت الط بق 5 الشقة د الدار 
البيض ء  الدار   21521  - البيض ء 

املغرب. 
و عين:

ف ضيلي  العزيز    عبد  السيد)ة( 
مومن  ديد  سيدي  عنوانه)ا(  و 
 24 الرقم   16 الزنقة   6 مجموعة 
21411 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 763821.

614I
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FICASUD EXPERTISE

LAMALIF HOLDING
تأسيس شركة املس همة

FICASUD EXPERTISE

 NACARAT42, 43, 68, 69, 70,

 71 BUREAUX N° B306, B305,

  B508, B507, B506, B505,

 AVENUE MOHAMED V GUELIZ

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

LAMALIF HOLDING »شركة 

املس همة» 

وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 24، 

الط بق االول، مكت6 رقم 3 - ك م6 

الغول  يليز مراكش -، 41111 

مراكش املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املس همة»
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  1473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

األس �شي لشركة املس همة ب ملميزات 

الت لية:

شكل الشركة : شركة املس همة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAMALIF HOLDING

غرض الشركة بإيج ز : • مش ركة 

الشركة ، بأي وسيلة ، بشكل مب شر 

العملي ت  في  ميع   ، أو غير مب شر 

بغرضه  عن  مرتبطة  تكون  قد  التي 

أو  شرك ت  ديدة  إنش ء  طريق 

املس همة أو االكتت ب أو شراء األسهم 

أو حقوق الشركة أو االندم ج أو غير 

ذلك ، إنش ء أو اقتن ء أو تأ ير - إدارة 

أخذ أو حي زة  ؛  أي عمل أو مؤسسة 

أو استغالل أو نقل  ميع العملي ت 

بهذه  املتعلقة  االختراع  وبراءات 

األنشطة..
 ،24 : رقم  عنوان املقر اال تم عي 

ك م6   -  3 الط بق االول، مكت6 رقم 

 41111  - مراكش  الغول  يليز 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

الشركة  رأسم ل  ويبلغ 

271.111.411 درهم،

مقسم ك لت لي:

 :  السيد محمد اسم عيلي علوي 

  حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : السيد م مون اسم عيلي علوي 

  حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 : العالم  علي  محمد   السيد 

   حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

:    حصة  السيدة سيرين العالم 

بقيمة 11  درهم للحصة .

اسم عيلي  الكبير  موالي  السيد   

علوي : 891111  بقيمة 11  درهم.

 : العالم  عبدالرحيم  السيد 

1111 8 بقيمة 11  درهم.

مجلس  أعض ء  أو  املتصرفون 

الرق بة: 

اسم عيلي  الكبير  موالي  السيد 
ع م  مدير  رئيس  بصفته)ا(  علوي 

 Résidence Alaoui, عنوانه)ا( 

 Lot Bouazzaoui, Km 19 Route

 de Ouarzazate, Al Ouidane

Marrakech 40000 مراكش املغرب

العالم  عبدالرحيم  السيد 

 Hay عنوانه)ا(  متصرف  بصفته)ا( 

 Talmoulkt, Villa 73, Route de

مراكش   Casa Marrakech 40000

املغرب
علوي  اسم عيلي  محمد  السيد 

 Calle متصرف عنوانه)ا(  بصفته)ا( 

 de Lagasca 142, 2 Derecha,

 28116 Madrid Espagne 28116

مدريد اسب ني 

مراق6 أو مراقبي الحس ب ت :

 FICASUD EXPERTISE الشركة 

الحس ب ت  مراق6  )ا(بصفته 

 NACARAT42, 43, 68, عنوانه)ا( 

 69, 71, 7  BUREAUX N° B316,

  B315, B518, B517, B516, B515,

 AVENUE MOHAMED V –

 GUELIZ- MARRAKECH  40000

مراكش املغرب.

األس �شي  النظ م  مقتضي ت 

توزيع  و  االحتي طي  بتكوين  املتعلقة 

األرب ح :

 (5٪( ب مل ئة  خمسة  خصم  يتم 

من ص في الربح لكل سنة م لية   
ً
أوال

س بقة  خس ئر  أية  منه  مطروًح    ،
صندوق  لتكوين   ، االقتض ء  عند 

هذا  يتوقف  الق نوني.  االحتي طي 

الخصم عن أن يكون إلزامًي  عندم  

رأ1  ُعشر  الصندوق  هذا  يتج وز 

امل ل..

املنصوص  الخ صة  اإلمتي زات 

عليه  لكل شخص :

اسم عيلي  الكبير  موالي  السيد 
علوي

تنفيذًي   ورئيًس   رئيًس   بصفته 

وفًق   الصالحي ت  ومنحه  ميع 

للنظ م األس �شي والق نون..
بقبول  متعلقة  مقتضي ت 

تفويت  لهم  املخول  األشخ ص 
األسهم وتعيين  ه ز الشركة املخول 

له البث في طلب ت القبول :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير  بت ريخ  2  بمراكش  التج رية 

 212 تحت رقم 9723  .

615I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MISSDAISY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

MISSDAISY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : طريق 

اسفي املس ر رقم 5 3 - 41111 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.586  

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر حل  ين ير  212    1 املؤرخ في 

شركة ذات املسؤولية   MISSDAISY

  11.111 رأسم له   مبلغ  املحدودة 

اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 

 -  3 5 رقم  املس ر  اسفي  طريق 

41111 مراكش املغرب نتيجة لالزمة 

االقتص دية.

و عين:

و  زريكم  الدين   نور  السيد)ة( 

املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

طريق  وفي   2121 د نبر  بت ريخ  3 

 41111  -  3 5 رقم  املس ر  اسفي 

مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21521 .

616I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

ROTANI HANID TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 ROTANI HANID TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

محمد الخ مس رقم 237 الط بق 

االول الحي الحسني - 23111 بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ROTANI HANID TRAVAUX
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   237 رقم  الخ مس  محمد 
بني   23111  - الحسني  الحي  االول 

مالل املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد حنيد فت ح :  2.511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد حنيد عبد الرزاق :  2.511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  فت ح  حنيد  السيد 
دوار والد احم مة البزازة اوالد يعيش 

23111 بني مالل املغرب.
الرزاق  عبد  حنيد  السيد 
البزازة  احم مة  والد  دوار  عنوانه)ا( 
اوالد يعيش 23111 بني مالل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فت ح  حنيد  السيد 
دوار والد احم مة البزازة اوالد يعيش 

23111 بني مالل املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 2  فبراير 

 212 تحت رقم 65 .
617I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

OPTIQUE HAY EL ASRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

OPTIQUE HAY EL ASRI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

العصري زنقة 7 رقم املحل 78  

مكرر - 23111 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.OPTIQUE HAY EL ASRI

غرض الشركة بإيج ز : متخصص 

في البصري ت و قي 1 النظر.

الحي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
  78 املحل  رقم   7 زنقة  العصري 

مكرر - 23111 بني مالل املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد زيدوح وليد :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد زيدوح وليد عنوانه)ا( 

 23111 35 الرقم   2 املسيرة  الزنقة 

بني مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد زيدوح وليد عنوانه)ا( 

 23111 35 الرقم   2 املسيرة  الزنقة 

بني مالل املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم 63 .

618I

الن ظور للحس ب ت

BOUARG CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الن ظور للحس ب ت

ش رع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

الط بق الث ني رقم 5 ، 62111، 

الن ظور املغرب

BOUARG CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي سكتور 

مسعود بلوك 72 بوعرك سلوان 

62111 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BOUARG CASH

- مفوض   : غرض الشركة بإيج ز 
تج ري

- تحويل االموال

- مكت6 الصرف.

سكتور   : اال تم عي  املقر  عنوان 

سلوان  بوعرك   72 بلوك  مسعود 

62111 الن ظور املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : سن ء  بوكيلي  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سن ء  بوكيلي  السيدة 

 62111  518 رقم  البست ن  تجزئة 

الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سن ء  بوكيلي  السيدة 

 62111  518 رقم  البست ن  تجزئة 

الن ظور املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم 4 3.

619I

CAFIGEC

2B SYNDIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

2B SYNDIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 215، 

تق طع ش رع 2 م ر1 و تق طع 

ب نوراميك 215، تق طع ش رع 2 

م ر1 و تق طع ب نوراميك 11 21 

الدر البيض ء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.4 5353
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121 تقرر حل  24 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية   2B SYNDIC
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  
تق طع   ،215 اإل تم عي  مقره  
ب نوراميك  تق طع  و  م ر1   2 ش رع 
2 م ر1 و تق طع  215، تق طع ش رع 
البيض ء  الدر   21 11 ب نوراميك 
املغرب نتيجة ألزمة م لية و اقتص دية.

و عين:
برك ت  العزيز    عبد  السيد)ة( 
النسيم  تجزئة   ,578 عنوانه)ا(  و 
اسالن  11 21 الدار البيض ء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 ،215 وفي   2121 فبراير   24 بت ريخ 
تق طع  و  م ر1   2 ش رع  تق طع 
البيض ء  الدار   21 11  - ب نوراميك 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

شتنبر 2121 تحت رقم 6 7454.

6 1I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MER STIVAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
MER STIVAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

ادريس أوحمو جحجوح الح  6. - 
111 5 الح  6 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
52217

بمقت�شى  عقد عرفي مؤرخ في 28 
ين ير  212 تم إعداد الق نون 
األس �شي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MER  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.STIVAN
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مستخدمين لف ئدة الغير.
دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - الح  6.  أوحمو جحجوح  ادريس 

111 5 الح  6 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد فت ح رشيد :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد فت ح رشيد عنوانه)ا( رقم 
مكن 1  الزيتون  ملع ركة  ش رع   81

51171 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فت ح رشيد عنوانه)ا( رقم 
مكن 1  الزيتون  ملع ركة  ش رع   81

51171 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    1 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 665.
6  I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

JOUHARATE TICHKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

JOUHARATE TICHKA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

 HAY وعنوان مقره  اإل تم عي

 LA RESISTANCE AVENUE

 ABDERRAHMANE SAHRAOUI

N 11 ورزازات 45111 ورزازات 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.7329

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   21 9 فبراير   25 في  املؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل 

  JOUHARATE TICHKA املحدودة 

درهم    11.111 رأسم له   مبلغ 

 HAY اإل تم عي  مقره   وعنوان 

 LA RESISTANCE AVENUE

 ABDERRAHMANE SAHRAOUI

ورزازات   45111 ورزازات   N   

املغرب نتيجة ل : حل شركة.

 HAY ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 LA RESISTANCE AVENUE

 ABDERRAHMANE SAHRAOUI

   N املغرب 45111 ورزازات املغرب. 

و عين:

و  بنح ب ل  محمد   السيد)ة( 

تيشك      3 رقم  ورزازات  عنوانه)ا( 

45111 ورزازات املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بت ريخ 28 فبراير 

9 21 تحت رقم 646 .

6 2I

MAROC METALLIQUE SOLUTION

 MAROC METALLIQUE

SOLUTION MMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC METALLIQUE

SOLUTION

 RUE AL DFARABI RESIDENCE

 PALACE 2EME ETAGE N°9 ،

90000، TANGER MAROC

 MAROC METALLIQUE(

SOLUTION )MMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8 ش رع 

الف رابي ، إق مة بالص - الط بق 

الث ني رقم 9 - طنجة. - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2195

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 MAROC METALLIQUE(  :

.SOLUTION (MMS

 MAROC« : غرض الشركة بإيج ز

 METALLIQUE SOLUTIONS

«.S.A.R.L

 - إق مة بالص   ، ش رع الف رابي   8

الط بق الث ني رقم 9 - طنجة.

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة منفردة.

فرعي  توقيع  شروط  بمو 6 

بت ريخ  212/ /4   بطنجة  خ ص 

النظ م األس �شي لشركة  تم وضع   ،

ذات مسئولية محدودة ، والتي تتمثل 

خص ئصه  فيم  يلي:
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 MAROC METALLIQUE االسم: 

SOLUTIONS

املوضوع: غرض الشركة في املغرب 

وخ ر ه:

والتركي6  املعدنية  اإلنش ءات   •

الفني

أعم ل  وتنفيذ  وإنج ز  دراسة   •

اإلنش ءات املعدنية

والبيع  والتجميع  التركي6   •

واإلصالح والصي نة الصن عية

• استيراد وتصدير وتسويق  ميع 

الخ م  املواد  غي ر  قطع  منتج ت 

واملنتج ت  الخ م  املواد  ومعدات 

االستهالكية املتعلقة بمج ل صن عة 

املع دن.

• التج رة بشكل ع م.

• تمثيل أي شركة أو عالمة تج رية.

أو  حصة  على  االستحواذ   •

مصلحة بأي شكل من األشك ل في أي 

شركة ذات غرض مم ثل أو مرتبط ؛

أو  مواد  أي  وتصدير  استيراد   •

بض ئع.

 ، أو حي زة   ، إدارة  أو   ، إنش ء   •

 ، بيع  أو   ، تطوير  أو   ، استغالل  أو 

أي  تأ ير  أو   ، تأ ير  أو   ، تب دل  أو 

أو   ، أو مصنع   ، أو ورشة   ، ممتلك ت 

عمل ، أو صن عة ني بة عن الشركة أو 

ني بة عن أطراف ث لثة في املغرب أو في 

الخ رج ؛

،  ميع املع مالت  وبشكل أعم   •

أو  امل لية  أو  الصن عية  أو  التج رية 

تتعلق  قد  التي  العق رية  أو  املنقولة 

بشكل مب شر أو غير مب شر بأهدافه  

أو  مش به  آخر  �شيء  بأي  وكذلك   ،

مرتبط أو يكون مفيًدا لتطويره.

 ، ش رع الف رابي   8 املقر الرئي�شي: 

إق مة بالص - الط بق الث ني رقم 9 - 

طنجة 
امل ل  تم تحديد رأ1  امل ل:  رأ1 

بمبلغ م ئة ألف درهم )100،000.00 

درهم( مقسم إلى ألف )111 ( سهم 

درهم(    111( درهم  ألف  بقيمة 

ومدفوع  ب لك مل  مكتت6   ، للسهم 

ومخصص على النحو الت لي:

اطريميني  ط رق  السيد 
مش ركة   511 النجري….……. 

ا تم عية
 511  .… أيوب  عمراني  السيد 

مش ركة ا تم عية
 ، فص عدا  اآلن  من   : اإلدارة 
الشرك ء على و ه الخصوص ، إلدارة 

الشركة لفترة غير محدودة:
- السيد ط رق اطريميني النجري ، 
مغربي الجنسية ، يحمل رقم البط قة 
الوطنية رقم K269598 ، من مواليد 
في  ويقيم   2 /13/ 978 في  طنجة 
   3 63  رقم  حي ميسترخوش زنقة 

طنجة كمدير للشركة.
مغربي   ، أيوب  عمراني  السيد   -
البط قة  على  ح صل   ، الجنسية 
الوطنية رقم K485765 ، من مواليد 
طنجة في 993 /1 /25 ويقيم في حي 
طنجة كمدير   53 املجد حمص رقم 

مش رك للشركة.
املدة: 99 سنة

السنة اال تم عية: من   ين ير إلى 
 3 ديسمبر.

من أرب ح   5٪ يتم خصم  األرب ح: 
الب قي  ويترك   ، الق نوني  االحتي طي 
اال تم ع  يراه  الذي  للتخصيص 

الع م مفيًدا.
قلم  في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  بطنجة  التج رية  املحكمة 
 238552 رقم  تحت   25/1 /212 
والشركة مسجلة في السجل التج ري 

برقم 2195  .
لالستخراج واإلش رة

اإلدارة
ش رع   8  : عنوان املقر اال تم عي 
الط بق   - بالص  إق مة   ، الف رابي 
الث ني رقم 9 - طنجة. - 91111 طنجة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
النجري  اطريميني  ط رق  السيد 
درهم    .111 بقيمة  حصة   511   :

للحصة .

السيد عمراني أيوب :  511 حصة 

بقيمة 111.  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
النجري  اطريميني  ط رق  السيد 

  63 عنوانه)ا( حي ميسترخوش زنقة 
رقم 3    91111 طنجة  املغرب.

السيد عمراني أيوب عنوانه)ا( حي 

املجد حمص رقم 53  91111 طنجة  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
النجري  اطريميني  ط رق  السيد 

  63 عنوانه)ا( حي ميسترخوش زنقة 
رقم 3    91111 طنجة  املغرب

السيد عمراني أيوب عنوانه)ا( حي 

املجد حمص رقم 53  91111 طنجة  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   25 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 238552.

6 3I

KAMAR BENOUNA

 RAIL  TECH MAROC
ش م م

 دات مس هم وحيد
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

RAIL  TECH MAROC ش م م 

دات مس هم وحيد  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي:  3  ش رع 

عبد املومن  - 21142 الدارالبيض ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 83957

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 نونبر   14 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

 « تصبح  التي  الشركة  تسمية  تغيير 

» PANDROL CASA

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

م يلي: االنضم م الى موضوع الشركة 

النش ط الت لي ت  ر يستورد و يصدر 
مق ول  الحديدية   السكك  معدات 

بن ء واصالح السكك الحديدية

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

ش رع  تغيير املقر اال تم عي من  3  

السفير  ش رع   469 الى  املومن  عبد 

بن ع ئشة اق مة روش نوار اوفيس 

نوار   روش   8 الرقم  االول  الط بق 

الدارالبيض ء

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 

1

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765211.

6 4I

SOCIETE FIDAV SARL

LAND WORK COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عم رة 3  شقة 3 

املدينة الجديدة ، 51111، مكن 1 

املغرب

LAND WORK COMPANY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 18 تجزئة 

الزيتونة موالي ادريس زرهون - 

51353  مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  5224 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAND :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.WORK COMPANY

أشغ ل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

الري

-أشغ ل متنوعة

-استيراد وتصدير

- بيع وشراء.

عنوان املقر اال تم عي : 18 تجزئة 

 - زرهون  ادريس  موالي  الزيتونة 

51353  مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : لعشير   حبيبة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

511 حصة    : السيد خليد فهد  

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيدة حبيبة لعشير  

بوعرك   73 بلوك  مسعود  سكتور 

62111 الن ظور املغرب.

عنوانه)ا(  فهد   خليد  السيد 

 SALLE VIRGEN AL TAGRACIA

 N° 4   29 41 DOS  HERMANAS

.ESPAGNE

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة حبيبة لعشير  

بوعرك   73 بلوك  مسعود  سكتور 

62111 الن ظور املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 735 .

6 5I

distra conseils

 A LA MAROCAINE

MARRAKECH ART DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك  2 الط بق الث ني الحي 

الحسني ، 41111، مراكش املغرب

 A LA MAROCAINE

 MARRAKECH ART DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

السفلي رقم   درب القمرة سيدي 

عبد الغزيز - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   4 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A LA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

 MAROCAINE MARRAKECH

.ART DESIGN

ت  ر في   -  : غرض الشركة بإيج ز 

املنتج ت الفنية.

للمنتج ت  تج ري  -مصدر 

الحرفية. .

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

القمرة سيدي  درب  رقم    السفلي 

عبد الغزيز - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد بدر وزاني حسني 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بدر وزاني حسني عنوانه)ا( 
  14 فيال   14 النخيل  عملية 
41111 مراكش  ت منصورت مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بدر وزاني حسني عنوانه)ا( 
  14 فيال   14 النخيل  عملية 
41111 مراكش  ت منصورت مراكش 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم  2164 .

6 6I

MOORISH

SILEXTRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 ش رع اللة الي قوت الط بق 5 
الشقة د 39 ش رع اللة الي قوت 

الط بق 5 الشقة د، 21111، الدار 
البيض ء املغرب

Silextra SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع عبد 
املومن زنقة سمية اق مة شهرزاد 3 
الط بق 4 رقم 21 ب مليي البيض ء - 

21141 الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
489849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. Silextra SARL AU
أعم ل     : غرض الشركة بإيج ز 
البن ء املتنوعة.  تأ ير معدات أعم ل 

البن ء والتشييد املتنوعة.
عنوان املقر اال تم عي : ش رع عبد 
 3 املومن زنقة سمية اق مة شهرزاد 
 - البيض ء  ب مليي   21 رقم   4 الط بق 

21141 الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : شهرب ن  خ لد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  شهرب ن  خ لد  السيد 
  3 الط بق   6 ش رع املنظر الع م رقم 

51 21 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شهرب ن  خ لد  السيد 
  3 الط بق   6 ش رع املنظر الع م رقم 

51 21 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  2 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765383.

6 7I

GOUTI INDUSTRIE

GOUTI INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOUTI INDUSTRIE
 N° 17 RUE 19 LTS OUED FES

FES ، 30000، FES MAROC
GOUTI INDUSTRIE شركة 

ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 7  
زنقة 9  تجزئة واد ف 1 ف 1 - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOUTI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.INDUSTRIE

نج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أملنيوم معدنية.
  7 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
 - ف 1  ف 1  واد  تجزئة    9 زنقة 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : الكوطي   منير  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الكوطي   منير  السيد 
رقم 5  زنقة 9  حي واد ف 1 3111  

ف 1  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكوطي   منير  السيد 
رقم 5  زنقة 9  حي واد ف 1 31111  

ف 1  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 654.

6 8I

مست منة ش مة

SAMI DIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

مست منة ش مة
ش رع املسيرة رقم 42  الط بق االول 

الن ظور ش رع املسيرة رقم 42  
الط بق االول الن ظور، 62111، 

الن ظور املغرب
SAMI DIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي جحليوة 

بني شيكر الن ظور - 62111 الن ظور 
املغرب.

تغيير نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 8729
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير  فبراير  212   13 املؤرخ في 
»بيع الحبوب و  نش ط الشركة من 
املنتو  ت  »توزيع  إلى  البقولي ت» 

الغذائية
استيراد املواد الغذائية».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 19 فبراير 

 212 تحت رقم 288.
6 9I

ECOLE CHARIFA PRIVE

KADACHTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KADACHTRAV
رقم 51 بلوك 1 ايت ايعزة ، 

83111، ت رودانت املغرب
KADACHTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي : رقم 

51 بلوك 1 ايت ايعزة - 83111 
ت رودانت املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.6 75

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر  ين ير  212   27 في  املؤرخ 
ذات  شركة   KADACHTRAV حل 

رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوان  درهم    11.111
ايت   1 بلوك   51 رقم  اإل تم عي 
املغرب  ت رودانت   83111  - ايعزة 
نتيجة الالزمة االقتص دية واملن فسة

و عين:
و  القديد  رشيد   السيد)ة( 
  83111 تكلدمت   دوار  ا(  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  ت رودانت 

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
رقم  وفي  ين ير  212   27 بت ريخ 
  83111  - ايعزة  ايت   1 بلوك   51

ت رودانت املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  بت رودانت   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 35 .
621I

مست منة ش مة

TRANS NIRMIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مست منة ش مة
ش رع املسيرة رقم 42  الط بق االول 

الن ظور ش رع املسيرة رقم 42  
الط بق االول الن ظور، 62111، 

الن ظور املغرب
TRANS NIRMIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة 9 

بلوك بيجو العق رية سلوان الن ظور 
- 62111 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.NIRMIN

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
لحس ب  الدولي  و  الوطني  البض ئع 

الغير
نقل االمتعة و االرس لي ت الوطني 

و الدولي
استيراد البض ئع.

 9 عم رة   : عنوان املقر اال تم عي 
بلوك بيجو العق رية سلوان الن ظور 

- 62111 الن ظور املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
الفركوكي  العزيز  عبد  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
 : الفركوكي  العزيز  عبد  السيد 

11111  بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الفركوكي  العزيز  عبد  السيد 
  7 رقم  العسكري  الحي  عنوانه)ا( 
الن ظور   62111 الن ظور  تويمة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفركوكي  العزيز  عبد  السيد 
  7 رقم  العسكري  الحي  عنوانه)ا( 
الن ظور   62111 الن ظور  تويمة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 18 فبراير 

 212 تحت رقم 274.

62 I

الص في م  يك سيرفيس

الصافي ماجيك سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الص في م  يك سيرفيس
الخيمة دوار سيدي حيدة الهيم نية 

ت مصلوحت ، 41111، مراكش 
املغرب

الص في م  يك سيرفيس
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  الخ يمة 
دوار سيدي حيدة الهيم نية 

ت مصلوحت - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   597

في مؤرخ  حر  عقد   بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : الص في 

م  يك سيرفيس.
ت  ر   .  : غرض الشركة بإيج ز 

مواد البن ء والتشطي6
2. أعم ل و أشغ ل البن ء

3. التج رة في مستلزم ت ومعدات 
املك ت6.

الخ يمة    : عنوان املقر اال تم عي 
الهيم نية  حيدة  سيدي  دوار 
مراكش   41111  - ت مصلوحت 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
المغ ري  الص في  موالي  السيد 
  11 بقيمة  حصة   5.111   :  م ل 

درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
المغ ري  الص في  موالي  السيد 
املحمدي  الحي  عنوانه)ا(   م ل 
الرقم  الداودي ت  الرابعة  الوحدة 

249  41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

المغ ري  الص في  موالي  السيد 
املحمدي  الحي  عنوانه)ا(   م ل 
الرقم  الداودي ت  الرابعة  الوحدة 

249  41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 19 2.

622I

مستأمنة س مي للمح سبة

 STE IRRI FROID ATLAS
SARL

إعالن متعدد القرارات

مستأمنة س مي للمح سبة
حي ميمونة رقم 55 بلوك 4 الط بق 
األول بني مالل ، 23114، بني مالل 

املغرب
 STE IRRI FROID ATLAS SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: أكروبول 
تجزئة رقم 8-   ورقم 8-2  قي دة 
و م عة أوالد امب رك - - بني مالل 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.915 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   15 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
م يلي: وف ة الشريك املشترك للشركة  

السيد أغزال يوسف 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
للشركة  مشترك  مسير ديد  -تعيين 
يوسف  أغزال  السيد  وف ة  نتيجة 
للشركة,  مشترك  مسير  ب عتب ره 
السيدة عبودي ن دية الح ملة لبط قة 
 BH531193 التعريف الوطنية رقم 
والس كنة بتجزئة املعزوزية رقم 27  

مراكش 
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
التوقيع ت املشتركة  تعيين أسم ء   -

للشركة.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 43: الذي ينص على م يلي: 
العزيز  عبد  تمردال  السيد  تعيين 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
بحي  والس كن   PA 33741 رقم 
أطلس رقم  تجزئة  الحضري  سيدي 
بوغرب ل  والسيد  السبت.  سوق   33
لبط قة  الح مل  مصطفى  موالي 
 E588 39 رقم  الوطنية  التعريف 
والس كن بتجزئة البركة طريق الدار 
والسيدة  مراكش.  رقم  5  البيض ء 
لبط قة  الح ملة  ن دية  عبودي 
 BH 531193 التعريف الوطنية رقم 
والس كنة بتجزئة املعزوزية رقم 27  
مراكش.كمسيرين  مشتركين ق نونيين 

للشركة.
بند رقم 44: الذي ينص على م يلي: 
ب لشركة  الخ ص  املشترك  -التوقيع 
سيكون على شكل ثن ئي  على الشكل 
العزيز  عبد  تمردال  السيد  الت لي: 
والسيد بوغرب ل موالي مصطفى أو 
السيد تمردال عبد العزيز والسيدة 
بوغرب ل  السيد  أو  ن دية  عبودي 
عبودي  والسيدة  مصطفى  موالي 

ن دية.  
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم 75 .

623I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE GOLDHOOF BUSINESS»
 « SARL

 شركة كولدهوف بيزنيسس
 ش. م .م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 STE GOLDHOOF BUSINESS»

SARL »  شركة كولدهوف بيزنيسس 
ش. م .م  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  بحي 

احس ين  زنقة   رقم 5 مريرت  

خنيفرة 54451 مريرت خنيفرة 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.3229

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  1  فبراير  212  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

املتوكل  محمد  كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 1  فبراير 

 212 تحت رقم 61.

624I

STE ARSALAN CHAOUIA

CHAUFFEURDIALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

ش رع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،26111 ، 843 63  ص.ب

MAROC

CHAUFFEURDIALI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي القسم 
زنقة الكويت بلوك ب رقم 3  - 

26111 سط ت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

6339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHAUFFEURDIALI
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
النقل  ب لسي رات-مق ول  الرك ب 

الحضري.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
  3 القسم زنقة الكويت بلوك ب رقم 

- 26111 سط ت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : ابوالهدى سفي ن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ابوالهدى سفي ن عنوانه)ا( 
حي القسم زنقة الكويت بلوك ب رقم 

3  26111 سط ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابوالهدى سفي ن عنوانه)ا( 
حي القسم زنقة الكويت بلوك ب رقم 

3  26111 سط ت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
5  فبراير  االبتدائية بسط ت  بت ريخ 

 212 تحت رقم  74/2.

625I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

مقهى عم د ب كي

CAFE IMAD BAGUI 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 cafe imad bagui مقهى عم د ب كي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقره  اال تم عي تجزئة 
ط رق رقم  42  بوفكران مكن 1 

51111 مكن 1 

تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.49865

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحويل  ين ير  212  املؤرخ في  2 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 771.

626I

KAMAR BENOUNA

  ASSURANCE LA SECURITE

ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

ASSURANCE LA SECURITE  ش م 

م  »شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 39 ش رع 

بئر انزران  - 21521 الدارالبيض ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.4 187

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212    9 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

مع ينة وف ة السيد  واد بنونة 

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

ك نت  التي  حصة   711 توزيع  ثم 

بحوزة الفقيد

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

بنونة  عمر  السيد  كمسيير  تعيين 

للبط قة  الح مل  مغربية  الجنسية  

BE823 93 الوطنية رقم

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
راسم ل

5 : الذي ينص على  4 و  بند رقم 
م يلي: تعيين مسيير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765892.
627I

FO CONSULTUNG SARL AU

ABISSE TEXTILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

ABISSE TEXTILE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  2 س حة 

أبو بكر الصديق شقة 8 أكدال 
الرب ط - 1191  الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 49673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABISSE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TEXTILE
خي طة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املالبس.
عنوان املقر اال تم عي :  2 س حة 
أكدال   8 شقة  الصديق  بكر  أبو 

الرب ط - 1191  الرب ط املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : أيوب  عبيس  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  أيوب  عبيس  السيد 

املحمدية   6 رقم   5 حي القصبة زنقة 

28831 املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أيوب  عبيس  السيد 

املحمدية   6 رقم   5 حي القصبة زنقة 

28831 املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 226 .

628I

Consultation internationale  6871  

 LAMINATION

AUTOMOTIVE FABRICS
إعالن متعدد القرارات

  Consultation internationale

6871

ش رع محمد الخ مس فض ء يسرى 

الط بق 1  رقم 355 ، 11 21، الدار 

البيض ء املغرب

 LAMINATION AUTOMOTIVE

FABRICS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

 Lots :وعنوان مقره  اال تم عي

 13.19 - 13.20, Atlantic Free

 Zone,Commune Amer Saflia -

4164  القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.47573

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212    3 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
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على  ينص  الذي  رقم  1:  قرار 

من  الشركة   اسم   تغيير  م يلي: 

 LAMINATION AUTOMOTIVE

 SAGE AUTOMOTIVE الئ FABRICS

INTERIORS,KENITRA

على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 

حيت  امل لية  السنة  تغيير  م يلي: 

ف تح ابريل و  تبتدئ من   اصبحت  

تنتهي في  3 م ر1 من كل سنة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي   :12 رقم  بند 

الشركة   تحمل   م يلي:  على 

 SAGE AUTOMOTIVE اسم  

INTERIORS,KENITRA

على  ينص  الذي   :21 رقم  بند 

م يلي: السنة امل لية   تبتدئ من  ف تح 

م ر1 من كل  في  3  تنتهي  ابريل و 

سنة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 264 8.

629I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE IDLA ELECTRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

STE IDLA ELECTRIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

السع دة ش رع الجيش امللكي ايت 

اسح ق - 54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IDLA ELECTRIQUE
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الكهرب ء،اشغ ل مختلفة.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ايت  امللكي  الجيش  ش رع  السع دة 

اسح ق - 54111 خنيفرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
الدالئي  الرحم ن  عبد  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدالئي  الرحم ن  عبد  السيد 
ايت  ش رع   السع دة  حي  عنوانه)ا( 

اسح ق 54111 خنيفرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدالئي  الرحم ن  عبد  السيد 
ايت  ش رع   السع دة  حي  عنوانه)ا( 

اسح ق 54111 خنيفرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم 71.
631I

KAMAR BENOUNA

C.J.B CONSULTANT ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
C.J.B CONSULTANT ش م م  
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 39 ش رع 
بئر انزران - 21521 الدارالبيض ء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.23357 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  ين ير  212    9 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

مع ينة وف ة السيد  واد بنونة 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
11  حصة ا تم عية التي  ثم توزيع 

ك نت في حوزة الفقيد 
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
بنونة  عمر  السيد  كمسيير  تعيين 
للبط قة  الح مل  مغربية  الجنسية  

BE823 93 الوطنية رقم
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 8: الذي ينص على م يلي: 

راسم ل
الذي ينص على  و2 :   4 بند رقم 

م يلي: تعيين مسيير
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76589.
63 I

FO CONSULTUNG SARL AU

AGRITROLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

AGRITROLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  2 س حة 
أبو بكر الصديق شقة 8 أكدال 

الرب ط  13 1191  الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 49675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGRITROLE
: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

املج ل الزراعي و الحيواني.
عنوان املقر اال تم عي :  2 س حة 
أكدال   8 شقة  الصديق  بكر  أبو 

الرب ط  13 1191  الرب ط املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد الصديق بلم مون :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بلم مون  الصديق  السيد 
عنوانه)ا( عم رة د 2 اق مة شقة  61 
  1111 الرب ط  السوي�شي  الليمون 

الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلم مون  الصديق  السيد 
عنوانه)ا( عم رة د 2 اق مة شقة  61 
  1111 الرب ط  السوي�شي  الليمون 

الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 227 .

632I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

 COMPLEXE TOURISTIQUE
BOULOUZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
 COMPLEXE TOURISTIQUE

BOULOUZ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقره  اإل تم عي واوم نة - 
54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
366 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 COMPLEXE TOURISTIQUE

.BOULOUZ
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

مقهى،مطعم،مرك6 سي حي.
عنوان املقر اال تم عي : واوم نة - 

54111 خنيفرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
حصة   511   : السيد عزيز بولوز 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : السيد عبد الرحيم بولوز 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  بولوز  عزيز  السيد 

واوم نة 54111 خنيفرة املغرب.
بولوز  الرحيم  عبد  السيد 
خنيفرة   54111 واوم نة  عنوانه)ا( 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بولوز  عزيز  السيد 

واوم نة 54111 خنيفرة املغرب
بولوز  الرحيم  عبد  السيد 
خنيفرة   54111 واوم نة  عنوانه)ا( 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم 62.
633I

شركة مح سبة ص يم

 ORIENTAL FIVE STAR

 GLOBAL IMPORT-EXPORT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مح سبة ص يم

ش رع الدرفوفي عم رة السع دة 

الط بق الث لث رقم 6 ، 61111، 

و دة مغرب

 ORIENTAL FIVE STAR GLOBAL

 IMPORT-EXPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 83 ش رع 

محمد الخ مس الط بق األول و دة 

- 61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

36485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ORIENTAL FIVE STAR GLOBAL

.IMPORT-EXPORT SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : -االستيراد 

و التصدير

-ت  ر

-مق ول التعبئة و التغليف.

83 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

محمد الخ مس الط بق األول و دة - 

61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : ع مري  احمد  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ع مري  احمد  السيد 
ش رع محمد الس د1 زنقة الدوحة 

رقم     61111 و دة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ع مري  احمد  السيد 
ش رع محمد الس د1 زنقة الدوحة 

رقم     61111 و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 419.

634I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE FYOGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
STE FYOGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 
االول الشقة 41 الفرح الطريق 
الوطنية 18 - 54111 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3667
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FYOGOCE

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و  التصدير  مختلفة،مف وضة، 

االستيراد.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الطريق  الفرح   41 الشقة  االول 

الوطنية 18 - 54111 خنيفرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : افنغور  والن بي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  افنغور  والن بي  السيد 

اكلم م 54111 خنيفرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  افنغور  والن بي  السيد 

اكلم م 54111 خنيفرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 5  فبراير 

 212 تحت رقم 66.

635I

karama conseil

 STE CAFE ARKANA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اس مة 

ابن زيد ش رع الجيش امللكي ف 1 
رقم 33 الشقة رقم   زنقة اس مة 

ابن زيد ش رع الجيش امللكي ف 1، 

31111، ف 1 املغرب

 STE CAFE ARKANA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 2 

بلوك ج مجموعة االنطالق كريو 

زواغة ف 1 - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66263
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CAFE ARKANA SARL AU
غرض الشركة بإيج ز : مقهئ.

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
بلوك ج مجموعة االنطالق كريو   2

زواغة ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد  عوان عزالدين 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد  عوان عزالدين عنوانه)ا( 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عوان عزالدين عنوانه)ا( 

ف 1 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  212/ 77.
636I

ALYAJI   

EMRIG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

ALYAJI
 APPT 6 RES ISMAILIA BD

 OUM RABIA WIAAM OULFA
 CASABLANCA ، 20220،
CASABLANCA MAROC

EMRIG SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 52  ش رع 
ب حم د بيلفدير - 21311 الدار 

البيض ء. املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.63  5

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   21 8 د نبر   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»    .111.111»
«5.111.111 درهم» إلى »6.111.111 
درهم» عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 
أرب ح أو عالوات إصدار في رأ1 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

م ي 9 21 تحت رقم  99 71.
637I

COMPTAFFAIRES

 JUDY MAROC
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 JUDY MAROC DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي : الوف ء 
الط بق السفلي رقم 222 - 28811 

املحمدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.24885

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121 تقرر حل  29 شتنبر  املؤرخ في 
 JUDY MAROC DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسم له   مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقره   وعنوان  درهم    .111.111
السفلي  الط بق  الوف ء  اإل تم عي 
28811 املحمدية املغرب   -  222 رقم 
هدف  تحقيق  في  لصعوبة  نتيجة 

الشركة.
و عين:

محرز   الدين   شمس  السيد)ة( 
دار  سف ر  ط هر  زنقة  عنوانه)ا(  و 
تونس  تونس    شعب ن فهري   81  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
الوف ء  وفي   2121 شتنبر   29 بت ريخ 
 28811  -  222 الط بق السفلي رقم 

املحمدية املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 324.

638I

COMPTAFFAIRES

 ETABLISSEMENT PRIVE DE
LA VILLE VERTE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 ETABLISSEMENT PRIVE DE
LA VILLE VERTE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: حي 

الفيالت ش رع آللة ع ئشة  - 3111  
بنسليم ن املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.975
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   12 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
تصريح بوف ة الشريك السيد ح رتي 
حفيظ وتوزيع حصصه اال تم عية 

على ورثته.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تصريح بوف ة الشريك السيد درو�شي 

اال تم عية  حصصه  وتوزيع  بوعزة 

على ورثته

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

التي  ا تم عية  حصة   516 تفويت 

الغني  عبد  امل لكي  السيد  يمتلكه  

لف ئدة السيد عوادي بوشعي6

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 6: الذي ينص على م يلي:    

تحيين البند رقم 6  للنظ م األس �شي 

للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  5 بت ريخ  سليم ن   ببن  االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 82.

639I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 CHEZ MOUDEN
MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

 CHEZ MOUDEN MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : مركز 

ويرك ن اسني الحوز مح فظة 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 645 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر حل  ين ير  212   21 املؤرخ في 

 CHEZ MOUDEN MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

رأسم له   مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقره   وعنوان  درهم   511.111
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اإل تم عي مركز ويرك ن اسني الحوز 
مراكش   41111  - مح فظة مراكش 

املغرب نتيجة لالزمة االقتص دية.
و عين:

و  املدن  ايد  محمد   السيد)ة( 
املغرب  مراكش   41111  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
مركز  وفي   2121 د نبر   31 بت ريخ 
ويرك ن اسني الحوز مح فظة مراكش 

- 41111 مراكش املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم  2174 .

641I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

NONNA ROMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العم رة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
NONNA ROMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي محل 
عم رة 6 ش رع بئر انزران الحي 

الحسني - 46311 اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2935
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NONNA ROMA
غرض الشركة بإيج ز : مقهى

مخبزة وحلوي ت
مطعم ك مل.

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الحي  انزران  بئر  ش رع   6 عم رة 
الحسني - 46311 اليوسفية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ع دل الطويل :  511 حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : الطويل  يونس  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الطويل  ع دل  السيد 
 46311 رقم  2   ا نديس  حي 

اليوسفية املغرب.
عنوانه)ا(  الطويل  يونس  السيد 

روم  11 11 روم   ايط لي .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فدوى الطويل عنوانه)ا( 
 46311 رقم  2   ا نديس  حي 

اليوسفية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  5/212 .
64 I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 SERVICE TECHNO
SYSTEME

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 SERVICE TECHNO SYSTEME
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 82  
الزنقة  1 الط بق االول ش رع املتنبي 

- 23111 بني مالل املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.4945

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212   25 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

استمرار نش ط الشركة ب لورثة بعد 

وف ة الشريك الوحيد

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

من    5 و7و   6 و  البنود    تعديل 

النظ م االس �شي

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تعيين مسير للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

تحويل الشكل الق نوني للشركة من 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد الى شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

ك لت لي:  النقدية  الحصص  تقسيم 

الس كنة  ف طمة  مداني  السيدة 

  24 ببي ض الصومعة زنقة  1 رقم 

بني مالل 711  درهم والسيد شكري 

احمد الس كن ببي ض الصومعة زنقة 

 1 رقم 24  بني مالل 8311 درهم

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

  7 ف طمة  مداني  السيدة  تملك 

و  للحصة  11 درهم  بقيمة  حصة 

السيد شكري احمد 83 حصة بقيمة 

رأسم ل  من  للحصة  درهم    11

الشركة 

على  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 

عبد  شكري  السيد  تعيين  م يلي: 

الصومعة  ببي ض  الس كن  الصمد 

بني مالل مسيرا    24 رقم  زنقة  1 

للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم 79 .

642I

FIDASSURCO

AMC INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDASSURCO

 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،

40000، MARRAKECH MAROC

AMC INGENIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مكت6 

ب ملس ر 286 الط بق األول - 41111 

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMC  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.INGENIERIE

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أخرى  وأشغ ل  والبن ء  الكهرب ء 

والتج رة .

مكت6   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 41111  - الط بق األول   286 ب ملس ر 

مراكش  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الته مي عبد الحكيم :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : مع د   بوزك رن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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الحكيم  عبد  الته مي  السيد 
 31 عم رة  السالم  دار  عنوانه)ا( 
مراكش    41111 سع دة    5 الشقة 

املغرب.
عنوانه)ا(  مع د   بوزك رن  السيد 
مراكش    41111 رقم  26  اسيل 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحكيم  عبد  الته مي  السيد 
 31 عم رة  السالم  دار  عنوانه)ا( 
مراكش   41111 سع دة    5 الشقة 

املغرب
عنوانه)ا(  مع د   بوزك رن  السيد 
مراكش   41111 رقم  26  اسيل 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 668 .

643I

societe de promotion touristique du dir

 STE DE PROMOTION
TOURISTIQUE DU DIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 societe de promotion
touristique du dir

 hotel henri iv  ,quartier
 ،administratif  el ksiba ، 23150

القصيبة املغرب
 STE DE PROMOTION

TOURISTIQUE DU DIR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي فندق 
هنري الرابع الحي االداري القصيبة - 

51 23 القصيبة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 67
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2116 ين ير    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE DE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته
 PROMOTION TOURISTIQUE

.DU DIR
   MAÎTRE  : غرض الشركة بإيج ز 

.D’HÔTEL
فندق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
هنري الرابع الحي االداري القصيبة - 

51 23 القصيبة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 911.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 2.485   : السيد محمد املوس وي 
حصة بقيمة 248.511 درهم للحصة 
 21   : املوس وي  ط رق  السيد 

حصة بقيمة 2.111 درهم للحصة .
 21   : املوس وي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 2.111 درهم للحصة .
السيد انس املوس وي :  21 حصة 

بقيمة 2.111 درهم للحصة .
السيد محمد علي املوس وي :  21 

حصة بقيمة 2.111 درهم للحصة .
  . 71   : امين  رابحة  السيدة 
حصة بقيمة 7.111   درهم للحصة 
 96   : الش فتي  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 9.611 درهم للحصة .
 4.511   : السيد بلك سم ق سمي 
حصة بقيمة 451.111 درهم للحصة 
 669   : السيدة م  دلين اليكرين 
حصة بقيمة 66.911 درهم للحصة .
 السيد ال �شيء : ال�شيء بقيمة 2  

درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد املوس وي عنوانه)ا( 
االداري  الحي  الرابع  هنري  فندق 

القصيبة 51 23 القصيبة املغرب.
السيد ط رق املوس وي عنوانه)ا( 
االداري  الحي  الرابع  هنري  فندق 

القصيبة 51 23 القصيبة املغرب.
السيد احمد املوس وي عنوانه)ا( 
االداري  الحي  الرابع  هنري  فندق 

القصيبة 51 23 القصيبة املغرب.

عنوانه)ا(  املوس وي  انس  السيد 
االداري  الحي  الرابع  هنري  فندق 

القصيبة 51 23 القصيبة ------.
املوس وي  علي  محمد  السيد 
الحي  الرابع  هنري  فندق  عنوانه)ا( 
القصيبة   23 51 القصيبة  االداري 

املغرب.
عنوانه)ا(  أمين  رابحة  السيدة 
بني   23111  27 زنقة العط رة الرقم 

مالل املغرب.
الش فتي   رشيدة  السيدة 
الحي  الرابع  هنري  فندق  عنوانه)ا( 

االداري القصيبة 51 23 القصيبة 
السيد بلك سم ق سمي عنوانه)ا( 
ت دلة  قصبة   23351 ت دلة  قصبة 

املغرب.
اليكرين  م  دلين  السيد 
الحي  الرابع  هنري  فندق  عنوانه)ا( 

االداري القصيبة 51 23 القصيبة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ق سمي  الق در  عبد  السيد 
الحي  الرابع  هنري  فندق  عنوانه)ا( 
القصيبة   23 51 القصيبة  االداري 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بت ريخ  ت دلة   بقصبة  االبتدائية 

تحت رقم -.
644I

VERSIONCONSULTING

AGTR BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

VERSIONCONSULTING
إق مة اإلحس ن عم رة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGTR BTP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 N°8   وعنوان مقره  اإل تم عي
 LOT EL MASSAR ROUTE DE
 SAFI MARRAKECH  - 40000

.MARRAKECH MAROC

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4  75

الع م  الجمع  بمقت�شى 

م ي    4 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة  رأسم ل  رفع  تم   2121

درهم»   5.111.111« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»    5.111.111« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   21.111.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بت ريخ  التج رية بمراكش  

2121 تحت رقم 5847  .

645I

Sté COMPTADAM Sarl au

TAJ LIL ISKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sté COMPTADAM Sarl au

 KENITRA 26RUE AL

 MOUTANABI RESID. TAYIBA

 BUREAU N° 3، 14000، kenitra

Maroc

TAJ LIL ISKAN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

 58  تجزئة الي نس دارن  الشطر2 

مرحلة اوه مهدية القنيطرة 4111  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52633

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAJ LIL :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. ISKAN
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الترويج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

العق ري املق ول الع م أو البن ء.

رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تجزئة الي نس دارن  الشطر2    58 

  4111 مرحلة اوه مهدية القنيطرة 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 251   : بشرى  محت ن  السيدة 

حصة بقيمة 25.111 درهم للحصة .

السيد س لمي سعيد :  251 حصة 

بقيمة 25.111 درهم للحصة .

  66   : االنص ري يونس   السيد  

حصة بقيمة 6.666  درهم للحصة .

العزيز  عبد  االنص ري  السيد 

درهم    6.667 حصة بقيمة    67   :

للحصة .

الصمد  عبد  االنص ري  السيد 

درهم    6.667 حصة بقيمة    67   :

للحصة .

 251  : بشرى  محت ن  السيدة 

بقيمة 25.111 درهم.

السيد س لمي سعيد : 251 بقيمة 

25.111 درهم.

  66  : االنص ري يونس   السيد  

بقيمة 6.666  درهم.

السيد النص ري عبد العزيز : 67  

بقيمة 6.667  درهم.

 : الصمد  عبد  االنص ري  السيد 

67  بقيمة 6.667  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة محت ن بشرى عنوانه)ا( 

دارن   الي نس  تجزئة  رقم  58  

  4111 اوه مهدية  مرحلة  الشطر2 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  سعيد  س لمي  السيد 

دارن   الي نس  تجزئة  رقم  58  

  4111 اوه مهدية  مرحلة  الشطر2 

القنيطرة املغرب.

السيد  االنص ري يونس  عنوانه)ا( 
حي النصر 1 8 رقم 544 عين العودة 

11 2  عين العودة املغرب.
العزيز  عبد  النص ري  السيد 
اململكة  ابه   املن ل  حي  عنوانه)ا( 
ابه       4111 السعودية  العربية 

اململكة العربية السعودية.
الصمد  عبد  االنص ري  السيد 
 544 رقم   8 عنوانه)ا( حي النصر 1 
العودة  عين    2 11 العودة  عين 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصمد  عبد  االنص ري  السيد 
 544 رقم   8 عنوانه)ا( حي النصر 1 
العودة  عين    2 11 العودة  عين 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
تحت   - بت ريخ  االبتدائية ب لقنيطرة  

رقم -.
646I

PRO PIECES FROID

PRO PIECES FROID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

PRO PIECES FROID
 LOT EL AMAL N° 2 EL MARSA
 SUP 15 EL MARSA LAAYOUNE

20250 ،، الدار البيض ء املغرب
PRO PIECES FROID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
املسيرة رقم 246 املرسة  العيون 
تجزئة املسيرة رقم 246 املرسة  
العيون 71111 العيون املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.28585

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 6  شتنبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
املرسة    246 رقم  املسيرة  »تجزئة 
 246 رقم  املسيرة  تجزئة  العيون 
العيون   71111 العيون  املرسة  
 29 رقم  االمل  »تجزئة  إلى  املغرب» 

االمل  تجزئة  العيون    5 املرسة 

 71111 العيون    5 املرسة   29 رقم 

العيون  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 4  أكتوبر 

2121 تحت رقم 2921/21.

647I

ائتم نية لرفيد

LARANISS TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية لرفيد

ش رع م لك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

عم رة املحيط, ط بق الث ني رقم:4  

، 92111، العرائش املغرب

 LARANISS TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

شعب ن 12 رقم :653 - 92111 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LARANISS TRANS SARL AU

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحس ب الغير.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 92111  -  653: رقم   12 شعب ن 

العرائش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : البق لي  نسرين  السيدة 
حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة نسرين البق لي عنوانه)ا( 
 92111 655: 12 رقم  تجزئة شعب ن 

العرائش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نسرين البق لي عنوانه)ا( 
 92111 653: 12 رقم  تجزئة شعب ن 

العرائش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 5  فبراير 

 212 تحت رقم 17 .

648I

SUD INVEST CONSULTING

SALES PILOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القبط ن اريكي اق مة ايزيس 

 GUELIZ،    الط بق 2 الشقة رقم
40000، MARRAKECH MAROC

SALES PILOT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع عبد 
الكريم الخط بي اق مة  واد العم رة 

19  الط بق 3 شقة 43  يليز - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   51 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SALES :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.PILOT
التسويق   : غرض الشركة بإيج ز 
الرقمي وتطوير تكنولو ي  املعلوم ت.
عنوان املقر اال تم عي : ش رع عبد 
الكريم الخط بي اق مة  واد العم رة 
 - 43  يليز  شقة   3 الط بق    19

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : انميراش  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  انميراش  ايوب  السيد 
شقة  2    2 عم رة  بيت الخير2. 4  

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  انميراش  ايوب  السيد 
شقة  2    2 عم رة  بيت الخير2. 4  

41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21732 .

649I

ائتم نية لرفيد

HANAN.BEN SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية لرفيد
ش رع م لك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عم رة املحيط, ط بق الث ني رقم:4  

، 92111، العرائش املغرب
HANAN.BEN SPA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  رقم: 
27’ ش رع علي بن ط ل6 رقم:1  - 

92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
59 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HANAN.BEN SPA
ص لون   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحالقة والتجميل.
عنوان املقر اال تم عي :  رقم: 27’ 
ش رع علي بن ط ل6 رقم:1  - 92111 

العرائش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
يونس  بضون  حن ن  السيدة 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
يونس  بضون  حن ن  السيدة 
بن  علي  ش رع   ’27 رقم:  عنوانه)ا(  
العرائش   92111 رقم:1   ط ل6 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
يونس  بضون  حن ن  السيدة 
بن  علي  ش رع   ’27 رقم:  عنوانه)ا(  
العرائش   92111 رقم:1   ط ل6 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم  227/212.
651I

FINANCES.NET

BREAKER MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT   9

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

BREAKER MAROC SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 36  
الط بق الث ني شقة رقم 4 ش رع 

الق هرة كوم تراف   تم رة - 2111  
تم رة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 32  9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. BREAKER MAROC SARL
االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

وتسويق املعدات واإلكسسوارات.
عنوان املقر اال تم عي : رقم 36  
ش رع   4 رقم  شقة  الث ني  الط بق 
  2111  - تم رة  الق هرة كوم تراف   

تم رة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد قدير ابراهيم :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : سعيد   الهينوني  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ابراهيم  قدير  السيد 
شقة        9 عم رة  الرزوقي  تجزئة 

تم رة 2111  تم رة املغرب.

السيد الهينوني سعيد  عنوانه)ا( 

فوبرت ل   42 13 امل ني   فوبرت ل  

امل ني .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  قدير  السيد 

شقة        9 عم رة  الرزوقي  تجزئة 

تم رة 2111  تم رة املغرب

السيد الهينوني سعيد  عنوانه)ا( 

فوبرت ل  امل ني  13 42 فوبرت ل امل ني 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  بتم رة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 5122.

65 I

الن ظور للحس ب ت

COSMOPRIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

الن ظور للحس ب ت

ش رع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

الط بق الث ني رقم 5 ، 62111، 

الن ظور املغرب

COSMOPRIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي حي 

ع ريض بلوك   رقم 592 الن ظور 

62111 الن ظور املغرب.

تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.218 7

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير  فبراير  212   15 املؤرخ في 

البض ئع  »-نقل  من  الشركة  نش ط 

للغير

-التصدير واالستيراد

وتوزيع  »-استيراد  إلى  -التج رة.» 

والنظ فة  التجميل  مستحضرات 

الشخصية واملبيدات الحيوية

-نقل البض ئع للغير.
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-التصدير واالستيراد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم 369.

652I

PROXY FINANCE

YALOVA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 )espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

YALOVA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

تحت أر�شي رقم 17  تجزئة صقر 

الداودي ت  - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

    83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.YALOVA INVEST

منعش   -  : غرض الشركة بإيج ز 

عق ري

- االستيراد والتصدير

- الفالحة.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تجزئة صقر    17 رقم  أر�شي  تحت 

الداودي ت  - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

3.111.111 درهم، مقسم ك لت لي:

 31.111   : السيد هش م لعميري 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   لعميري  هش م  السيد 

ح م تجزئة بلبك ر   عم رة ابن طفيل 

اوه الشقة    41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   لعميري  هش م  السيد 

ح م تجزئة بلبك ر   عم رة ابن طفيل 

اوه الشقة    41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21411 .

653I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

ZYAN OASIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

ZYAN OASIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الدالية ، ايت يعزم اكوراي .  - 

151 5 الح  6  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5233 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZYAN  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.OASIS

اشغ ل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

مختلفة و اشغ ل البن ء .

- اشغ ل الطرق واشغ ل الصرف 

الصحي

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -   . اكوراي  يعزم  ايت   ، الدالية 

151 5 الح  6  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد زي ن املصطفى  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد زي ن املصطفى  

  . ايت يعزم اكوراي   ، تجزئة الدالية 

151 5 الح  6   املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد زي ن املصطفى  

اكوراي   يعزم  ايت   ، الدالية  تجزئة 

151 5 الح  6   املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم  89 .

654I

LAMAF SARL

STE TOLERIE KOULOUCHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LAMAF SARL

 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

 STE TOLERIE KOULOUCHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : حي 

الحسني طريق 47  رقم 62 و دة - 

61131 و دة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.29185

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 د نبر 

 STE TOLERIE KOULOUCHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم    1.111 رأسم له  

مقره  اإل تم عي حي الحسني طريق 

و دة   61131  - و دة   62 رقم    47

املغرب نتيجة لغي ب النش ط.

و عين:

السيد)ة( السيد عبدالق در  زي ني  

  47 زنقة  الحسني  حي  عنوانه)ا(  و 

61131 و دة املغرب  59 و دة  رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

حي  وفي   2121 د نبر  بت ريخ  3 

 - 62 و دة  47  رقم  الحسني طريق 

61131 و دة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 585.

655I
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excofi

UNION WORKS COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عم رة لحب بي ش رع الجوالن 

ليدو ف 1 ، 111 3، ف 1 املغرب

 UNION WORKS COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل رقم 

2 اوالد طي6 السفلى - 31123 ف 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

6626 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.UNION WORKS COMPANY

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مواد التنظيف والعطور // مق ولة في 

األشغ ل املختلفة // التج رة.

عنوان املقر اال تم عي : املحل رقم 

2 اوالد طي6 السفلى - 31123 ف 1 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد  الل ي سين أمين محمود  

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد  الل ي سين أمين محمود 
ش رع  ب   14 الرقم  عنوانه)ا( 
الق دسية الشقة 15 الليدو  31111 

ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  الل ي سين أمين محمود 
ش رع  ب   14 الرقم  عنوانه)ا( 
 31111 الليدو   15 الق دسية الشقة 

ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 769.
656I

Consultation internationale  6871  

R.E.M REVETEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

  Consultation internationale
6871

ش رع محمد الخ مس فض ء يسرى 
الط بق 1  رقم 355 ، 11 21، الدار 

البيض ء املغرب
R.E.M REVETEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 75 ش رع 
   ين ير الط بق االول مكت6 رقم 

69  - 11 21 البيض ء املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.27163

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 9  أكتوبر 2121 تم  تحويل  
للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
الط بق  ين ير  ش رع      75« من 
 21 11  -   69 رقم  مكت6  االول 
 COMPLEXE« إلى  املغرب»  البيض ء 
 RESIDENTIEL «LA SIESTA
 BEACH RESORT» IMMEUBLE. E,
 RDC ,APT N° 1, GH02 - 28800

املحمدية  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 241.
657I

STE SUD EST GESTION SARL

BENYEDIR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 العم رة 99 ش رع موالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

BENYEDIR TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي قصر 

بور اخيت ملع6 - 52251 كلميمة 
املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 4359
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212    5 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
نقل البض ئع لحس ب الغير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 23 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 84.
658I

FITICOF

 AMINE TRANSPORT
 URGENCE MEDICALE FES

ATUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITICOF
9 ش رع غس ن كنف ني اق مة نبيلة ، 

31111، ف 1 املغرب
 AMINE TRANSPORT URGENCE

MEDICALE FES ATUM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  رقم 82 

تجزئة ري ض الي سمين رقم 53 زنقة 
  ية ف 1 - 31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

6627 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 AMINE TRANSPORT URGENCE

.MEDICALE FES ATUM

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطبي اإلسع في

نقل الجثث إلى  ميع الو ه ت

بيع وتأ ير املعدات الطبية.

 82 رقم    : عنوان املقر اال تم عي 

53 زنقة  تجزئة ري ض الي سمين رقم 

  ية ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : ملريري   أمين  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   ملريري   أمين  السيد 

سيدي  تع ونية العمل عين البيض ء 

حرازم 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   ملريري   أمين  السيد 

سيدي  تع ونية العمل عين البيض ء 

حرازم 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  774/212.

659I
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ائتم نية لرفيد

BENFERHA ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية لرفيد

ش رع م لك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 

عم رة املحيط, ط بق الث ني رقم:4  

، 92111، العرائش املغرب

BENFERHA ET FILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

املغرب الجديد رقم: 637 - 92111 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BENFERHA ET FILS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير

نقل املستخدمين لحس ب الغير

توزيع البض ئع.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 92111  -  637 املغرب الجديد رقم: 

العرائش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : فرحة  ابن  ط رق  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : فرحة  بن  عبده  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ط رق ابن فرحة عنوانه)ا( 
 637 رقم:  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
السيد عبده بن فرحة عنوانه)ا( 
 637 رقم:  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ط رق ابن فرحة عنوانه)ا( 
 637 رقم:  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب
السيد عبده بن فرحة عنوانه)ا( 
 637 رقم:  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم 5 2.
661I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

 STE LIBRAIRIE NASSIM AL
JAHRAE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
 STE LIBRAIRIE NASSIM AL
JAHRAE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي بلوك 
4  رقم    حي النسيم - 54111 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3687
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    2
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
.LIBRAIRIE NASSIM AL JAHRAE

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

مكتبة،تقديم الخدم ت.

  4 عنوان املقر اال تم عي : بلوك 
رقم    حي النسيم - 54111 خنيفرة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : العوفي  حميد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   العوفي  حميد  السيد 
54111 خنيفرة  رقم    حي النسيم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   العوفي  حميد  السيد 
54111 خنيفرة  رقم    حي النسيم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 72.

66 I

FIDUBAC SARL

أسنسور مارشيكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

62 مكرر ش رع يوسف ابن ت شفين 

 NADOR، الشقة رقم    الن ضور

62000، nador maroc

أسنسور م رشيك  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

حسن االول بلوك سكوري رقم 

246 مقر رقم  1 الن ظور - 62111  

الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 56 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

أسنسور م رشيك .

-استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

وتصدير املص عد وقطع الغي ر

-تجميع اإلصالح املص عد.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

رقم  سكوري  بلوك  االول  حسن 

  62111  - الن ظور  مقر رقم  1   246

الن ظور املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 2.511   : نصيرة خو ة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 2.511   : خو ة  نورة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  نصيرة خو ة  السيدة 
دوار اوالد حدو رحو ايكس ن الن ظور 

62111  الن ظور املغرب.

عنوانه)ا(  خو ة  نورة  السيدة 
دوار اوالد حدو رحو ايكس ن الن ظور 

62111  الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نصيرة خو ة  السيدة 
دوار اوالد حدو رحو ايكس ن الن ظور 

62111  الن ظور املغرب

عنوانه)ا(  خو ة  نورة  السيدة 
دوار اوالد حدو رحو ايكس ن الن ظور 

62111  الن ظور املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم 381.
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UNION BEST SOLUTIONS

TRDCM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
مراكش املغرب

TRDCM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار أيت 
مسعود حربيل مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRDCM
: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 
التصدير  والبن ء.  املختلفة  األعم ل 

واإلستيراد.
: دوار أيت  عنوان املقر اال تم عي 
 41111  - مراكش  حربيل  مسعود 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيدة أمينة بوريش  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيدة أمينة بوريش  
 2 الط بق  7 إق مة الحديقة عم رة   

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة أمينة بوريش  
 2 الط بق  7 إق مة الحديقة عم رة   

41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21798 .

663I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BIO-GENTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العم رة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
BIO-GENTIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 34 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتور - 46311 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
BIO-  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GENTIL
انت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وتسويق منتج ت النظ فة والتنظيف
انش ء و تتبع املس ح ت الخضراء.
 34 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
السويقة القديمة مركز سيدي أحمد 
الكنتور - 46311 اليوسفية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الرحيم الرم حي :  511 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد سفي ن زي ن :  511 حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرم حي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي املسيرة زنقة 23 رقم 6 

46311 اليوسفية املغرب.
السيد سفي ن زي ن عنوانه)ا( دوار 
الرح منة  تزمرين  ع مر  أوالد  البه لة 

54 43 بن  رير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرم حي  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي املسيرة زنقة 23 رقم 6 

46311 اليوسفية املغرب
السيد سفي ن زي ن عنوانه)ا( دوار 
الرح منة  تزمرين  ع مر  أوالد  البه لة 

54 43 بن  رير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ     ب ليوسفية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  37/212.
664I

THALAL CONSULTANTS

G.B.A MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

G.B.A MARRAKECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Rue وعنوان مقره  اإل تم عي

 Aboubaker Essediq Immeuble El
 Berdai quartier industriel RDC,

Marrakech - 40000 مراكش 
املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.48545

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2121 د نبر   31 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»   2.624.311»

 2.634.311« إلى  درهم»    1.111»

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21455 .

665I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MOURATIF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العم رة  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46311، اليوسفية املغرب

MOURATIF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 24 

السويقة القديمة مركز سيد1 

أحمد الكنتور - 46311 اليوسفية 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 283

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   31 في  املؤرخ 

املص دقة على :

لعزيز املر  ني  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة    67

عبد  )ة(  السيد  حصة لف ئدة    334

فبراير  بت ريخ  1  املر  ني  اللطيف 

.212 

لعزيز املر  ني  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة    67

334 حصة لف ئدة  السيد )ة( هش م 

ع طف بت ريخ  1 فبراير  212.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  7 بت ريخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  44/212.

666I

SOCIETE FIDAV SARL

FOKATCHA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL

زنقة السعديين عم رة 3  شقة 3 

املدينة الجديدة ، 51111، مكن 1 

املغرب

FOKATCHA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 23 

زنقة أبو علي بن رح ل م ج  - 51111 

مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  52265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FOKATCHA SARL

غرض الشركة بإيج ز : - سن ك.

 23 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 

زنقة أبو علي بن رح ل م ج  - 51111 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة نر س اكلي  :  51 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

51 حصة    : السيدة سميرة اكلي  

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اكلي  نر س  السيدة 

VIA TERZORIO N 8/2  1 طورينو 

ايط لي .

السيدة سميرة اكلي  عنوانه)ا( 23 

  51111 زنقة ابو علي بن رح ل م ج 

مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اكلي  نر س  السيدة 

VIA TERZORIO N 8/2  1 طورينو 

ايط لي 

السيدة سميرة اكلي  عنوانه)ا( 23 

 51111 زنقة ابو علي بن رح ل م ج 

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 781 .

667I

STE AGEFICO SARL

LAFEA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

2  ش رع عمر الخي م الط بق الث ني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب

LAFEA IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

انجلترا محل 4 تحت أر�شي قيس رية 

زين - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.43515

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 د نبر    5 في  املؤرخ 

املص دقة على :

)ة( محمد حمدان  تفويت السيد 

  11 حصة ا تم عية من أصل   51

حصة لف ئدة  السيد )ة( سعيد عبو 

بت ريخ 24 نونبر 2121.

أو ينيو  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   51 ب ربييري 
)ة(  السيد  11  حصة لف ئدة   أصل 

سعيد عبو بت ريخ 24 نونبر 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    6 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239366.
668I

ste fidarail

مانتونوس اريو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste fidarail
 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda maroc
م نتونو1 اريو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي    زنقة 

توبروك تجزئة سالم لعش   - 61111 
و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
366  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

م نتونو1 اريو.
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الكهرب ئية.
زنقة      : عنوان املقر اال تم عي 
توبروك تجزئة سالم لعش   - 61111 

و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  : الق در  عبد  بلق سمي  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   51.111

للحصة .

 : الق در  عبد  بلق سمي  السيد   

511 بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الق در  عبد  بلق سمي  السيد 

ش رع  العسكرية  التجزئة  عنوانه)ا( 

و دة     38 رقم  الق دري  ابوبكر 

61111 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الق در  عبد  بلق سمي  السيد 

ش رع  العسكرية  التجزئة  عنوانه)ا( 

و دة     38 رقم  الق دري  ابوبكر 

61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 597.

669I

SYNERG

 TÜV RHEINLAD

MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

 ETAGE ، 20060، CASABLANCA

MAROCA

 TÜV RHEINLAD MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 

الدارالبيض ء – زنقة رقم 3، العم رة 

رقم 6، الط بق األول، رقم  1 ، 

طريق الوازيس سكوير، حي الوازيس 

– 21411 الدار البيض ء113-، محج 

مر1 السلط ن، الط بق  ، الشقة   

21411 الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 46 35
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بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 نونبر    6 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

نقل مقر الشركة من :  • 

عبد  ش رع   ، 14  – الدارالبيض ء 

الط بق  توينب ت،  إق مة   املومن، 

الت لي:  للعنوان  رقم   .  الرابع، 

الدارالبيض ء – زنقة رقم 3، العم رة 

رقم  1 ،  األول،  الط بق   ،6 رقم 

طريق الوازيس سكوير، حي الوازيس 

وتعديل الفصل   - .21411 –

4  » املقر»  من النظ م األس �شي.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

 25 الفصل  تحرير  تعديل   -

 :  25 الفصل   : من النظ م األس �شي 

عالوة   « الشركة  في  التدخل  حقوق 

للحقوق املعترف به  من  هة أخرى 

يمكن   ---« األس �شي:  النظ م  بهذا 

في  شخصي   يش رك  أن  شريك  ألي 

إن  أو  للشرك ء،  الجم عية  القرارات 

من  يمثل  أن  ب لجموع،  األمر  تعلق 

و  أ شريك واحد. •  قبل: • 

ب قي الفصل دون  وكيل غير شريك.» 

تعديل.

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي:

 33 الفصل  تحرير  تعديل   -

 :  33 الفصل   : من النظ م األس �شي 

إنعق د الجموع »يترأ1  مع الشرك ء 

 Tuv Rheinlan ممثل  قبل  من 

ن ئ6  سيم   ال   «  International

أي  أو  اإلقليمي  التنفيذي  الرئيس 

 Tuv قبل  من  معين  أخر  شخص 

إن   «  • Rheinlan International

 TR International لم يحضر ممثل 

أكبر  أو  املسير  يترأسه  إذن  للجمع، 

يترأ1  أو  الح ضرين سن ،  املسيرين 

والق بل  الح ضر  الشريك  قبل  من 

عدد  أكبر  يمثل  أو  يمتلك  والذي 

ب قي   «... اال تم عية  الحصص  من 

الفصل دون تعديل.

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي:

• وتحيين النظ م األس �شي للشركة 

ب ألخذ بعين االعتب ر لكل التعديالت 

مع التوضيح عند  املش ر اليه  أعاله، 

على  املص دقة  أن  على   ، الح  ة 

ليست  الجديد  األس �شي  النظ م 

معنوي  شخص  إلنش ء  مصدرا 

 ديد.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

من  املقر»    «   4 الفصل  -تعديل 

النظ م األس �شي

على  ينص  الذي   :25 رقم  بند 

 25 الفصل  تحرير  تعديل  م يلي: - 

 :  25 الفصل   : من النظ م األس �شي 

عالوة   « الشركة  في  التدخل  حقوق 

للحقوق املعترف به  من  هة أخرى 

يمكن   ---« األس �شي:  النظ م  بهذا 

في  شخصي   يش رك  أن  شريك  ألي 

إن  أو  للشرك ء،  الجم عية  القرارات 

من  يمثل  أن  ب لجموع،  األمر  تعلق 

و  أ شريك واحد. •  قبل: • 

ب قي الفصل دون  وكيل غير شريك.» 

تعديل.

ينص  الذي   :33 رقم  بند 

تحرير  تعديل  على م يلي: - 

 : األس �شي  النظ م  من   33 الفصل 

إنعق د الجموع »يترأ1   :  33 الفصل 

 Tuv ممثل  قبل  من  الشرك ء   مع 

Rheinlan International » ال سيم  

ن ئ6 الرئيس التنفيذي اإلقليمي أو 

 Tuv أي شخص أخر معين من قبل 

إن   «  • Rheinlan International

 TR International لم يحضر ممثل 

أكبر  أو  املسير  يترأسه  إذن  للجمع، 

يترأ1  أو  الح ضرين سن ،  املسيرين 

والق بل  الح ضر  الشريك  قبل  من 

عدد  أكبر  يمثل  أو  يمتلك  والذي 

ب قي   «... اال تم عية  الحصص  من 

الفصل دون تعديل. •

وتحيين النظ م األس �شي للشركة 

ب ألخذ بعين االعتب ر لكل التعديالت 

مع التوضيح عند  املش ر اليه  أعاله، 

على  املص دقة  أن  على   ، الح  ة 

ليست  الجديد  األس �شي  النظ م 

معنوي  شخص  إلنش ء  مصدرا 

 ديد.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم  76291.

671I

PRO PIECES FROID

PRO PIECES FROID

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PRO PIECES FROID

 LOT EL AMAL N° 2 EL MARSA

 SUP 15 EL MARSA LAAYOUNE

20250 ،، الدار البيض ء املغرب

PRO PIECES FROID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

االمل رقم 29 املرسة 5  العيون - 

71111  العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.28585

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 شتنبر    6 في  املؤرخ 

املص دقة على :

الجليل  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   511 حمزة 

السيد  51.111 حصة لف ئدة   أصل 

  6 بت ريخ  الس ئحي  بو معة  )ة( 

شتنبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 4  أكتوبر 

2121 تحت رقم 2921/21.

67 I

CAMANAB

مري ورلد فزيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAMANAB

 RUE DE MEXIQUE N° 9 87

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

مري ورلد فزيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 7حومة 

الخربة قطعة 7 7  - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مري   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ورلد فزيون.

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

النظ رات.

7حومة   : املقر اال تم عي  عنوان 

91111 طنجة   -  7 7 الخربة قطعة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 451   : بندريس  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد ي سين بندريس :  51 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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بندريس عنوانه)ا(  مريم  السيدة 

 91111 رقم3    7 زنقة  الجديد  حي 

طنجة املغرب.

السيد ي سين بندريس عنوانه)ا( 

 91111 رقم3    7 زنقة  الجديد  حي 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بدري  حمزة  السيد 

طنجة   91111 بحريين   احرارين 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 57 239.

672I

SANAM HOLDING

VANELLI MAROC SA

شركة املس همة

مالءمة النظ م األس �شي للشركة

SANAM HOLDING

 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،

CASABLANCA MAROC

VANELLI MAROC SA »شركة 

املس همة»

 LOT :وعنوان مقره  اال تم عي

 B 606, Zone industrielle AIT

.MELLOUL  - - AGADIR MAROC

»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»

رقم التقييد في السجل التج ري: -.

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تقرر   2121 م ر1    8 في  املؤرخ 

مالءمة النظ م األس �شي للشركة مع 

 ,23-01  ,81-99 مقتضي ت الق نون: 

20-19 ,78-12 ,20-05

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

ين ير    5 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 97943.

673I

STE AGEFICO SARL

LAFEA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

STE AGEFICO SARL
2  ش رع عمر الخي م الط بق الث ني 

رقم 4 ، 91111، طنجة املغرب
LAFEA IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

انجلترا محل 4 تحت أر�شي قيس رية 
زين - 91111 طنجة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.43515

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تم تعيين  5  د نبر  املؤرخ في 
عبو  مسير  ديد للشركة السيد)ة( 

سعيد كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239366.
674I

AMJ MANAGEMENT

 GLOBAL DIGITAL
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اق مة ي منة   2 الط بق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 
طنجة املغرب

 GLOBAL DIGITAL
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع  
محمد الخ مس 2   بن ية  رضوان 
ط بق 8 رقم 55 طنجة  - 91111 

طنجة  املغرب .
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 19 15

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في    فبراير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

بن ية      2 الخ مس  محمد  »ش رع  
 - طنجة    55 رقم   8 ط بق  رضوان 

  83« إلى   « املغرب  طنجة    91111

 NREA مركز  العهد  موالي  ش رع 

م  بين طبقين طنجة     5 مكت6 رقم 

- 91111 طنجة   املغرب ».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239579.

675I

THALAL CONSULTANTS

G.B.A MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رأسم ل الشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

G.B.A MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Rue وعنوان مقره  اإل تم عي

 Aboubakker Essediq Immeuble

 El berdai Quartier Industriel

 RDC MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

خفض رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.48545

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2121 د نبر   31 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسم ل  خفض 

من  أي  درهم»   2.234.311« قدره 

 411.111« إلى  درهم»   2.634.311»

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21455 .

676I

AMJ MANAGEMENT

FRESH FREEZING AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اق مة ي منة   2 الط بق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

FRESH FREEZING AGRO  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع  
االردن اق مة يمن  2   في الط بق األول 

رقم 31 ، طنجة - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRESH :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. FREEZING AGRO

إع دة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تدوير وتسويق البواقي البحرية.

ش رع    : اال تم عي  املقر  عنوان 
االردن اق مة يمن  2   في الط بق األول 
طنجة   91111  - طنجة   ،  31 رقم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : السيد هش م فخر الدين 
حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدين  فخر  هش م  السيد 
ا زن ية  م عة  دوار  عنوانه)ا( 

ا زن ية 91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  فخر  هش م  السيد 
ا زن ية  م عة  دوار  عنوانه)ا( 

ا زن ية 91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 2 2396.

677I

أسم ء ميدي 

ENRAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

أسم ء ميدي 
ش رع صهي6 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيض ء، 21111، 
البيض ء املغرب

ENRAS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي :  8 ش رع 
املق ومة ط بق 6 رقم    - 5111  

الداالبيض ء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.472  5

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2121 غشت   29 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة   ENRAS حل 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
درهم    1.111.111 رأسم له   مبلغ 
ش رع  اإل تم عي  8  مقره   وعنوان 
  5111  - رقم      6 املق ومة ط بق 
لعدم  نتيجة  املغرب  الداالبيض ء 

استن ف النش ط املنهي.

و عين:

و  الن جي  رشيد   السيد)ة( 

 1 عم رة  السالم  اق مة  عنوانه)ا( 

طريق والد    4 الط بق   21 الشقة    

املغرب  الدارالبيض ء   21111 زي ن  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ريخ 21 فبراير  212 وفي  8 ش رع 

  5111  - رقم      6 املق ومة ط بق 

الدارالبيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

شتنبر 2121 تحت رقم 766188.

678I

MOORISH

AMSAL MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 ش رع لال ي قوت الط بق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيض ء املغرب

AMSAL MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1 4, ش رع 

زرقطوني إق مة حم د الط بق   رقم 

  - 21111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AMSAL MAROC

بيع  : شراء  غرض الشركة بإيج ز 

وتوزيع منتج ت التجميل.

 ,4 1  : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش رع زرقطوني إق مة حم د الط بق 
البيض ء  الدار   21111  - رقم      

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد أمين الرافعي :  711 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد صالح الدين الرافعي :  311 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الرافعي  أمين  السيد 
 21111 أنف    5 رقم   5 تجزئة مزوكة 

الدار البيض ء املغرب.
الرافعي  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة مزوكة 5 رقم 5 أنف  

21111 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرافعي  أمين  السيد 
 21111 أنف    5 رقم   5 تجزئة مزوكة 

الدار البيض ء املغرب
الرافعي  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة مزوكة 5 رقم 5 أنف  

21111 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766271.
679I

moorish co

WIDAD EL YAZGHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
WIDAD EL YAZGHI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  6 ش رع 

اللة الي قوت وزاوية مصطفى 

املع ني الط بق 2 رقم 85 الدار 

البيض ء - 21111 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WIDAD EL YAZGHI

غرض الشركة بإيج ز : بيع وشراء 

تسويق القطع الفنية والديكور.

عنوان املقر اال تم عي :  6 ش رع 

اللة الي قوت وزاوية مصطفى املع ني 

 - البيض ء  الدار   85 رقم   2 الط بق 

21111 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

الي زغي  الزهراء  ف طمة  السيدة 

  11 بقيمة  حصة    11   : الزهني 

درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الي زغي  الزهراء  ف طمة  السيدة 

تجزئة سيدي عبد  الزهني عنوانه)ا( 

األلفة    37 رقم    77 الرحم ن زنقة 

21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
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الي زغي  الزهراء  ف طمة  السيدة 

تجزئة سيدي عبد  الزهني عنوانه)ا( 

األلفة    37 رقم    77 الرحم ن زنقة 

21111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76631.

681I

GHIZLANE DOUBLANE

BIOANDALOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عم رة العبدي ش رع محمد 

الس د1 ، 24111، الجديدة املغرب

BIOANDALOUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي شقة 

A6 الط بق الت ني عم رة 3 اق مة 

  سمين اندلو1 3 طريق 19  

بوسكورة - 27111 الد\ار البيض ء 

ااملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49129 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BIOANDALOUS

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 LABORATOIRE D’ANALYSES

.BIOLOGIQUES MEDICALES

شقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اق مة   3 عم رة  الت ني  الط بق   A6

  19 طريق   3 اندلو1    سمين 

البيض ء  الد\ار   27111  - بوسكورة 

ااملغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيدة مريم ت زي ريفي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة مريم ت زي ريفي عنوانه)ا( 

ش رع اط نتيد حي البركة رقم  2 بولو  

27111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مريم ت زي ريفي عنوانه)ا( 

ش رع اط نتيد حي البركة رقم  2 بولو  

27111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765968.

68 I

UNION BEST SOLUTIONS

STAR MARIGHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

STAR MARIGHA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مريغة 

ورك ن اسني الحوز مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STAR  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.MARIGHA

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

األعم ل املختلفة والبن ء

التصدير واإلستيراد.

مريغة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ورك ن اسني الحوز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : ازي م  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : ادسعيد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ازي م  مصطفى  السيد 
املح ميد 4 رقم   7 41111 مراكش 

املغرب.

السيد محمد ادسعيد عنوانه)ا( 

 41111 الحوز  ويرك ن  مريغة  دوار 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ازي م  مصطفى  السيد 
املح ميد 4 رقم   7 41111 مراكش 

املغرب

السيد محمد ادسعيد عنوانه)ا( 

 41111 الحوز  ويرك ن  مريغة  دوار 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 4 217 .

682I

idaraty

CORS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

CORS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 

ابن تومرت الط بق 2 طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.98287

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   21 9 شتنبر    3 في  املؤرخ 

املص دقة على :

دويي6  احمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   511 فح�شي 

أصل 111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 

شتنبر    3 عبد االله املسيني بت ريخ 

.21 9

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

نونبر    4 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

9 21 تحت رقم 7655.

683I

BRADUS BUSINESS CENTER

CASA TROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

CASA TROC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 1  ش رع 

الحرية الط بق 3 شقة 6  - 21241 

الدار البيض ء املغرب.
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قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.326425
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121 تقرر حل  21 د نبر  املؤرخ في 
CASA TROC  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  
الحرية  ش رع    1 اإل تم عي  مقره  
الدار   21241  -   6 شقة   3 الط بق 

البيض ء املغرب نتيجة اللخس رة.
و عين:

السيد)ة( هش م   زائر و عنوانه)ا( 
فرنس  48251  فرنس  فرنس  كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت ريخ 21 د نبر 2121 وفي 1  ش رع 
 21421  -   6 3 شقة  الحرية الط بق 

الدار البيض ء املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765866 .

684I

مين رة فين نس  روب

مدين ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مين رة فين نس  روب
52 ش رع موالي رشيد شقة رقم 
7 الط بق الرابع  ليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
مدين ايمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

محمد 6 »مراكش  ولف سيتي» 
شقة رقم 18  الط بق االر�شي  ليز  

-  41111  مراكش  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.81 49

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212    7 في  املؤرخ 

املص دقة على :

الوه ب   عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة    .111 طليح 

السيد  لف ئدة   حصة    .111 أصل 

فبراير    7 الي 1 املصدق بت ريخ  )ة( 

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21886 .

685I

أسم ء ميدي 

 MAROCAINE DES

TRAVAUX ROUTIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أسم ء ميدي 

ش رع صهي6 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيض ء، 21111، 

البيض ء املغرب

 MAROCAINE DES TRAVAUX

ROUTIERS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي النصر ف6 

2 أ بلوك ج اق مة 4 الط بق 3 الشقة 

19  - 21111 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 432

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  8  غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MAROCAINE الوحيد  الشريك 

DES TRAVAUX ROUTIERS   مبلغ 
رأسم له  1.111.111  درهم وعنوان 

مقره  اإل تم عي النصر ف6 2 أ بلوك 

 -   19 الشقة   3 الط بق   4 ج اق مة 

 : املحمدية املغرب نتيجة ل   21111

عدم االشتغ ل.

و حدد مقر التصفية ب النصر ف6 

2 أ بلوك ج اق مة 4 الط بق 3 الشقة 

19  - 21111 املحمدية املغرب. 

و عين:

و  السبتي  حمزة   السيد)ة( 

   16 عنوانه)ا( اق مة الشمس الرقم 

كمصفي  املغرب  املحمدية   21111

)ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

النصر   : الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

 3 الط بق   4 أ بلوك ج اق مة   2 ف6 

الشقة 19

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 283 .

686I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE EL OUMAMI-CASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع ب لجريدة 

الرسمية

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

STE EL OUMAMI-CASH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوان مقره  اإل تم عي حي  عدار 

بني بويفرور ازغنغ ن  - 62652 

الن ظور املغرب.

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

بت ريخ   638 88511 عدد  الرسمية 

9  فبراير  212.

 HAY JAADAR BNI  : من  بدال 

 BOUIFROUR ZEGANGAN

NADOR

بويفرور  بني  حي  عدار   : يقرأ 

ازغنغ ن الن ظور

الب قي بدون تغيير.

687I

MOORISH

LINKDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOORISH

39 ش رع لال ي قوت الط بق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيض ء املغرب

LINKDIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  زاوية 

ش رع عبد املومن و زنقة سمية، 

إق مة شهرزاد 3 الط بق 4 الرقم  21 

النخيل      - 21341 الدار البيض ء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.413787

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212    6 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة(  ط رق   طرمون  

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111

ين ير    6 بت ريخ  الصقلي  هش م  

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766157.

688I

moorish co

 RAPIDE INTERNATIONAL

SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

 RAPIDE INTERNATIONAL

SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي 1 4 ش رع 

الزرقطوني إق مة حم د الط بق 

األول رقم   الدار البيض ء - 21111 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49174 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 RAPIDE INTERNATIONAL

.SERVICE

غرض الشركة بإيج ز : الخدم ت 

االستيراد  وتسويق  العق رية 

والتصدير.

 4 1  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش رع الزرقطوني إق مة حم د الط بق 

 21111  - الدار البيض ء  األول رقم   

الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 311   : سي�شي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مصطفى سي�شي عنوانه)ا( 

دك ر    2511 سنيغ ل    1 رقم  دك ر 

سنيغ ل.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى سي�شي عنوانه)ا( 

دك ر    2511 سنيغ ل    1 رقم  دك ر 

سنيغ ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766313.

689I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE YASSERBEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

ش رع محمد الخ مس رقم 13 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54111، 

خنيفرة املغرب

STE YASSERBEN  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة واد 

أم الربيع رقم 36 حمرية خنيفرة  - 

54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

367 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. YASSERBEN

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة والتش ور .

زنقة واد   : عنوان املقر اال تم عي 

 - حمرية خنيفرة    36 أم الربيع رقم 

54111 خنيفرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:

  : أقجديع   يوسف  بن  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    1.111

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

أقجديع   يوسف  بن  السيد 

 18 عم رة  الراشيدية  حي  عنوانه)ا( 

خنيفرة   54111 خنيفرة   15 رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

اقجيع  يوسف  بن  السيد 

 18 عم رة  الراشيدية  حي  عنوانه)ا( 

خنيفرة   54111 خنيفرة   15 رقم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم 68.

691I

moorish co

SAMSIWAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

SAMSIWAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع عبد 

املومن و زنقة سمية إق مة شهرزاد 3 

الط بق 4 رقم 21 البيض ء - 21111 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAMSIWAY

التسويق   : غرض الشركة بإيج ز 

املعلوم تي  الحل  الرقمي  والتحول 

علوم الكومبيوتر

عنوان املقر اال تم عي : ش رع عبد 

املومن و زنقة سمية إق مة شهرزاد 3 

 21111 21 البيض ء -  4 رقم  الط بق 

الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : صولو  عص م  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عص م صولو عنوانه)ا( 85 

حي    3 رقم   4 زنقة األر وان ط بق 

الدار   21111 الراحة الدار البيض ء 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عص م صولو عنوانه)ا( 85 

حي    3 رقم   4 زنقة األر وان ط بق 

لدار   21111 البيض ء  الدار  الراحة 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766312.

69 I
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FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

STE TX BITUME
)شركة تكس بيتوم )

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسم ل الشركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
STE TX BITUME  )شركة تكس 
بيتوم ( شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
ري ض الزيتون 74اعم رة   الط بق  
النصر  2 مكن 1 51111 مكن 1 

املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4 78 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم  فبراير  212   15 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»    .511.111»
  .611.111« إلى  درهم»    11.111»
مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم  87.
692I

RIM MB SERVICES SARL AU

ELECTRO MAROC YERRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU
ش رع املع رف رقم  2 تطوان ، 

93111، تطوان املغرب
 ELECTRO MAROC YERRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

غرن طة رقم 5  الطوابل  - 93111 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

28715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون  فبراير  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ELECTRO MAROC YERRO

غرض الشركة بإيج ز : االستيراد و 

التصدير االالت االاكترونية.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 93111  - الطوابل     5 غرن طة رقم 

تطوان املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة   511   : لبنى  يرو  السيدة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : فتيحة  برايدة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

بقيمة   511  : لبنى  يرو  السيدة 

11  درهم.

 511  : فتيحة  برايدة  السيدة 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ش رع  السيدة يرو لبنى عنوانه)ا( 

تطوان   93111 تطوان  غرن طة 

املغرب.

عنوانه)ا(  فتيحة  برايد  السيدة 

 9 111 68 طريق و دة حي الدخلة 

برك ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ش رع  السيدة يرو لبنى عنوانه)ا( 

غرن طة تطوان 9311 تطوان املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم -.

693I

aice compta

INNOVA FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
INNOVA FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 31 ش رع 
عين ت و ط ت - 21471 البيض ء  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

48913 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.INNOVA FACTORY
مخبزة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وحلوي ت.
31 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
البيض ء    21471  - ت و ط ت  عين 

املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عبداللطيف كيدر :  351.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  .351   : كيدر  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  .351   : كيدر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .351   : السيد عبدالعزيز كيدر 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد عبدالرحمن كيدر :  351.  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .351   : كيدر  يونس  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .211   : كيدر  ف طمة  السيدة 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

711 حصة    : السيدة مينة كيدر 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

كيدر  عبداللطيف  السيد 
عنوانه)ا( إق مة الفردو1    الط بق 
 21471 ط ل6  والد   3 الشقة   2

البيض ء  املغرب .
عنوانه)ا(  كيدر  براهيم  السيد 
رقم   3 زنقة  عين الشق حي األسرة   

28 21471 البيض ء املغرب.
السيد محمد كيدر عنوانه)ا( عين 
الشق ش رع القد1 تجزئة رب ح رقم 

2 7 21471 البيض ء املغرب.
السيد عبدالعزيز كيدر عنوانه)ا( 
ف  عم رة  ك ليفورني   حديقة  إق مة 
 21421     4 الشقة    4  الط بق 

البيض ء املغرب.
كيدر  عبدالرحمن  السيد 
األسرة    حي  الشق  عين  عنوانه)ا( 
البيض ء   21471  28 رقم   3 زنقة 

املغرب.
السيد يونس كيدر عنوانه)ا( عين 
 28 رقم   3 زنقة  الشق حي األسرة   

21471 البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  كيدر  ف طمة  السيدة 
رقم   3 زنقة  عين الشق حي األسرة   

28 21471 البيض ء املغرب.
السيدة مينة كيدر عنوانه)ا( عين 
الشق حي األسرة 2 زنقة 51 رقم 11  

21471 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
كيدر  عبداللطيف  السيد 
عنوانه)ا( إق مة الفردو1    الط بق 
 21471 ط ل6  والد   3 الشقة   2

البيض ء املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 8 7647.

694I

مين رة فين نس  روب

مدين ايمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

مين رة فين نس  روب
52 ش رع موالي رشيد شقة رقم 
7 الط بق الرابع  ليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
مدين ايمو  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

محمد 6 »مراكش  ولف سيتي» 
شقة رقم 18  الط بق االر�شي  ليز 

- 41111 مراكش املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.81 49

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين  7  فبراير  212  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

املصدق الي 1 كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21886 .

695I

دادي واصل

BELLA FLOWER IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دادي واصل
ش رع السلط ن موالي يوسف 

رقم 1  - ص ب 328 ، 32111، 
الحسيمة املغرب

BELLA FLOWER IMMO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

األول في البن ية املتوا دة بأ دير 

العلي - أ دير - 35152 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

324 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BELLA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.FLOWER IMMO

غرض الشركة بإيج ز :  ( منعش 
عق ري

2( بيع العق رات

3( مجزء األرا�شي.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

بأ دير  املتوا دة  البن ية  في  األول 

الحسيمة   35152  - أ دير  العلي - 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد الكوطة ابراهيم 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الكوطة ابراهيم  عنوانه)ا( 

 AL  35152 حي أ دير العلي -أ دير 

HOCEIMA املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكوطة ابراهيم عنوانه)ا( 

 AL  35152 حي أ دير العلي -أ دير 

HOCEIMA املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 83 .

696I

smaticomp

BUILDCOP II
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

BUILDCOP II شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  5 , ش رع 

أس مة ابن زيد الط بق الث ني املدينة 

اليسرى ن ج حي املع ريف - 21331 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 42 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BUILDCOP II

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء.

 , 5  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش رع أس مة ابن زيد الط بق الث ني 

 - املدينة اليسرى ن ج حي املع ريف 

21331 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
مدغري  العلوي  امين  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

 : مدغري  العلوي  امين  السيد 

111  بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مدغري  العلوي  امين  السيد 

عنوانه)ا( 38  زنقة واد ايكم درج و2 
ط بق 3 شقة  2 زاوية زنقة الزيزفون 

21111 الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مدغري  العلوي  امين  السيد 

عنوانه)ا( 38  زنقة واد ايكم درج و 2 
ط بق 3 شقة  2 زاوية زنقة الزيزفون  

21111 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766766.

697I

CORPORATE AUDIT GROUP

FIN-FLOUSS.COM
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, ش رع عبد املومن، الط بق 

الخ مس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc

FIN-FLOUSS.COM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 33 مكرر، 

زنقة محمد بن إبراهيم املراك�شي، 

حي الزراوي - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 571 7

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212   14 املؤرخ في 

القرارات الت لية : 
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قرار رقم  .: الذي ينص على م يلي: 

تغيير مقر الشركة من زاوية ش رع   -

الدار  أنف ،  ش رع  و  يوسف  موالي 

البيض ء إلى 33 مكرر، زنقة محمد بن 

إبراهيم املراك�شي، حي الزراوي، الدار 

البيض ء 

قرار رقم 2.: الذي ينص على م يلي: 

- تعديل الق نون األس �شي للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

املقر اال تم عي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766581.

698I

مين رة فين نس  روب

رياض ايليتيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

مين رة فين نس  روب

52 ش رع موالي رشيد شقة رقم 

7 الط بق الرابع  ليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

ري ض ايليتيس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي »رقم 29 

درب ويح ح سيدي عبد العزيز - 

41111 مراكش املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4299 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  املؤرخ في    فبراير  212 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

فرانزنيك  واكيم والتر  كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21885 .

699I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 UNION PARFIT PARTNER

U2P
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 UNION PARFIT PARTNER U2P

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: الط بق 

الث ني رقم 14 عم رة الداخلة 
مجموعة  22 ش رع حسن األول 

حي الداخلة أك دير 81111  أك دير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.32493

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 2  نونبر 2121

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  1:  قرار 

موالي  السيد   ق م الشريك   م يلي:  

للبط قة  الح مل  اوسو1  محمد 

الوطنية رقم J376274 بتفويت 511  

شركة  لف ئدة   ا تتم عية  حصة 

املسؤولية  دات   LEDEL INVEST

الشريكة    ايض   وق مت  املحدودة 

للبط قة  الح ملة  مب رك  بن  ف ضنة 

الوطنية رقم JK3793 بتفويت 11   

شركة  لف ئدة   ا تتم عية  حصة 

املسؤولية  دات   LEDEL INVEST

املحدودة 

على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 

م يلي: استق لة املسير الس بق السيد  

الح مل  اوسو1  محمد  موالي 

 J376274 رقم  الوطنية  للبط قة 

السيدة  الجديدة  املسيرة  تعيين  و 

الح ملة للبط قة  ف ضنة بن مب رك  

غير  ملدة   JK3793 رقم  الوطنية 

الصالحي ت  ملنحه   ميع  محدودة 

للتصرف في الشركة و تسييره  كم  

يرى ذلك من س6 .

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

بن  ف ضنة  السيدة   حصة  م يلي: 

  611 و حصة شركة     411 مب رك 

 LEDEL INVEST

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 98395.

711I

مين رة فين نس  روب

رياض ايليتيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مين رة فين نس  روب

52 ش رع موالي رشيد شقة رقم 

7 الط بق الرابع  ليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

ري ض ايليتيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي »رقم 29 

درب ويح ح سيدي عبد العزيز - 

41111 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4299 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  فبراير  212  في     املؤرخ 

املص دقة على :

كلود روندلي    )ة(  تفويت السيد 

حصة ا تم عية من أصل 25 حصة 
يونس الشرق وي  )ة(  السيد  لف ئدة  

بت ريخ    فبراير  212.

تفويت السيد )ة( كلود روندلي 25 

حصة ا تم عية من أصل 24 حصة 

والتر  )ة(  واكيم  السيد  لف ئدة  

فرانزنيك بت ريخ    فبراير  212.

نين  ايزابيل  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   51 كوسط  

)ة(  السيد  حصة لف ئدة    51 أصل 

بت ريخ     فرانزنيك  والتر   واكيم 

فبراير  212.

شركة  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   EURODITEL“  3.925“

حصة   3.925 أصل  من  ا تم عية 

والتر  )ة(  واكيم  السيد  لف ئدة  

فرانزنيك بت ريخ    فبراير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21885 .

71 I

فيدك ت

بيض بورزوين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدك ت

3 مكرر زنقة ب ستور املدينة 

الجديدة مكن 1 ، 51111، مكن 1 

املغرب

بيض بورزوين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

23-24 شقة رقم 4 تجزئة ت فوكت 

سيدي سعيد مكن 1 51151 

مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بيض   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

بورزوين.

تربية   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدوا ن.

رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تجزئة ت فوكت   4 شقة رقم   23-24

 51151 مكن 1  سعيد  سيدي 

مكن 1 املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد كريم املقراوي :  211 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد عز الدين الحمو�شي :  211 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 411   : املقراوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 211   : الفوار  بنعي�شى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد املقراوي عنوانه)ا( 

2 سيدي سعيد   حي السالم   72 رقم 

51151 مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(  الفوار  بنعي�شى  السيد 

تجزئة ت فوكت سيدي    23-24 رقم 

سعيد   51151 مكن 1 املغرب.

الحمو�شي  الدين  عز  السيد 

 913 رقم   3 املنتزه  تجزئة  عنوانه)ا( 

بوفكران  51311 مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(   املقراوي  كريم  السيد 

72 سيدي سعيد   رقم   2 حي السالم 

51151 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحمو�شي  الدين  عز  السيد 

 913 رقم   3 املنتزه  تجزئة  عنوانه)ا( 

بوفكران  51311 مكن 1 املغرب

عنوانه)ا(   املقراوي  كريم  السيد 

72 سيدي سعيد   رقم   2 حي السالم 

51151 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 842.

712I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

AKOUAS FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC

AKOUAS FES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي  مجموعة 

6 رقم 4  تجزئة النسيم املسيرة 
ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.39467
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر   2121 د نبر    1 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 AKOUAS الوحيد  الشريك  ذات 
FES   مبلغ رأسم له  481.111 درهم 
وعنوان مقره  اإل تم عي  مجموعة 6 
رقم 4  تجزئة النسيم املسيرة ف 1 - 
31111 ف 1 املغرب نتيجة ل : قي م 
ألكثرمن  نش طه   بتوقيف  الشركة 
سنتين وتراكم لديه  عجز مهم  حيت 

قرر الشريك الوحيد حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب  مجموعة 
6 رقم 4  تجزئة النسيم املسيرة ف 1 

املغرب - 31111 ف 1 املغرب. 
و عين:

السالم  عبد  بوزن د   السيد)ة( 
تجزئة   6 بلوك    1 رقم  و عنوانه)ا( 
 31111 ف 1.  املسيرة  حي  النسيم 

ف 1 املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة ومحل تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  783/212.

713I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE IGR OUMARDOUL
AGRI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

) MOHAMED  ) FLM
رقم 31 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لحمر ، 52111، 

الرشيدية املغرب

 STE IGR OUMARDOUL AGRI

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

السفلي رقم 14  تجزئة الرش د  - 

52251 كلميمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

212 / 452 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IGR OUMARDOUL AGRI SARL

تسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الضيع ت الفالحية.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - الرش د   تجزئة    14 رقم  السفلي 

52251 كلميمة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

 341   : امب رك  معروف  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

331 حصة    : السيد شبي حسن 

بقيمة 11  درهم للحصة .

331 حصة    : السيد عزي احمد 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد معروف امب رك عنوانه)ا( 
 52512 ت ديغوست   زنبة  قصر 

كلميمة املغرب.
حي  السيد شبي حسن عنوانه)ا( 
كلميمة   52251    24 رقم  الرش د 

املغرب.
السيد عزي احمد عنوانه)ا( قصر 

حرت  52251 كلميمة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد معروف امب رك عنوانه)ا( 
 52512 ت ديغوست   زنبة  قصر 

كلميمة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 
فبراير  212 تحت رقم  83/212 .

714I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KB CONFORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش رع موريت ني  صندوق البريد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب
KB CONFORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي نعمة ف 
 2 كلم 4 إق مة نعمة بنسرك و - 

81111 اك دير املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.   59 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 19 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
نعمة  إق مة   4 كلم  ف  2  »نعمة 
بنسرك و - 81111 اك دير املغرب» إلى 
»زنقة موالي علي رقم 2  مكرراكس 
زنقة عبدة  ليز مكت6 رقم 3 الط بق 

السفلي - 41111 مراكش  املغرب».
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21856 .
715I

مـكـت6 الكــوهن

SALON COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مـكـت6 الكــوهن
52 شـ رع الزرقطــونـي  - الدار 

البيض ء ، 41 21، الدار البيض ء 
املغــرب

SALON COM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 18  

ش رع حسن الصغير - 21181 الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SALON COM
غرض الشركة بإيج ز : شراء و بيع 

أتواب التأتيت 
توريد و تصدير

و بصفة ع مة كل صفقة تج رية 
او م لية تتعلق مب شرة او غير مب شرة 

بغرض الشركة.
  18  : اال تم عي  املقر  عنوان 
21181 الدار   - ش رع حسن الصغير 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : ي سين  الشليح  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ي سين  الشليح  السيد 
السالم  حي  مهدية  زنقة    9   7

21711 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ي سين  الشليح  السيد 
السالم  حي  مهدية  زنقة    9   7

21711 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.
716I

GLOBE FIDUCIAIRE

DERKATEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شريك

GLOBE FIDUCIAIRE
4   ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم 
8  ، 11 21، الدار البيض ء املغرب

DERKATEX  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة و دة 
العم رة 6 الشقة  رقم 6 حسن 
الرب ط - 71 1  الرب ط املغرب.

وف ة شريك
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 12479
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
ين ير  212 تم اإلعالم   15 املؤرخ في 
بوف ة الشريك محند  البدالي  و توزيع 
لرسم   

ً
تبع  الورثة  على  حصصه 

 2121 نونبر   23 في  املؤرخ  اإلراثة 
ب لشكل األتي :

 39   ، البدالي    السيد)ة( ف طمة  
حصة .

السيد)ة( سعيدة  البدالي   ،  39 
حصة .

  ، البدالي    السيد)ة( عبدالرحيم  
76 حصة .

 76   ، البدالي    السيد)ة( محمد  
حصة .

 39   ، البدالي    ن دية   السيد)ة( 
حصة .

 39   ، البدالي    السيد)ة( سميرة  
حصة .

 76   ، البدالي    ان 1   السيد)ة( 
حصة .

 39   ، البدالي    غزالن   السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( الحسين البدالي   ،  77 
حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 237   .
717I

CORPORATE AUDIT GROUP

D1 MAROC
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, ش رع عبد املومن، الط بق 
الخ مس، رقم 22 ، 21111، 

casablanca maroc
D1 MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي:  98، زاوية 
زنقة ابو سلت األندلو�شي وق �شي 
اي 1، املع ريف  - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.229315

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2121 تم اتخ ذ  22 د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
على  ينص  الذي  رقم  .:  قرار 
- خفض رأسم ل الشركة من  م يلي: 

571.111 درهم إلى 1.111  درهم   
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 7.: الذي ينص على م يلي: 

الحصص
بند رقم 8.: الذي ينص على م يلي: 

الرأسم ل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766798.

718I

JAWHARA ACCESSOIRES

 JAWHARA ACCESSOIRES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AQUAPONIE AZGHAR

64 ب ب السم رين املرينيين ف 1 ، 

31111، ف 1 املغرب

 JAWHARA ACCESSOIRES SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 47 تجزءة 

مبروكة زواغة محل رقم 2 ف 1  - 

31111 ف 1  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

66165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 JAWHARA ACCESSOIRES SARL

.AU

بيع قطع   : غرض الشركة بإيج ز 

غي ر السي رات 

استيراد قطع غي ر السي رات.

عنوان املقر اال تم عي : 47 تجزءة 

 - ف 1    2 مبروكة زواغة محل رقم 

31111 ف 1  املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

1.111.111  درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة اله م ف لح :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

  5 السيدة اله م ف لح عنوانه)ا( 

مكرر زنقة محمد زنيبر حي ط رق   

ف 1  31111 ف 1 املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

  5 السيدة اله م ف لح عنوانه)ا( 

مكرر زنقة محمد زنيبر حي ط رق   

ف 1  31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 595.

719I

مكت6 املح سبة الص لحي

SOCIETE ISRAE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت6 املح سبة الص لحي

زنقة املدينة املنورة عم رة اليعقوبي 

الط بق الث لث الشقة رقم 6 و دة ، 

61111، و دة ااملغرب

SOCIETE ISRAE SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي طريق 

بوقن دل تجزئة ايموريونط ل 

القطعة رقم 283 الط بق الث ني. - 

61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

36629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE ISRAE SERVICE

:  /بن ء  بإيج ز  الشركة  غرض 

مواد البن ء.

2/األشغ ل البن ء املختلفة.

3/األشغ ل  الفالحية والتشجير.

4/استغالل املقهي واملط عم.

5/ممول الحفالت.

6/ أشغ ل التنظيف  والحراسة.

7/أشغ ل التهيئة والتجهيز.

8/كراء االت واالت البن ء..

طريق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

بوقن دل تجزئة ايموريونط ل القطعة 
 61111  - الث ني.  الط بق   283 رقم 

و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

911 حصة    : السيد رشيد زوبير 

بقيمة 11,11  درهم للحصة .

السيد رشيد محمد :  11  حصة 

بقيمة 11,11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زوبير  رشيد  السيد 
تجزئة املنزه  رقم 789 انج د 61111 

و دة املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  رشبيد  السيد 

طريق معزوزة رقم 9  61111 و دة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زوبير  رشيد  السيد 
تجزئة املنزه  رقم 789 انج د 61111 

و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 5 6.

7 1I

HASNAOUIA CONTROLE

STE ACHAKAT TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 STE ACHAKAT TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

وداد  ه ن ش رع بير انزران و املغرب 

العربي شقة 2 سيدي سليم ن - 

4211  سيدي سليم ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ACHAKAT TRANS SARL
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نقل  في  مق ول  الشخ ص+  نقل  في 

البض ئع+ االشغ ل املختلفة.

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

وداد  ه ن ش رع بير انزران و املغرب 

 - سليم ن  سيدي   2 شقة  العربي 

4211  سيدي سليم ن املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

511 حصة    : السيد علي عش ق 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : العزاوي  نجية  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد علي عش ق عنوانه)ا( دوار 

الشراوطة القصيبية سيدي سليم ن 

4211  سيدي سليم ن املغرب.

السيدة نجية العزاوي عنوانه)ا( 

دوار الشرف الغوازي القرية ت ون ت 

4211  سيدي سليم ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي عش ق عنوانه)ا( دوار 

الشراوطة القصيبية سيدي سليم ن 

4211  سيدي سليم ن املغرب

السيدة نجية العزاوي عنوانه)ا( 

دوار الشرف الغوازي القرية ت ون ت 

4211  سيدي سليم ن املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  سليم ن   بسيدي  االبتدائية 

9  فبراير  212 تحت رقم 3159.

7  I

الن ظور للحس ب ت

NADORLOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

الن ظور للحس ب ت

ش رع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

الط بق الث ني رقم 5 ، 62111، 

الن ظور املغرب

NADORLOT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
العمران رقم 3175 سلوان الن ظور 

62111 الن ظور املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.2117 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  فبراير  212   18 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    .911.111»

 2.111.111« إلى  درهم»    11.111»

مق صة  إ راء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 385.

7 2I

CABINET BAHMAD

D›un continent à l›autre

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

CABINET BAHMAD

إق مة مراكش بالزا عم رة د   شقة 

ب  2 الط بق الث ني  ليز مراكش 

إق مة مراكش بالزا عم رة د   شقة 

ب  2 الط بق الث ني  ليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب

D›un continent à l›autre شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مكت6 رقم 

2 على اليمين، شقة رقم 6، زاوية 

ش رع ط رق بن زي د وابن ع ئشة، 

إق مة اكسيل سيور، مبنى 8  - 

41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 1167 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 7  نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»مكت6 رقم 2 على اليمين، شقة رقم 

وابن  زي د  بن  ط رق  ش رع  زاوية   ،6

مبنى  إق مة اكسيل سيور،  ع ئشة، 

إلى  املغرب»  مراكش   41111  -   8

دائرة  »فيال لويزة»  »امللكية املسم ة 

الخميالت  دوار  الويدان  و م عة 

الكبير  - 41111 مراكش  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21813 .

7 3I

العموري استش رة

STE GEOMETRY SOFT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

العموري استش رة

زنقة ف 1 رقم     ت زة، 35111، 

ت زة املغرب

STE GEOMETRY SOFT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي حي ميمونة 

رقم 4 ت زة العلي  - 35111 ت زة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.44  

الع م  الجمع  بمقت�شى 

 2121 نونبر   14 اإلستثن ئي ملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

  STE GEOMETRY SOFT املحدودة 

درهم وعنوان   6.111 مبلغ رأسم له  

رقم  ميمونة  حي  اإل تم عي  مقره  

املغرب  ت زة   35111  - العلي   ت زة   4

نتيجة ل : عدم املردودية.

وحدد مقر التصفية ب حي ميمونة 

رقم  4 ت زة العلي  35111 ت زة املغرب. 

و عين:

الض وية  محمد   السيد)ة( 

وعنوانه)ا( زنقة انوال اق مة الغري6 

)ة(  ت زة ت زة كمصفي   35111 2 رقم 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و محل تبليغ العقود و الوث ئق 

: حي ميمونة رقم  املتعلقة ب لتصفية 

4 ت زة العلي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر    1 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

2121 تحت رقم 582.

7 4I

مكت6 املح سبة

KAPNEU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 املح سبة

ش رع  ون كينيدي عم رة أعراب 

الط بق األول رقم ب4 ، 35111، 

ت زة املغرب

KAPNEU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

ن دية رقم 3  البحرة ت زة - 35111 

ت زة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5813

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. KAPNEU

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وإصالح العجالت  / املوازنة والتوازن 

التلق ئي..

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 35111  - البحرة ت زة    3 ن دية رقم 

ت زة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : كريم  فطيوش  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  كريم  فطيوش  السيد 
تجزئة االدريسية فيال ابراهيم  رقم 5 

ت زة 35111 ت زة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كريم  فطيوش  السيد 
تجزئة االدريسية فيال ابراهيم  رقم 5 

ت زة 35111 ت زة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 99.

7 5I

CMC

MARK FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CMC

 TANGER ، 90000، Tanger

MAROC

MARK FOOD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املصلى 
زنقة 63 رقم 21 -  - 91111 طنجة   

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 16135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 يونيو    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MARK :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. FOOD

إنت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتوزيع املواد الغذائية.



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5268

املصلى   : اال تم عي  املقر  عنوان 
91111 طنجة     -   -  21 رقم   63 زنقة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد عص م صمدي  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عص م صمدي  عنوانه)ا( 

رقم      22 زنقة  الدريسية  حي 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عص م صمدي  عنوانه)ا( 

رقم      22 زنقة  الدريسية  حي 

91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوليوز    1 بت ريخ  التج رية بطنجة  

2121 تحت رقم 34 3.

7 6I

موثقة

فارماكوفا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة

611 ش رع موالي يوسف الط بق 

الث ني الدار البيض ء، 21111، الدار 

البيض ء املغرب

ف رم كوف  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي األلفة 

)س بق  ممر E تجزئة C 1  رقم 54 ( 

ح لي  ش رع واد تنسيفت رقم 54 - 

21411 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

762256

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ف رم كوف .

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

صيدلية.

عنوان املقر اال تم عي : حي األلفة 

)س بق  ممر E تجزئة C 1  رقم 54 ) 

 -  54 ح لي  ش رع واد تنسيفت رقم 

21411 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

سفيست كوف  ي سمين  السيدة 

درهم    1 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

 : سفيست كوف  ي سمين  السيدة 

111.  بقيمة 1  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سفيست كوف  ي سمين  السيدة 

الرامي  بئر   741 رقم  عنوانه)ا( 

الشرقية 4121  القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

سفيست كوف  ي سمين  السيدة 

الرامي  بئر   741 رقم  عنوانه)ا( 

الشرقية القنيطرة 4121  القنيطرة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 762256.

7 7I

GLOBE FIDUCIAIRE

SAMI IMMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
4   ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم 
8  ، 11 21، الدار البيض ء املغرب

SAMI IMMOB شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 59، 
ش رع الزركطوني ،الط بق 8، رقم 
24،الدار البيض ء - 21111 الدار 

البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.399737

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212    7 في  املؤرخ 

املص دقة على :
الدين  نور  )ة(  السيد  تفويت 
251 حصة ا تم عية من  الشوطي  
)ة(  السيد  511 حصة لف ئدة   أصل 
فبراير    7 بت ريخ  املتصدق   فيصل 

.212 
الدين  نور  )ة(  السيد  تفويت 
251 حصة ا تم عية من  الشوطي  
السيد  لف ئدة   حصة   511 أصل 
فبراير    7 الحي ن بت ريخ  )ة( سعيد  

.212 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766918.
7 8I

مين رة فين نس  روب

إس أو فينانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مين رة فين نس  روب
52 ش رع موالي رشيد شقة رقم 
7 الط بق الرابع  ليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
إ1 أو فين نس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 52 ش رع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الط بق 

الرابع  ليز - 41111 مراكش مراكش

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: إ1 أو  اإلقتض ء بمختصر تسميته  

فين نس.

غرض الشركة بإيج ز : دار ضي فة 

لإليج ر وتشغيل املطعم.

52 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

الط بق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع  ليز - 41111 مراكش مراكش.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

51 حصة    : السيد صديق امل وي 

بقيمة 1  درهم للحصة .

 S.E.F. INVEST :  951 الشركة 

حصة بقيمة 1  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  امل وي  صديق  السيد 

 Rue Étienne Dolet  76321  ,2 9

.Caudebec Les Elbeuf France

الشركة S.E.F. INVEST عنوانه)ا( 

 Rue Étienne Dolet  76321  ,2 9

.Caudebec Les Elbeuf France

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   امل وي  صديق  السيد 

 Rue Étienne Dolet  76321  ,2 9

Caudebec Les Elbeuf France

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم  2184 .

7 9I
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FIDUCIAIRE NOOR

  HADDIOUI  HD SERVICE
SARL  à A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOOR

 B P N° :  1163 , ALQODS,

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

  HADDIOUI  HD SERVICE

SARL  à A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  72تجزئة 

وادي الذه6  - 25351 وادي زم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

  HADDIOUI  HD SERVICE  SARL

.à A.U

 MD DE  : غرض الشركة بإيج ز 

 FOURNITURES ELECTRIQUES,

.INSTALLATIONS ELECTRIQUES

عنوان املقر اال تم عي :  72تجزئة 

زم  وادي   25351  - الذه6   وادي 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 911   : يوسف  حديوي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حديوي يوسف عنوانه)ا( 

72تجزئة وادي الذه6 25351 وادي 

زم املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حديوي يوسف عنوانه)ا( 

72تجزئة وادي الذه6 25351 وادي 

زم املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوادي زم  بت ريخ 14 فبراير 

 212 تحت رقم 17.

721I

fiduciaire benaddi

WOODPLAST
إعالن متعدد القرارات

fiduciaire benaddi

زاوية ش رع عالل بن عبد هللا و ش رع 

الحديقة -فض لة املركز أ - الط بق 

االول الرقم 2 املحمدية، 1 288، 

املحمدية املغرب

WOODPLAST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 5  

ش رع سبتة الط بق األول الرقم 6 - 

21821 املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.2312 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 18 أكتوبر 2121 تم اتخ ذ 

القرارات الت لية: 

قرار رقم -1 تفويت حصص: الذي 

املص دقة  تمت  م يلي:   على  ينص 

على : تفويت السيد )ة( خ لد بنعدي 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

علي  )ة(  السيد  لف ئدة  حصة   511

ابوابراهيمي بت ريخ 18 أكتوبر 2121.

قرار رقم -2 تحويل املقر اال تم عي 

تم تحويل  الذي ينص على م يلي:    :

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

«5  ش رع سبتة الط بق األول الرقم 

إلى  املغرب»  املحمدية   21821  -  6

«48 الط بق األر�شي- تجزئة الوف  - - 

21831 املحمدية املغرب».

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم  4 - املقر اإل تم عي: الذي 

ينص على م يلي: حدد املقر اإل تم عي 

في : املحمدية - 48 الط بق األر�شي - 

تجزئة الوف  - 

بند رقم 6 - املس همة: الذي ينص 

على م يلي: املس همة النقدية لعلي ابو 

ابراهيمي 11111 درهم.

الذي   : -الرأسم ل   7 رقم  بند 

رأسم ل  حدد  م يلي:  على  ينص 

مقسم  في11111 درهم  الشركة 

11 درهم  111 حصة من فئة  على 

للواحدة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية  بت ريخ 28 ين ير 

 212 تحت رقم 7 2.

72 I

AL ASSASSE AFFAIRES

 STE MENYANI BENI

MOHAMED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العم رة 5  الط بق الث ني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكن 1 ، 

MEKNES MAROC ،51111

 STE MENYANI BENI

MOHAMED SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي ري ض 

ويسالن   رقم 211 الط بق السفلي 

ويسالن - 51111 مكن 1 املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4376 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   21 9 شتنبر   16 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
منعش عق ري

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   12 التج رية بمكن 1 بت ريخ 

9 21 تحت رقم 3973.

722I

Y.A.N.Z CONSULTING

 TRANS WIZYANA
SOUFIANE ET IYSA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING

 AV OUED NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC

 TRANS WIZYANA SOUFIANE

ET IYSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

مونية رقم 257 ح رة املحنش ش رع 

ت لسينت تطوان  - 93111 تطوان  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

28685

 18 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.WIZYANA SOUFIANE ET IYSA

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير  .

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ح رة املحنش ش رع   257 مونية رقم 

تطوان    93111  - تطوان   ت لسينت 

املغرب .
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 
11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد خرشيش عي�شى  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد خرشيش سفي ن  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد خرشيش عي�شى  عنوانه)ا( 
دوار وزين تمروث ب ب برد شفش ون  

111 9 شفش ون  املغرب .
السيد خرشيش سفي ن عنوانه)ا( 
ش رع  املسيرة الخضراء الحي  االداري  
شفش ون  111 9 شفش ون املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خرشيش عي�شى  عنوانه)ا( 
دوار وزين تمروث ب ب برد شفش ون 

111 9 شفش ون  املغرب 
السيد خرشيش سفي ن عنوانه)ا( 
ش رع  املسيرة الخضراء الحي  االداري  
شفش ون  111 9 شفش ون املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 347.

723I

idaraty

عاللي انطغ طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

عاللي انطغ طرنس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي البوير  
زنقة 6 رقم 3  - 91111 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.69785

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 د نبر  في  1  املؤرخ 

املص دقة على :
مصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   511 املرابط 
السيد  لف ئدة   حصة    .111 أصل 
)ة( مصطفى العاللي بت ريخ  1 د نبر 

.2121
محمد املرابط  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111
د نبر  بت ريخ  1  العاللي  مصطفى  

.2121
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    1 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 296 .
724I

FICASUD EXPERTISE

AL OUSSOUL FONCIERE
إعالن متعدد القرارات

FICASUD EXPERTISE
 NACARAT42, 43, 68, 69, 70,
 71 BUREAUX N° B306, B305,

  B508, B507, B506, B505,
 AVENUE MOHAMED V GUELIZ
MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب
AL OUSSOUL FONCIERE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 24، 
الط بق االر�شي - ك م6 الغول  يليز 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 16 47

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في 2  فبراير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
م يلي:  املص دقة على مس همة  ميع 
موالي  للسيدين  اململوكة  األسهم 
الكبير إسم عيلي علوي وعبد الرحيم 
 AL OUSSOUL شركة  في  العالم 
FONCIERE - SARL ، الواقعة في: رقم 

24 ،الط بق االر�شي - ك م6 الغول ، 
السجل  في  واملسجلة  مراكش  كيليز 
  16 47 رقم  بمراكش  التج ري 
 45933523 الضريبي  الرقم  ذات 
تم  التي  درهم   100.000،00 بقيمة 
دفعه  ب لك مل بعد تقرير من مفوض 
 FICASUD شركة  في  املس همة 
ممثلة ب لسيد   ،  EXPERTISE SARL
 ، ق نوني  مح س6   ، مربوح  محسن 
املح سبين،  الخبراء  في مكت6  عضو 
 NACARAT42، 43، 68، في:  مقيم 
 69، 70، 71 BUREAUX N ° B306،
 B305، B508، B507، B506،
 B505، AVENUE MOHAMED V
GUELIZ MARRAKECH في الشركة 
  .(LAMALIF HOLDING( الق بضة

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تعويض شريكي الشركة ويتعلق االمر 
إسم عيلي  الكبير  موالي  ب لسيدين 
علوي و عبدالرحيم العالم ب لشريكة 
 LAMALIF شركة  وهي  الجديدة 
ب لسيد  ممثلة  ش.م   HOLDING

موالي الكبير إسم عيلي علوي
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
الكبير  السيد موالي  تنصي6  تأكيد 
للشركة  كمسير  علوي  إسم عيلي 
الصالحي ت  تأكيد  ميع  وكذلك 

املخولة له
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي:
تبني ق نون أس �شي  ديد للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
 AL تصبح تسمية الشركة هي  م يلي: 
OUSSOUL FONCIERE شركة دات 
مسؤولية محدودة دات شريك وحيد
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
يصبح توزيع رأسم ل الشركة  م يلي: 
درهم  شركة   : الت لي  الشكل  على 
 LAMALIF HOLDING :،11

 11.111
بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
يصبح توزيع الحصص على الشكل 
 LAMALIF HOLDING الت لي : شركة

111.  : حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم    
فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21874 .
725I

FICASUD EXPERTISE

AL OUSSOUL FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

FICASUD EXPERTISE
 NACARAT42, 43, 68, 69, 70,
 71 BUREAUX N° B306, B305,

  B508, B507, B506, B505,
 AVENUE MOHAMED V GUELIZ
MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب
AL OUSSOUL FONCIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقره  اال تم عي رقم 24، 
الط بق االر�شي - ك م6 الغول  يليز 

مراكش - 41111 مراكش .
تحويل الشكل الق نوني للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 16 47

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 2  فبراير  212 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21874 .
726I

Rogesa

TRAVAJI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Rogesa
 Av Mohamed Ben Abderahman
n°18 ، 93000، Tètouan Maroc
TRAVAJI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي 459 ش رع 
موالي رشيد شقة رقم 4 م رتيل  - 

51 93 م رتيل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
28659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRAVAJI SARL AU
اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري .
 459  : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش رع موالي رشيد شقة رقم 4 م رتيل  

- 51 93 م رتيل املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

2.511.111 درهم، مقسم ك لت لي:
الدين  أعراب  م ل  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
 : الدين  أعراب  م ل  السيد 

24111 بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدين  أعراب  م ل  السيد 
رقم  9   دمشق  ش رع  عنوانه)ا( 

93111 تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  أعراب  م ل  السيد 
رقم  9   دمشق  ش رع  عنوانه)ا( 

93111 تطوان املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 324.
727I

FICASUD EXPERTISE

MAADEN STRUCTURES

إعالن متعدد القرارات

FICASUD EXPERTISE

 NACARAT42, 43, 68, 69, 70,

 71 BUREAUX N° B306, B305,

  B508, B507, B506, B505,

 AVENUE MOHAMED V GUELIZ

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

MAADEN STRUCTURES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 24، 

الط بق االول، مكت6 رقم 2 - ك م6 

الغول  يليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 16775

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212    2 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

مس همة  على  املص دقة  م يلي: 

للسيدين  اململوكة  األسهم   ميع 

موالي لكبير إسم عيلي العلوي وعبد 

 MAADEN الرحيم العالم في شركة 

الواقعة   ،  STRUCTURES - SARL

 -  2 رقم  مكت6  االول،  الط بق  في:  

ك م6 الغول  يليز مراكش واملسجلة 

رقم  بمراكش  التج ري  السجل  في 

الضريبي  الرقم  دات    16775

 311.111.11 بقيمة   45986644

بعد  ب لك مل  دفعه   تم  التي  درهم 

في  املس همة  مفوض  من  تقرير 

 FICASUD EXPERTISE شركة 

محسن ب لسيد  ممثلة   ،  SARL

، مح س6 ق نوني ، عضو في   مربوح 

مقيم في:  املح سبين،  مكت6 الخبراء 

 NACARAT42، 43، 68، 69، 70،

 71 BUREAUX N ° B306، B305،

 B508، B507، B506، B505،

 AVENUE MOHAMED V GUELIZ

MARRAKECH في الشركة الق بضة 

)LAMALIF HOLDING( ؛

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعويض شريكي الشركة ويتعلق االمر 

إسم عيلي  الكبير  موالي  ب لسيدان 

علوي و عبدالرحيم العالم ب لشريكة 

 LAMALIF شركة  وهي  الجديدة 

ب لسيد  ممثلة  ش.م   HOLDING

موالي الكبير إسم عيلي علوي

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

الكبير  السيد موالي  تنصي6  تأكيد 

للشركة  كمسير  علوي  إسم عيلي 

الصالحي ت  تأكيد  ميع  وكدلك 

املخولة له

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تبني ق نون أس �شي  ديد للشركة 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

هي  الشركة  تسمية  تصبح  م يلي: 

شركة   MAADEN STRUCTURES

دات مسؤولية محدودة دات شريك 

وحيد

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

يصبح توزيع رأسم ل الشركة  م يلي: 

درهم  شركة    : الت لي  الشكل  على 

LAMALIF HOLDING : 311.111

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

يصبح توزيع الحصص على الشكل 

 LAMALIF HOLDING الت لي : شركة

3.111 : حصة  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21876 .

728I

FICASUD EXPERTISE

MAADEN STRUCTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

FICASUD EXPERTISE

 NACARAT42, 43, 68, 69, 70,

 71 BUREAUX N° B306, B305,

  B508, B507, B506, B505,

 AVENUE MOHAMED V GUELIZ

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

MAADEN STRUCTURES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي رقم 24، 

الط بق االول، مكت6 رقم 2 - ك م6 

الغول  يليز مراكش - 41111 

مراكش .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 16775

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 22 فبراير  212 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21876 .

729I

COMPTAFFAIRES

S2G TEST INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 S2G TEST INDUSTRIEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 
املق ومة وش رع مخت ر السو�شي رقم 
899 الحسنية   - 28811 املحمدية 

املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.5693

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 18 ين ير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
مخت ر  املق ومة وش رع  »زاوية ش رع 
 - الحسنية     899 رقم  السو�شي 
28811 املحمدية املغرب» إلى » اق مة 
سنطرال ب رك عم رة أ الط بق الث لث 
املحمدية    28811  - رقم  2  مكت6 

املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  41.

731I

BMH EXPERTS

كوهاال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
كوه ال  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 46 
، بوليف رد زركوني - الط بق الث ني 

الدار البيض ء 21251 الدار البيض ء 
اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : كوه ال .
صن عة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املفروش ت واالكسسوارات املنزلية.
وتوزيع  وتسويق  استيراد   -
املنزلي  واألث ث  املفروش ت 

واملفروش ت واإلكسسوارات.
الصن عية  املع مالت  -  ميع 
والتج رية وامل لية واملنقولة والعق رية 
التي قد تكون مرتبطة بشكل مب شر 
أو غير مب شر بهدف الشركة و ميع 
األغراض املم ثلة أو ذات الصلة التي 

قد تعزز توسيعه  أو تطويره  ؛
- مش ركة الشركة ، بأي وسيلة ، 
في  ميع الشرك ت أو الشرك ت التي تم 
إنش ؤه  أو التي سيتم إنش ؤه  ، والتي 
 ، قد تكون مرتبطة لغرض الشركة 
شرك ت  إنش ء  طريق  عن  سيم   وال 
أو  الرع ية  أو  املس همة  أو   ديدة 
امل لية  أو استرداد األوراق  االكتت ب 
أو الحقوق اال تم عية أو االندم ج أو 
التح لف أو الشراكة في املش ركة أو 

إدارة اإليج ر
 ،46 : رقم  عنوان املقر اال تم عي 
الث ني  الط بق   - زركوني  بوليف رد 
21251 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

اململكة املغربية.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : اململكة املغربية سنة .
 611.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة بلمليح م مو مريم :  2.111 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 2.111   : السيد بلمليح م موعمر 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
م موف طمة  بلمليح  السيدة 
  11 2.111 حصة بقيمة    : الزهراء 

درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مريم  م مو  بلمليح  السيدة 
14 شقة  الط بق   14 مبنى  عنوانه)ا( 
زاوية ش رع تن ن وش رع النور1     
 21 91 البيض ء  الدار  ف رم  بريتون 
اململكة  البيض ء  الدار   21 91

املغربية.

السيد بلمليح م موعمر عنوانه)ا( 
بوتو   45 شقة   - بوي  لويس  ش رع 

92811 بوتو فرنس .
م موف طمة  بلمليح  السيدة 
أوغست  ش رع  عنوانه)ا(  الزهراء 
ب ريس   751 6 ب ريس   - ف كويري 

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مريم  م مو  بلمليح  السيدة 
14 شقة  الط بق   14 مبنى  عنوانه)ا( 
زاوية ش رع تن ن وش رع النور1     
 21 91 البيض ء  الدار  ف رم  بريتون 
اململكة  البيض ء  الدار   21 91

املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 6191.

73 I

SOMADINCO

 GREEN INELBEMT LAS
NAVAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOMADINCO
إق مة م  ورل عم رة B رقم2 

حي القد1 البرنو�شي ، 1 216، 
الدارالبيض ء املغرب

 GREEN INELBEMT LAS NAVAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش رع 

مر1 السلط ن الط بق   الشقة 3  - 
21611 الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
489 25

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GREEN INELBEMT LAS NAVAS

غرض الشركة بإيج ز : التركيب ت 

الكهرب ئية.

26 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

مر1 السلط ن الط بق   الشقة 3  - 

21611 الدارالبيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

عبداملولى  ط هرة  بن  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبداملولى  ط هرة  بن  السيد 

عين  فينكس  ممر  عنوانه)ا(  2 

السبع 21631 الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبداملولى  ط هرة  بن  السيد 

عنوانه)ا(  2 ممر فينكس عين السبع 

21631 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764818.

732I

FICASUD EXPERTISE

LAMALIF IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

FICASUD EXPERTISE

 NACARAT42, 43, 68, 69, 70,

 71 BUREAUX N° B306, B305,

  B508, B507, B506, B505,

 AVENUE MOHAMED V GUELIZ

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

 LAMALIF IMMOBILIER
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»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 

24، ك م6 الغول - الط بق االول، 

ملكية منير -  يليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.91663

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 2  فبراير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

مس همة  على  املص دقة  م يلي: 

للسيدين  اململوكة  األسهم   ميع 

موالي لكبير إسم عيلي العلوي وعبد 

 LAMALIF في شركة  العالم  الرحيم 

IMMOBILIER - SARL ، الواقعة في: 
رقم 24 ، ك م6 الغول ، الط بق االول 

- ملكية منير - كيليز مراكش واملسجلة 

بمراكش  التج ري  السجل  في 

الضريبي  الرقم  دات   91663 رقم 

  61.111.11 بقيمة   26  1366

بعد  ب لك مل  دفعه   تم  التي  درهم 

في  املس همة  مفوض  من  تقرير 

 FICASUD EXPERTISE شركة 

محسن  ب لسيد  ممثلة   ،  SARL

عضو في   ، مح س6 ق نوني   ، مربوح 

مقيم في:  املح سبين،  مكت6 الخبراء 

 NACARAT42، 43، 68، 69، 70،

 71 BUREAUX N ° B306، B305،

 B508، B507، B506، B505،

 AVENUE MOHAMED V GUELIZ

MARRAKECH في الشركة الق بضة 

)LAMALIF HOLDING( ؛

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي:

ويتعلق  الشركة  شريكي  تعويض 

الكبير  موالي  ب لسيدان  االمر 

عبدالرحيم  و  علوي  إسم عيلي 

العالم ب لشريكة الجديدة وهي شركة 

ش.م ممثلة   LAMALIF HOLDING

إسم عيلي  الكبير  موالي  ب لسيد 

علوي.

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

الكبير  السيد موالي  تنصي6  تأكيد 

للشركة  كمسير  علوي  إسم عيلي 

الصالحي ت  تأكيد  ميع  وكدلك 

املخولة له

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تبني ق نون أس �شي  ديد للشركة 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

يصبح توزيع رأسم ل الشركة  م يلي: 

درهم  شركة    -  : الت لي  على الشكل 

 LAMALIF HOLDING    :،11

عمر  موالي  السيد   -   61.111

اسم عيلي علوي  41.111,11 درهم 

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

يصبح توزيع الحصص على الشكل 

  LAMALIF HOLDING الت لي : شركة

السيد موالي عمر   - حصة   :  611

اسم عيلي علوي : 411 حصة  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21875 .

733I

sofoget

HARAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

HARAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي القنيطرة 

رقم 961  لو ف لون - 4111  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

59 47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون  فبراير  212    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HARAY

:  اإلنع ش  غرض الشركة بإيج ز 

العق ري

 أشغ ل ع مة و أعم ل البن ء.

عنوان املقر اال تم عي : القنيطرة 

  4111  - ف لون  لو    961 رقم 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

الدقون  عبدالخ لق  السيد  

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

 : الدقون  عبدالخ لق  السيد  

111  بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدقون  عبدالخ لق  السيد  

  4111 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا( 

القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدقون  عبدالخ لق  السيد  

عنوانه)ا( القنيطرة 4111  القنيطرة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم -.

734I

ATAS

 NAGOOR INTERNATIONAL
INVESTMENT
شركة املس همة

حل شركة

 NAGOOR INTERNATIONAL
INVESTMENT

39 ش رع لالي قوت الط بق 5 ، 
21111، الدار البيض ء املغرب

 NAGOOR INTERNATIONAL
 INVESTMENT شركة املس همة 

)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 39 ش رع 
لالي قوت الط بق 5  - 21111 الدار 

البيض ء  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.245223

الع م  الجمع  بمقت�شى 
 21 5 م ر1  اإلستثن ئي ملؤرخ في  2 
 NAGOOR تقرر حل شركة املس همة
  INTERNATIONAL INVESTMENT
درهم    .111.111 رأسم له   مبلغ 
ش رع   39 اإل تم عي  مقره   وعنوان 
الدار   21111  -   5 لالي قوت الط بق 
: تصفية  نتيجة ل  املغرب   البيض ء  

حبية.
و حدد مقر التصفية ب 39 ش رع 
الدار   21111  -   5 لالي قوت الط بق 

البيض ء  املغرب . 
و عين:

بلعي �شي   العزيز   عبد  السيد)ة( 
ب ريس  ب ين  ش رع  عنوانه)ا(  5  و 
)ة(  كمصفي  فرنس   ب ريس   75111

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 39 ش رع 
البيض ء   الدار    5 الط بق  لالي قوت 

املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ     ب لدار البيض ء   التج رية 
أبريل 6 21 تحت رقم 151 1161.

735I
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sofoget

BUILD INNOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

BUILD INNOV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  القنيطرة 

59 إق مة موالي عبد العزيز  ش رع 

موالي عبد العزيز رقم 4 - 4111  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

59 77

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BUILD :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.INNOV

:  اإلنع ش  غرض الشركة بإيج ز 
العق ري

أشغ ل ع مة و أعم ل البن ء.

عنوان املقر اال تم عي :  القنيطرة 

ش رع  إق مة موالي عبد العزيز    59

  4111  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : هيبة  بن  يونس  السيد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : هيبة  بن  ايوب  السيد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511  : هيبة  بن  يونس  السيد  

بقيمة 11  درهم.

 511  : هيبة  بن  ايوب  السيد  

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ايوب بن هيبة عنوانه)ا(  السيد  

املغرب 4111  القنيطرة املغرب.

ايوب بن هيبة عنوانه)ا(  السيد  

املغرب 4111  القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ايوب بن هيبة عنوانه)ا(  السيد  

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم -.

736I

الحبي6 الهيبة

 BEAUX ONGLES ACADEMIE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

الحبي6 الهيبة

3، ش رع 9 بريزاش تق طع ش رع 
رح ل املسكيني ، 41 21، الدار 

البيض ء املغرب

 BEAUX ONGLES ACADEMIE

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Rue وعنوان مقره  اإل تم عي

 Jules Verne, appart n°1 rez de

chaussee - Bourgogne الدار 

 Casablanca 21111 البيض ء

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.366829

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  ين ير  212    4 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

ELALAMY MOULAY ZAID ES-

SEDDEK كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765816.
737I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ EQUIPEMENT AIT
« OUALLAL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 
ت فياللت ملحقة ورزازات

ش رع موالي رشيد عم رة داد1 
الط بق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ EQUIPEMENT AIT
OUALLAL SARL » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 
صفص ف ايت والل  - 47723  

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3437
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 SOCIÉTÉ EQUIPEMENT AIT

.» OUALLAL SARL
ع  ُمصِنّ  *  : غرض الشركة بإيج ز 

مواد البن ء
* ت  ر مواد البن ء ب لتقسيط 

* البن ء واالشغ ل املختلفة 
* نقل البض ئع للغير .

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 
  47723  - والل   ايت  صفص ف 

زاكورة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : داوود  السيد صفص ف 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد صفص ف يوسف 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد صفص ف داوود عنوانه)ا( 

صفص ف   فندق  املركز  تجزئة 

45111 ورزازات املغرب.

يوسف  صفص ف  السيد 

الجديدة  تكمي  دوار  عنوانه)ا( 

ترميكت  45111 ورزازات املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صفص ف داوود عنوانه)ا( 

صفص ف   فندق  املركز  تجزئة 

45111 ورزازات املغرب

يوسف  صفص ف  السيد 

الجديدة  تكمي  دوار  عنوانه)ا( 

ترميكت  45111 ورزازات املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  االبتدائية بزاكورة  

 212 تحت رقم -.

738I

مركز الجب ي ت و املح سبة

CHTOUKA SOLAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجب ي ت و املح سبة
رقم  3 الط بق الرابع عم رة امن ر ، 

86351، انزك ن املغرب

CHTOUKA SOLAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ملتقى 

الطرق تين منصور الطريق الوطنية 
رقم  الرابطة بين تزنيت واك دير 

بدوار تلق ئد  م عة وقي دة انش دن 

اقليم اشتوكة ايت ب ه  - 87272 

انش دن بلف ع املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
22513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHTOUKA SOLAIRE
غرض الشركة بإيج ز : 

- بيع وتركي6 الط قة الشمسية.
- ضخ وتصفية ومع لجة املي ه.

- استيراد وتصدير معدات الط قة 
الشمسية والتصفية..

ملتقى   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الطرق تين منصور الطريق الوطنية 
رقم  الرابطة بين تزنيت واك دير بدوار 
تلق ئد  م عة وقي دة انش دن اقليم 
انش دن   87272  - اشتوكة ايت ب ه  

بلف ع املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد بلحرش ي سين  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيد بلحرش ي سين  
 86351 انزك ن   الجرف   513 ش رع 

انزك ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد بلحرش ي سين  
 86351 انزك ن   الجرف   513 ش رع 

انزك ن املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  االبتدائية ب نزك ن  

 212 تحت رقم 452.
739I

SOCIETE DIAB DE GENIE CIVIL “SDGC

MOURRANE FRERES SARL
إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 MOURRANE FRERES SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي:  ش رع 
عبد الكريم الخط بي الرقم 37  

لعمرانية  الزيتون - 51111 مكن 1 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 29859
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212    1 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
م يلي: إعالن وف ة السيد مران محمد. 
- انتق ل األسهم بعد وف ة السيد مران 
محمد إلى شرك ء  دد.- توزيع  ديد 
ألسهم السيد مران محمد بين هؤالء 
الورثة: - سعيدة العرو�شي ، الح ملة 
 C36957  رقم الوطنية  للبط قة 
مران  ودي ن   - أسهم.   6 أو   ، 4/32
رقم  الوطنية  للبط قة  الح ملة   ،
سهم.  أو      D937838 ، 7/32
للبط قة  الح ملة   ، مران  أسم ء    -
الوطنية رقم D99575  32/7 أو    
سهًم. - محمد مران ، الح مل للبط قة 
الوطنية رقم D925148 ، 14/32 أو 
السيد  تجديد عضوية   - سهًم .   22
الوظ ئف  هذه  في  الدين  نور  مران 

اإلدارية ملدة غير محدودة.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 4-8-16: الذي ينص على 
م يلي: إعالن وف ة السيد مران محمد. 
- انتق ل األسهم بعد وف ة السيد مران 
محمد إلى شرك ء  دد.- توزيع  ديد 
ألسهم السيد مران محمد بين هؤالء 
الورثة: - سعيدة العرو�شي ، الح ملة 
 C36957  رقم الوطنية  للبط قة 

مران  ودي ن   - أسهم.   6 أو   ، 4/32

رقم  الوطنية  للبط قة  الح ملة   ،

سهم.  أو      D937838 ، 7/32

للبط قة  الح ملة   ، مران  أسم ء    -

الوطنية رقم D99575  32/7 أو    

سهًم. - محمد مران ، الح مل للبط قة 

الوطنية رقم D925148 ، 14/32 أو 

السيد  تجديد عضوية   - سهًم .   22

الوظ ئف  هذه  في  الدين  نور  مران 

اإلدارية ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 4 9.

741I

SOCIETE DIAB DE GENIE CIVIL “SDGC

   ETABLISSEMENT ATMANI
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

   ETABLISSEMENT ATMANI

SARL AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: املتجر 
رقم 26 ري ض الزيتون  - 51111 

مكن 1. املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.2 295

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212   19 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 

اال تم عي  املقر  تغيير  م يلي:  
ري ض   26 رقم  للشركة من العنوان: 

الزيتون مكن 1,إلى العنوان الجديد: 
طريق  ري  توالل  لكريي    7 رقم 

مكن 1.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 4: الذي ينص على م يلي:  

من  للشركة  اال تم عي  املقر  تغيير 

الزيتون  ري ض   26 رقم  العنوان: 

  7 مكن 1,إلى العنوان الجديد: رقم 

لكريي توالل طريق  ري مكن 1.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 939.

74 I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE T.R.Z TRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

STE T.R.Z TRAV  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 

رقم 26 تجزئة اعراف طريق عين 

الشقف - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

66 57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. T.R.Z TRAV
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:   ميع  بإيج ز  الشركة  غرض 
مختلف  او  العمومية  األشغ ل 
عملي ت البن ء ,نقل البض ئع لحس ب 
الغير, تصدير واستيراد, وبصفة ع مة 
امل لية,  التج رية,  العملي ت  مختلف 
العق رية املنقولة و غير املنقولة التي 

من شأنه  توسيع نش ط الشركة.
عنوان املقر اال تم عي : محل رقم 
26 تجزئة اعراف طريق عين الشقف 

- 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : الهواري  عمرو  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الهواري  عمرو  السيد 
تجزئة البرج طريق عين الشقف    39

31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الهواري  عمرو  السيد 
تجزئة البرج طريق عين الشقف    39

31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 681.
742I

ATAS

ATAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATAS
3  زنقة أحمد املج طي اق مة  ب ل 
األل6  الط بق   رقم 8 مع ريف ، 

21111، الدار البيض ء املغرب
ATAS شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 3  زنقة 
أحمد املج طي اق مة  ب ل األل6  
الط بق   رقم 8 مع ريف - 21331 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

4919 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212     

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.ATAS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

- استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

وتصدير املجوهرات واملع دن الثمينة

- استيراد وتصدير  ميع املنتج ت 

أو املواد أو البض ئع أو املواد من أي 

نوع.

زنقة    3  : عنوان املقر اال تم عي 

األل6   اق مة  ب ل  املج طي  أحمد 

 21331  - مع ريف   8 رقم  الط بق   

الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد أط 1 بيرام :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بيرام  أط 1  السيد 

اسطنبول 34111 اسطنبول تركي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بيرام  أط 1  السيد 

اسطنبول 34111 اسطنبول تركي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766485.

743I

BELGA CONSULTING

BELGA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT maroc
BELGA CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة 6 
شقة 18 الدرج ب الط بق الث ني 

زنقة مليلية حس ن الرب ط - 1111  
الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 4683 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 شتنبر   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BELGA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CONSULTING
مكت6   : بإيج ز  الشركة  غرض 

استش رات في تسيير املق والت
الق نونية  االستش رات  مكت6 

والجب ئية و اال تم عية.
عم رة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الدرج ب الط بق الث ني   18 شقة   6
  1111 زنقة مليلية حس ن الرب ط - 

الرب ط املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : بلكيلة  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : العمري  ف طمة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بلكيلة  الحسين  السيدة 

عين   9 شقة  عم رة  2  عنوانه)ا( 

2111  الصخيرات  الروز الصخيرات 

املغرب.

السيد ف طمة العمري عنوانه)ا( 

الروز  عين   9 شقة  عم رة  2 

الصخيرات    2111 الصخيرات 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين بلكيلة عنوانه)ا( 

الروز  عين   9 شقة  عم رة  2 

الصخيرات    2111 الصخيرات 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أكتوبر    9 بت ريخ  التج رية ب لرب ط  

2121 تحت رقم 4659.

744I

LEADER FIN

TIK IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوف لي بي رد اإلق مة ف لرو1» 

E» الط بق الث ني املكت6 2  الدار 

بيض ء، 21511، الدار بيض ء املغرب

TIK IT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 7 

رقم 5 ط بق 2 شقة رقم 4 السع دة 

سيدي البرنو�شي - 21111 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491927

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.TIK IT :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

من هذه الشركة هو في كل من املغرب 

والخ رج ب ألص لة عن نفسه  أو ني بة 

عن أطراف ث لثة:

- استيراد األ هزة الطبية.

املنتج ت  وتصدير  استيراد   -

واملواد واملعدات واملواد من أي نوع ؛

واملعدات  املنتج ت  تسويق   -

بأنواعه .

-تأ ير تقديم الخدمة.

املكتبية  التخطيط ت  -أعم ل 

والصن عية.

- أعم ل البن ء والتطوير والتركي6.

العملي ت  ،  ميع  أعم  وبشكل 

أو  امل لية  أو  الصن عية  أو  التج رية 

املنقولة أو العق رية املتعلقة بتحقيق 

بأي  يتعلق  فيم   أو  الشركة  غرض 

أشي ء مم ثلة أو ذات صلة ، في املغرب 

أو في الخ رج من شأنه  أن تعزز تنمية 

تراث الشرك ت..

 7 ش رع   : عنوان املقر اال تم عي 
4 السع دة  2 شقة رقم  5 ط بق  رقم 

الدار   21111  - البرنو�شي  سيدي 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
الن صيري  العزري  محمد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الن صيري  العزري  محمد  السيد 

الق �شي  ش رع  املحمدية  عنوانه)ا( 

الت زي مجمع ب رقم 4 الع لية 1111 

املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الن صيري  العزري  محمد  السيد 
الق �شي  ش رع  املحمدية  عنوانه)ا( 
الت زي مجمع ب رقم 4 الع لية 1111 

املحمدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 
فبراير  212 تحت رقم 11766492.

745I

beroc conseil

AHD DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

beroc conseil
 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n
 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc
AHD DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 1 3 
شقة رقم   زنقة التش د منفلوري   

ف 1 - 31161 ف 1 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.44637

الع م  الجمع  بمقت�شى 
 2121 4  د نبر  اإلستثن ئي ملؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 AHD محدودة ذات الشريك الوحيد
  11.111 مبلغ رأسم له     DESIGN
درهم وعنوان مقره  اإل تم عي 1 3 
شقة رقم   زنقة التش د منفلوري   
ف 1 - 31161 ف 1 املغرب نتيجة ل 
الى  والهجرة  الرخصة  تأخر  مشكل   :

الخ رج.
 3 1 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شقة رقم   زنقة التش د منفلوري   

ف 1 - 31161 ف 1 املغرب. 
و عين:

و  احمدوش  ليلى    السيد)ة( 
زنقة    5 املن مة  ش رع  عنوانه)ا( 
 31161 ف 1  الزهور    الصوم ل 

ف 1 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و محل تبليغ العقود و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : ش رع املن مة 5  
زنقة الصوم ل الزهور   ف 1

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   26 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 422.

746I

paradis

ANBARIA TRANS sarl au
إعالن متعدد القرارات

paradis

casa casa، 20200، casa maroc

   ANBARIA TRANS sarl au

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: 2  زنقة 

صبري بو معة الط بق االول رقم 

6  - - الدار البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.341 33

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

6 21 تم اتخ ذ  18 د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

الذي ينص على  قرار رقم االول: 

حصـة   ) 111( الف  تفويت   م يلي:  

املخت ر  السـيد   يملكـه   ا ـتم عية 

الزي ني لصـ لح  السـيد شرف الرب حي

الذي ينص على  قرار رقم الت ني: 

م يلي: استق لة السيد املخت ر الزي ني 

السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 

شرف الرب حي مسيرا مك نه

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 

الحصص  توزيع  تعديل   : م يلي 

اال تم عية و التسيير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

أبريل 7 21 تحت رقم 632614.

747I

FATHICONSULTING

FATHI CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FATHICONSULTING

 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH  

 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،

20190، CASABLANCA MAROC

FATHI CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 75 ش رع 

   ين ير  ط بق   شقة 69  - 

21111 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

438299

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم   21 9 يونيو   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FATHI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CONSULTING

غرض الشركة بإيج ز : - نص ئح في 

املح سبة الق نونية وامل لية

-املس عدة في مج الت املعلومي ت 

واالستراتيجية  ،التنظيم  ،اإلدارة 

للشركة

اإلدارة  مج الت  في  االستش رات 

والتنظيم واالستراتيجية

-تكوين

-إدارة الروات6 و ميع الخدم ت 

املتعلقة ب ملوارد البشرية.
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املع مالت  ع مة،  ميع  بصفة  و 
من أي نوع سواء املع مالت التج رية 
والصن عية و امل لية ذات صلة مب شرة 
أو غير مب شرة، بهدف الشركة أو التي 
من طبيعته  ان تس عد علي توسعه  أو 

تطويره ..
75 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
   ين ير  ط بق   شقة 69  - 21111 

الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد صالح الدين فتحي : 111  

بقيمة 11.111  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
فتحي  الدين  صالح  السيد 
ش رع تيفنيت ط بق     29 عنوانه)ا( 
البيض ء  الدار   21111 السالم   حي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
فتحي  الدين  صالح  السيد 
ش رع تيفنيت ط بق     29 عنوانه)ا( 
البيض ء  الدار   21111 السالم   حي 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

يوليوز 9 21 تحت رقم 718227.
748I

ي سين للنشر

BEN IKKOU ATLAS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ي سين للنشر
حي اعزيبو زنقة ابن املواق رقم 3  
طنجة ، 91111، طنجة اململكة 

املغربية
  BEN IKKOU ATLAS TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 21 مجمع 
أنس ب 21 - ب طريق تطوان رقم 8 

- طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. IKKOU ATLAS TRANS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األفراد .

عنوان املقر اال تم عي : 21 مجمع 

أنس ب 21 - ب طريق تطوان رقم 8 - 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد املصطفى بنيكو 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املصطفى بنيكو عنوانه)ا( 

  2 رقم  ب   27 بلوك  انس  مجمع 

طريق تطوان رقم 8 - طنجة 91111 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى بنيكو عنوانه)ا( 

  2 رقم  ب   27 بلوك  انس  مجمع 

طريق تطوان 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239215.

749I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كونط

ستارتراف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bureau de libre//بيرو د لبغ كونط

compte
رقم 7 مكت6 4 قس رية املرني�شي 

ش رع لال مريم ، 31111، ف 1 

املغرب

ست رتراف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار اوالد 

معلة   مركز عين الشقف ف 1 - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

6622 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 غشت    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ست رتراف.
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أعم ل مختلفة او البن ء

عنوان املقر اال تم عي : دوار اوالد 

 - ف 1  الشقف  عين  مركز  معلة   

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 11  سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ادريس دهبي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد محمد الغني :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

511 بقيمة   : السيد ادريس دهبي 

11  درهم.

بقيمة   511  : السيد محمد الغني 

11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  دهبي  ادريس  السيد 

الشقف ف 1  معلة عين  اوالد  دوار 

31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  الغني  محمد  السيد 

38 تجزءة املستقبل طريق را1 امل ء 

بنسودة ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دهبي  ادريس  السيد 

الشقف ف 1  معلة عين  اوالد  دوار 

31111 ف 1 املغرب

عنوانه)ا(  الغني  محمد  السيد 

38 تجزءة املستقبل طريق را1 امل ء 

بنسودة ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  بف 1  التج رية 

 212 تحت رقم  732/212.

751I

الحبي6 الهيبة

Somanex
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الحبي6 الهيبة

3، ش رع 9 بريزاش تق طع ش رع 

رح ل املسكيني ، 41 21، الدار 

البيض ء املغرب

Somanex شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE 3 وعنوان مقره  اإل تم عي

 NEUF BRISACH, BD RAHAL EL

 MESKINI - CASABLANCA 3 RUE

 NEUF BRISACH, BD RAHAL EL

 MESKINI - CASABLANCA 2000

CASABLANCA املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4 585

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 يونيو    7 في  املؤرخ 

املص دقة على :
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 Lhabib EL )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   HIBA 251

)ة(  السيد  511 حصة لف ئدة   أصل 

بت ريخ   NISSRINE BENTARABTE

7  يوليوز 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 5 7644.

75 I

مكت6 الري ني للمح سبة

DEDAM CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 الري ني للمح سبة

ش رع محمد داود رقم231  تطوان ، 

93141، تطوان املغرب

DEDAM CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع ابن 

طفيل رقم 25 - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

286 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DEDAM CAR

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تطوان   93111  -  25 ابن طفيل رقم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 25 السيد ش رع ابن طفيل رقم 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  كم ل  هش م  السيد 

 93111  25 رقم  طفيل  ابن  ش رع 

تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كم ل  هش م  السيد 

 93111  25 رقم  طفيل  ابن  ش رع 

تطوان املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1286.

752I

FIDUSCAL

M.D LIGHT
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 32 

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

M.D LIGHT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: تجزئة 

اشراف 4 الط بق األر�شي حي 

الليمون تجزئة اشراف 4 الط بق 

األر�شي حي الليمون 91 21 الدار 

البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.33387 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 نونبر   15 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
وفًق  ألحك م النظ م األس �شي  م يلي: 
ببيع  اس مة  دين ر  السيد  ق م    ،
آالف  خمسة  أي   ، أسهمه   ميع 
بقيمة  سهم   )5.511( وخمسم ئة 
لص لح  سهم  لكل  درهم    11.11
السيد فؤاد الحيدوي و ق م السيد 
ببيع  م نويل  الفريد  مورينو  ولي ن 
 ميع أسهمه ، أي ألفين وخمسم ئة 
لكل    11.11 بقيمة  سهم   )2511(
الحيدوي  فؤاد  السيد  لص لح  سهم 
م ري   كويج دا  السيدة  ق مت  كم  
ديل ك رمن زو ة مورينو ببيع  ميع 
سهم   )2111( ألفين  أي   ، أسهمه  
لص لح  سهم  لكل    11.11 بقيمة 

السيدة اللبيوي دني 
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
توزيع  سيتم   ، التحويل  هذا  بعد 
على  امل ل  رأ1  تمثل  التي  األسهم 
النحو الت لي:- السيد فؤاد الحيدوي.، 
السيدة اللبيوي   - و  سهم.   8111  ..

دني  …2111 سهم.
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
يقبل اا مع استق لة املديرة السيدة 
زو ة  ك رمن  ديل  م ري   كويج دا 
ك ملة  ذمة  إبراء  ويمنحه   مورينو 

ونه ئية 
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
الحيدوي  فؤاد  السيد  الجمع  عين 
غير  لفترة  للشركة  وحيد  كمدير 
بأنه  الجديد  املدير  يقر  محدودة. 
على علم بأصول والتزام ت الشركة 
املذكورة ، لذلك يتعهد بنقل املكت6 
أقرب  في  املذكورة  للشركة  املسجل 

وقت ممكن.
على  ينص  الذي   :5 رقم  قرار 
م يلي: تتمتع اإلدارة بأوسع صالحي ت 
أو  قيود  دون   ، والتصرف  اإلدارة 
الشركة  ب سم  للتصرف   ، تحفظ 
بجميع  يتعلق  فيم   عنه   وني بة 
في  ميع الظروف   ، األطراف الث لثة 
، مع مراع ة الصالحي ت التي يعزوه  
إلى اال تم ع الع م الع دي. الق نون  
ستلتزم الشركة بأي عمل   ، وب لت لي 
يتعلق به  وكذلك العملي ت امل لية من 
فؤاد  للسيد  الوحيد  التوقيع  خالل 

الحيدوي ، بصفته املدير الوحيد.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
النظ م األس �شي الت لية: 

6: الذي ينص على  بند رقم البند 
م يلي: مس هم ت

7: الذي ينص على  بند رقم البند 
م يلي: رأ1 امل ل

بند رقم البند 3 : الذي ينص على 
م يلي: تعيين املسير

بند رقم البند 4 : الذي ينص على 
م يلي: صالحي ت االدارة

6: الذي ينص على  بند رقم البند 
م يلي: صالحي ت اإلمض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766867.

753I

2A CONSEIL

BA GOLDEN HOME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

BA GOLDEN HOME شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

سومي  العم رة 82 الط بق الرابع رقم 
6  حي ب مليه الدار البيض ء - 21111 

الدار البيض ء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491453

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GOLDEN HOME
أنشطة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و بس   ، إنش ءات   ، متنوعة  عمل 

والزليج
- أعم ل الحفر .

ع دية  خرس نة  -أعم ل 
لألس س ت.

مس حة  خرس نة  أعم ل   -
لألس س ت وامليد

- أعم ل مبــ نى.
الدقشوم  من  دك ت  أعم ل   -

لألس س ت أو الخرس نة الع دية .
- أعم ل خرس نة مسلحة لألعمدة 

ولكمرة والبالط ت .
والقسم الث نى ويطلق علية أعم ل 

التشطيب ت . وتشمل :-
- أعم ل النج رة .
- أعم ل الكهرب ء .
- أعم ل السب كة .

- طبق ت ع زلة .
- أرضـي ت .

- أعم ل حدادة .
- أعم ل نق شة ..

زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
سومي  العم رة 82 الط بق الرابع رقم 
6  حي ب مليه الدار البيض ء - 21111 

الدار البيض ء املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد بدر أضويو :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  أضويو  بدر  السيد 
سيدي   329 رقم  الحديوي  تجزئة 
معروف الدار البيض ء  21111 الدار 

البيض ء املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أضويو  بدر  السيد 
سيدي   329 رقم  الحديوي  تجزئة 
معروف الدار البيض ء  21111 الدار 

البيض ء املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766122.

754I

SOMOCOGES 

SOCIETE NGIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMOCOGES
 BD MED V VN FES 2EME.9 

ETAGE ، 30000، fes maroc
SOCIETE NGIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 BD.9  وعنوان مقره  اإل تم عي
 MED V VN 2EME ETAGE FES -

31111 ف 1 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
6556 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE NGIT
 AGENCE : غرض الشركة بإيج ز

.DE COMMUNICATION
 BD.9  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 MED V VN 2EME ETAGE FES -

31111 ف 1 املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

الدين  صالح  عمراني  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدين  صالح  عمراني  السيد 
الشقة   26 عم رة   4 أنس  عنوانه)ا( 
31151 ف 1  4 طريق عين الشقف  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  صالح  عمراني  السيد 
الشقة   26 عم رة   4 أنس  عنوانه)ا( 
31151 ف 1  4 طريق عين الشقف  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر   31 بت ريخ  بف 1  التج رية 

2121 تحت رقم 3823.
755I

FATHICONSULTING

FATHI CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

FATHICONSULTING
 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH  
 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،
20190، CASABLANCA MAROC
FATHI CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 75 ش رع 
   ين ير ط بق   شقة 69  -  - 
21111 الدار البيض ء  املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.438299
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2121 د نبر    5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
«411.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 759287.

756I

ripartners sarl

AZALX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

AZALX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الشروق الرقم 58  بلدية الجزولة 

اقليم اسفي - 46111 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AZALX

-اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

كهرب ئية
-اعم ل اخرى

-التج رة في املعدات الكهرب ئية.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الجزولة  بلدية    58 الرقم  الشروق 

اقليم اسفي - 46111 اسفي املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : محب قي   العزيز  عبد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

محب قي   العزيز  عبد  السيد 

بلدية  العرش ن  حي  عنوانه)ا( 

اسفي   46111 الجزولة اقليم اسفي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

محب قي   العزيز  عبد  السيد 

بلدية  العرش ن  حي  عنوانه)ا( 

اسفي   46111 الجزولة اقليم اسفي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    4 بت ريخ  بآسفي   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.

757I

بنبو خديجة

 SOCIETE PYRAMIDE GHALI
TRANS PYGHATRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنبو خديجة

 26 املسعودية ت زة ، 35111، ت زة 

املغرب

 SOCIETE PYRAMIDE GHALI

TRANS PYGHATRA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املسيرة 2 

بلوك 4 رقم 51 ت زة - 35111 ت زة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

58 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SOCIETE PYRAMIDE GHALI

. TRANS PYGHATRA

--نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير

-االشغ ل املختلفة او البن ء

- بيع ب لتقسيط للوقود  الزيوت....

املسيرة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

2 بلوك 4 رقم 51 ت زة - 35111 ت زة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

عزيز  محمد  الشليح  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عزيز  محمد  الشليح  السيد 

 51 رقم   4 بلوك   2 املسيرة  عنوانه)ا( 

ت زة 35111 ت زة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عزيز  محمد  الشليح  السيد 

 51 رقم   4 بلوك   2 املسيرة  عنوانه)ا( 

ت زة 35111 ت زة ت مغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 16 .

758I

EDI COMPTA

OUED CHKOU CERAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EDI COMPTA

 AV ARABIE SAUDITE VN FES  4

، 30000، FES MAROC

OUED CHKOU CERAME شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي حي واد 

شكو عين شك ك  - 111 3 صفرو 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 895

الشريك  قرار  بمقت�شى 

 2121 نونبر   19 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ    OUED CHKOU CERAME
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

مقره  اإل تم عي حي واد شكو عين 

املغرب  صفرو   3 111  - شك ك  

الشركة  نش ط  تقلص   : ل  نتيجة 

وترا ع رقم االعم ل .

و حدد مقر التصفية ب حي واد 

صفرو    3 111  - شكو عين شك ك  

املغرب . 

و عين:

و  ادرق وي  عمر    السيد)ة( 

واد شكو عين شك ك   حي  عنوانه)ا( 

)ة(  صفرو املغرب كمصفي   3 111

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   21 بت ريخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت رقم 273/2121.

759I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE N.J  ART SARL (AU(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

)STE N.J  ART SARL )AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 AV وعنوان مقره  اإل تم عي

 KHALID BNO LWALID

  KAISSARIAT  MAQAMA  N°11

 TETOUAN 93000 TETOUAN

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

28695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE(  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.N.J  ART SARL (AU

تقوم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ب عم ل الصب غة والديكور   الشركة  

وزخرفة املن زل والشقق  وكل  الحرف 

املرتبطة به ..

 : اال تم عي  املقر  عنوان 

 AV KHALID BNO LWALID

  KAISSARIAT  MAQAMA  N°  

 TETOUAN 93111 TETOUAN

.MAROC
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد رضوان   برون 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  111  : السيد رضوان   برون 
بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد رضوان   برون عنوانه)ا( 
 -  96 رقم   14 زنقة  الصنوبر  ش رع 

تطوان 93111 تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضوان   برون عنوانه)ا( 
 -  96 رقم   14 زنقة  الصنوبر  ش رع 

تطوان 93111 تطوان املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم  88/2.
761I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيون الس قية 

الحمراء

LIEBSKIND  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 
العيون الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

LIEBSKIND  SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 5  
حي نيجر  - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
3536 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. LIEBSKIND  SARL AU
التج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدولية وتقديم الخدم ت .
  5 عنوان املقر اال تم عي : ش رع 

حي نيجر  - 71111 العيون املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد ليون ردو س نشز دي ليرين 
حصة    .111   : اوفييس   ك رسي  

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ليون ردو س نشز دي ليرين 
مدريد   عنوانه)ا(  اوفييس   ك رسي  

71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ليون ردو س نشز دي ليرين 
مدريد   عنوانه)ا(  اوفييس   ك رسي  

71111 العيون املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
22 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  575/212.

76 I

MA-LEX

BRO10
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA-LEX
 RUE amr ibn ass 3EME 29

 ETAGE N26 29 RUE amr ibn
 ass 3EME ETAGE N26، 90000،

TANGER maroc
BRO 1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

موالي اسم عيل اق مة موالي 

اسم عيل رقم 22 الط بق 5 رقم 9  

TANGER 90000 TANGER املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2717

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BRO 1

توزيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

موالي  اق مة  اسم عيل  موالي 
  9 5 رقم  22 الط بق  اسم عيل رقم 

TANGER 91111 TANGER املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد محمد الزك فة  

ك ل مرتين ز ديال روزا 88 6  2  91111 

م الك   اسب نية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد محمد الزك فة  

ك ل مرتين ز ديال روزا 88 6  2  91111 

م الك  اسب نية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239178.

762I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيون الس قية 

الحمراء

 LAAFA

 ELECTROTECHNIQUE &

SOLAR ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 

العيون الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

 LAAFA ELECTROTECHNIQUE

SOLAR ENERGY &  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 5  

حي النيجر  - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

35379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAAFA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

 ELECTROTECHNIQUE & SOLAR

. ENERGY

التج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدولية وتقديم الخدم ت .

  5 عنوان املقر اال تم عي : ش رع 

حي النيجر  - 71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
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لي  دي  س نشز  ليون ردو  السيد 
111.  حصة    : رين ك رسي  اوفييس 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ليون ردو س نشز دي لي رين 

مدريد  عنوانه)ا(  اوفييس  ك رسي  

71111 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ليون ردو س نشز دي لي رين 

مدريد  عنوانه)ا(  اوفييس  ك رسي  

71111 العيون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

23 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  529/212.

763I

«ABEL TRAVAUX»

«ABEL TRAVAUX«
إعالن متعدد القرارات

«ABEL TRAVAUX»

 737Bis, lot Essalam ، 24000، EL

JADIDA MAROC

«ABEL TRAVAUX» »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: 737 

مكرر، تجزئة السالم، الجديدة - 

24111 الجديدة املعرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.948 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212   19 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع  م يلي: 

من  أي  درهم»    .511.111« قدره 

  .591.111« إلى  درهم»   91.111»

درهم» عن طريق : إدم ج احتي طي أو 

أرب ح أو عالوات إصدار في رأ1 امل ل.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

الذي ينص على   :7  -  6 بند رقم 

  .591.111 الشركة  رأسم ل  م يلي: 

حصة    591 على  مقسمة  درهم 

11  درهم للحصة  ا تم عية بقيمة 

في اسم السيد عبدالجليل الكيس ني 

591  حصة ا تم عية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم 9 261.

764I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيون الس قية 

الحمراء

 DORION TRADING GROUP

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 

العيون الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

 DORION TRADING GROUP

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 5  

حي النيجر - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

35359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 DORION TRADING GROUP

. SARL AU

التج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الدولية وتقديم الخدم ت .

  5 عنوان املقر اال تم عي : ش رع 
حي النيجر - 71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

لي  دي  س نشز  ليون ردو  السيد 
رين ك رسي  اوفييس  :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ليون ردو س نشز دي لي رين 
مدريد   عنوانه)ا(  اوفييس   ك رسي  

71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ليون ردو س نشز دي لي رين 
مدريد   عنوانه)ا(  اوفييس  ك رسي  

71111 العيون املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
22 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  574/212.

765I

QUALIFID

 TRAVAUX DE GENIE CIVIL
DE KENITRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE  4
 ET M82, RCE MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
 TRAVAUX DE GENIE CIVIL DE
KENITRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 
اليرموك و زنقة معمورة، إق مة أمين 
  عم رة  أ، مكت6 رقم   - 4111  

القنيطرة املغرب

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.353  
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 21 د نبر 9 21 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»زاوية ش رع اليرموك و زنقة معمورة، 
إق مة أمين   عم رة  أ، مكت6 رقم   - 
4111  القنيطرة املغرب» إلى » 57 ، 
ش رع محمد الخ مس، مكت6 رقم 13 
مدخل أ - 4111  القنيطرة  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة  بت ريخ 21 ين ير 

2121 تحت رقم 73986.

766I

Epanoui Sens

EPANOUI SENS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Epanoui Sens
تجزئة املستقبل سيدي  رقم  7 
 ،21521  ، البيض ء  الدار  معروف 

الدار البيض ء املغرب
ذات  شركة   EPANOUI SENS
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 31 
تجزئة سفي ن سيدي معروف محل 
الدار   21521  - الدار البيض ء   2 و    

البيض ء املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.EPANOUI SENS
حض نة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وري ض األطف ل.
 31 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
تجزئة سفي ن سيدي معروف محل 
الدار   21521  - الدار البيض ء   2 و    

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
:    حصة  السيدة حموش هدى 

بقيمة 1.111  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  هدى  حموش  السيدة 
سيدي  املستقبل  تجزئة  رقم  7 
21521 الدار  معروف الدار البيض ء 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هدى  حموش  السيدة 
سيدي  املستقبل  تجزئة  رقم  7 
21521 الدار  معروف الدار البيض ء 

البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

تحت رقم.
767I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

)LAALJ INVEST (SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكن 1 ، 51111، 
مكن 1 املغرب

LAALJ INVEST )SARL(  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 
رقم 8 مكرر العم رة 45 حي األمل 3 
ويسالن - 51111 مكن 1 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.37759

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  ين ير  212   21 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

الخليفي  محمد كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 964.

768I

CAFIGEC

UNITED CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

UNITED CAPITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 22 ش رع 

يعقوب املنصور مع ريف تجزئة 

املنصور الط بق 2 الشقة رقم 24 - 

11 21 الدار البيض ء املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.466269

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 28 ين ير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

ش رع يعقوب املنصور مع ريف   22»

تجزئة املنصور الط بق 2 الشقة رقم 

املغرب»  الدار البيض ء   21 11  -  24

انف    ’  9 الط بق   ،93 رقم  »ب ب  إلى 

البيض ء   الدار   21 11  -   28 سنتر 

املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766334.

769I

2A CONSEIL

 ASSISTANCE SERVICE
MEDICALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A
 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC
 ASSISTANCE SERVICE

MEDICALE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 
سومي  عم رة 82 ، الط بق الرابع 
رقم 6  حي ب لمي الدار البيض ء  - 

21111 الدار البيض ء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.366223

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212   15 في  املؤرخ 

املص دقة على :
به ج  لحسن  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( أنس 

املرتقي بت ريخ  1 فبراير  212.
ريواش  أيوب   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( أنس 

املرتقي بت ريخ  1 فبراير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 1  766.
771I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

 RAHIM INNOVATIVE
SERVICES PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN

 ALACHAARI 5EME ETAGE BD

 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC

 RAHIM INNOVATIVE SERVICES

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 73  

ش رع املخت ر بن احمد الكرن وي 

تجزئة السع دة سيدي البرنو�شي - 

2611 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

488915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 RAHIM INNOVATIVE SERVICES

.PRIVE

التعليم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخ ص.

عنوان املقر اال تم عي : رقم 73  

الكرن وي  احمد  بن  املخت ر  ش رع 

 - البرنو�شي  سيدي  السع دة  تجزئة 

2611 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد خزيز عبد الرحيم 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد االزهري عبد الرحيم :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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الرحيم  عبد  خزيز  السيد 

عنوانه)ا( سيدي مومن حي الركبوت 
زنقة 2 رقم 86 21411 الدار البيض ء 

املغرب.

الرحيم  عبد  االزهري  السيد 
عنوانه)ا( الكدية 1  زنقة 8 رقم 42 

الحي املحمدي 21511 الدار البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  خزيز  السيد 

عنوانه)ا( سيدي مومن حي الركبوت 
زنقة 2 رقم 86 21411 الدار البيض ء 

املغرب

الرحيم  عبد  االزهري  السيد 
عنوانه)ا( الكدية 1  زنقة 8 رقم 42 

الحي املحمدي 21511 الدار البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764591.

77 I

QUALIFID

 ETUDE ET COORDINATION

DE PROJET - INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

QUALIFID

 ANGL RUES MED QORRIE  4

 ET M82, RCE MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET

 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

 ETUDE ET COORDINATION DE

PROJET - INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 

يرموك وزنقة معمورة، إق مة أمين 

  عم رة أ، مكت6 رقم   - 4111  

القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.36847

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 23 د نبر 9 21 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»زاوية ش رع يرموك وزنقة معمورة، 

إق مة أمين   عم رة أ، مكت6 رقم   - 

4111  القنيطرة املغرب» إلى » 57، 

 2 ش رع محمد الخ مس، مكت6 رقم 

- 4111  القنيطرة  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة  بت ريخ 21 ين ير 

2121 تحت رقم 73987.

775I

aice compta

 FUTURE HIGHWAY

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

استدراك خطٍإ

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  استدراك 

الرسمية

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 FUTURE HIGHWAY COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 وعنوان مقره  اإل تم عي 68 ش رع 

املق ومة الط بق 3 الشقة 4  - 

21111 البيض ء  املغرب .

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستدراك 

الرسمية عدد  565 بت ريخ 7  فبراير 

.212 

 FUTURE HIGHWAY  : بدال من 

COMPAGNY

 FUTURE HIGHWAY  : يقرأ 

COMPANY

الب قي بدون تغيير.

776I

N2M CONSEIL-SARL

REFAM LAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
REFAM LAND شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
لعرا�شي اق مة ايمن الط بق 

الخ مس رقم 8  - 62111 الن ظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.REFAM LAND
غرض الشركة بإيج ز : - اكواب رك.

- محطة للترفيه.
- االستيراد و التصدير..

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
لعرا�شي اق مة ايمن الط بق الخ مس 

رقم 8  - 62111 الن ظور املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد مجعيط محمد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مجعيط محمد عنوانه)ا( 
 62111  618 رقم  املسيرة  ش رع 

الن ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مجعيط محمد عنوانه)ا( 
 62111  618 رقم  املسيرة  ش رع 

الن ظور املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 9  فبراير 

 212 تحت رقم 416.

777I

عزيز انفوح

SOCIETE N.H PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52211، 

ارفود املغرب
SOCIETE N.H PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 LA وعنوان مقره  اإل تم عي

 COLLECTIVITE ETHNIQUE AIT
 IZDEG EL KHENG ERRACHIDIA

52000 - الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4469
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE N.H PREFA
صن عة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مواد البن ء و النقل لحس ب الغير .
 LA  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 COLLECTIVITE ETHNIQUE AIT
 IZDEG EL KHENG ERRACHIDIA

52000 - الرشيدية املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

أغلو  سيراميك   شركة  الشركة 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
أغلو  سيراميك   شركة  الشركة 
 LA COLLECTIVITE عنوانه)ا( 
 ETHNIQUE AIT IZDEG EL
 KHENG ERRACHIDIA 52111

الرشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
أبرش ن  الحليم  عبد  السيد 
رقم  زنقة  2  كيندي  حي  عنوانه)ا( 

5   62111 الن ظور املغرب
نزيه  مروان  مومني  السيد 
   8 رقم  الزرقطوني  زنقة  عنوانه)ا( 

63611 السعيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 8  .
778I

y.o.r.comptabilite

الهواري

عقد تسيير حر ألصل تج ري )األشخ ص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تج ري

الهواري 
 25 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
د نبر 7 21 أعطى السيد)ة(  حم د 
الهواري الح مل )ة( للبط قة الوطنية 
ب لسجل  املسجل   C26448 رقم   
التج رية  ب ملحكمة    9734 التج ري 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بف 1 
الخراشفين  ب  الك ئن  التج ري 
املدينة  العواد  سيدي  ب ب   7 رقم 
 7 رقم  الخراشفين  ف 1  القديمة 
القديمة  املدينة  العواد  ب ب سيدي 
ف 1 31111 ف 1 املغرب للسيد)ة( 
محمد التيس في االدري�شي  الح مل )ة( 

  C284986 رقم    الوطنية  للبط قة 
ين ير  من  1  تبتدئ  سنة   2 ملدة 
 21 9 د نبر   31 في  تنتهي  و   21 8

مق بل مبلغ شهري 511.   درهم.

779I

FIDUCIAIRE AL KHALIL  SARL

NOUR TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE AL KHALIL  SARL
 2ANGLE BD ANFA ET CLOS

 DE PROVENCE ، 20220،
CASABLANCA MAROC
NOUR TECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي  بلوك  
9   الرقم 4   ق. ج.  - 21431 

الدارالبيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.261519

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في  1 فبراير  212 تقرر حل 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسم له   مبلغ    NOUR TECH
مقره   وعنوان  درهم    1.111
اإل تم عي  بلوك  9   الرقم 4   ق. ج.  
- 21431 الدارالبيض ء املغرب نتيجة 
ل : لم تتمكن الشركة من تجقيق اي 

ارب ح تغطي املص ريف .
بلوك   ب   التصفية  مقر  حدد  و 
 21431  - ج.  ق.     4 الرقم     9

الدارالبيض ء املغرب. 
و عين:

البطيوي  امنة   السيد)ة( 
   4 الرقم     9 بلوك   وعنوانه)ا(  
املغرب  الدارالبيض ء   21431 ج.  ق. 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
العقود  تبليغ  ومحل  املخ برة  محل 
والوث ئق املتعلقة ب لتصفية : محكمة 

الدارالبيض ء.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766897.

781I

CAFIGEC

 MOROCCO TINTING

SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 MOROCCO TINTING SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 زنقة 

مر1 السلط ن الشقة 3 الط بق   

الدار البيض ء 11 21 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 5  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MOROCCO TINTING SYSTEM

غرض الشركة بإيج ز : - تصدير و 

اسنيراد

- مت  رة.
زنقة   26  : عنوان املقر اال تم عي 

الط بق     3 مر1 السلط ن الشقة 

11 21 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد اصالح محمد :  995 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

حصة   5   : أم ل  السيدة  دان 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  اصالح  السيد 
32 رقم    ع 1  دار السالمة عم رة 

11 21 الدار البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  أم ل  السيدة  دان 
  6 اق مة الضحى   عم رة     رقم 

ع 1  11 21 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أم ل  السيدة  دان 
  6 اق مة الضحى   عم رة     رقم 

ع 1  11 21 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766985.

78 I

ي سين للنشر

 ATLAS GREEN

GENERATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ي سين للنشر

حي اعزيبو زنقة ابن املواق رقم 3  

طنجة ، 91111، طنجة اململكة 

املغربية

  ATLAS GREEN GENERATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

األمل ش رع الشهيد الداودي سعيد 
رقم 333 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 1648 
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. GREEN GENERATION

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

الزراعية  والخدم ت  االستش رات 

والري.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

األمل ش رع الشهيد الداودي سعيد 
طنجة   91111  - طنجة   333 رقم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد اللطيف بوقلي :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

511 حصة    : السيدة وداد بوقلي 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوقلي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة األمل ش رع الشهيد 

طنجة   333 رقم  سعيد  الداودي 

91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  بوقلي  وداد  السيدة 
 29 رقم    13 الزنقة  الفالحي  الحي 

خنيفرة 54111 خنيفرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوقلي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة األمل ش رع الشهيد 

طنجة   333 رقم  سعيد  الداودي 

91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 3494.

782I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

HIBA TOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE ABOU HASSAN
 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
HIBA TOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 2 زنقة 

أبو حسن األشعري ط بق 4 ش رع 
انف  - 21171 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
488913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HIBA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.TOP
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
 2 رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 4 ط بق  األشعري  حسن  أبو  زنقة 
البيض ء  الدار   21171  - انف   ش رع 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 811.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي :
الغني  عبد  الودغيري  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة   6.181   :

للحصة .
السيدة برادة ع ئشة :  641 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 321   : نورة  الودغيري  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 321   : أنور  الودغيري  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 321   : أس مة  الودغيري  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 321   : أنس  الودغيري  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الغني  عبد  الودغيري  السيد 
األخوة  تجزئة     1 رقم  عنوانه)ا( 

52111 الرشيدية الرشيدية.
عنوانه)ا(  ع ئشة  برادة  السيدة 
 52111 زنقة شيخ االسالم    37 رقم 

الرشيدية املغرب.
السيدة الودغيري نورة عنوانه)ا( 
 52111 األخوة  تجزئة     1 رقم 

الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا(  أنور  الودغيري  السيد 
 52111 األخوة  تجزئة     1 رقم 

الرشيدية املغرب.
السيد الودغيري أس مة عنوانه)ا( 
 52111 األخوة  تجزئة     1 رقم 

الرشيدية املغرب.
أنس عنوانه)ا(  الودغيري  السيد 
 52111 األخوة  تجزئة     1 رقم 

الرشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغني  عبد  الودغيري  السيد 
األخوة  تجزئة     1 رقم  عنوانه)ا( 

52111 الرشيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764589.
783I

fiduhaouz

LE MAITRE DE VIANDE
عقد تسيير حر ألصل تج ري )األشخ ص 

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تج ري
LE MAITRE DE VIANDE

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ قي 
 LE MAITRE أعطى  فبراير  212 
ب لسجل  املسجل   DE VIANDE
التج رية  ب ملحكمة   67727 التج ري 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بمراكش 

كريم  بملكية  ب  الك ئن  التج ري 

تورمت  ابن  و  م لك  ام م  تق طع   3

 AYAMAK YACHAME  - مراكش 

 AYAMAK لف ئدة  املغرب  مراكش 

سنة تبتدئ من   2 ملدة   YACHAME

 1 م ر1  212 و تنتهي في 28 فبراير 

قيمته  شهري  مبلغ  مق بل   2123

41.111 درهم.

784I

CHAMI CONSEILS

WYDELLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي الفتح ش رع محج محمد 

الس د1 عم رة ارين  الط بق الرابع 

شقة 18 ، 71111، العيون املغرب

WYDELLA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي القد1 

ش رع علي بن ابي ط ل6 رقم 98 

العيون  - 71111 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

35317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WYDELLA

تكوين   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تصنيع بيع املنتو  ت التجميلية .
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حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

القد1 ش رع علي بن ابي ط ل6 رقم 

98 العيون  - 71111 العيون  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيدة وداد الحالوي  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيدة وداد الحالوي  

ايط لي   21191 ايط لي   ايط لي  .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحالوي  وداد  السيدة 

ايط لي   21191 ايط لي   ايط لي  

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

6  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  543/212.

785I

MENARA PROJECT SERVICES

MEJJO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES

 HAY TARGA ، 40000، 471

MARRAKECH MAROC

MEJJO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الكرم رقم 72 تحن وت الحوز - 

42312 تحن وت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   55 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.MEJJO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته
: • استيراد  غرض الشركة بإيج ز 
السي رات  إط رات  وتج رة  وتصدير 

وقطع غي ر السي رات و الش حن ت.
وتج رة  وتصدير  استيراد 

املنسو  ت ومنتج ت األلبسة.
استيراد وتصدير املواد املنزلية..

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - الحوز  تحن وت   72 رقم  الكرم 

42312 تحن وت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : ي سين  امطج و  السيد 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ي سين عنوانه)ا(  امطج و  السيد 
 ELLEWOUTSDIJKSTRAAT 26
 3186 LE ROTTERDAM PAYS
 BAS 3186 ROTTERDAM PAYS

.BAS
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
ي سين عنوانه)ا(  امطج و  السيد 
 ELLEWOUTSDIJKSTRAAT 26
 3186 LE ROTTERDAM PAYS
 BAS 3186 ROTTERDAM PAYS

BAS
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بمراكش  التج رية 

 212 تحت رقم 21799 .
786I

CHAMI CONSEILS

STE ATRACTIVO LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح ش رع محج محمد 

الس د1 عم رة ارين  الط بق الرابع 

شقة 18 ، 71111، العيون املغرب

  STE ATRACTIVO LOCATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي خط 

الرملة 12 ش رع ابو ق سم الزي ني 
رقم 18 العيون  - 71111 العيون  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

35253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ATRACTIVO LOCATION

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات واملركب ت بدون س ئق.

: حي خط  عنوان املقر اال تم عي 

الرملة 12 ش رع ابو ق سم الزي ني رقم 

18 العيون  - 71111 العيون  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الس لك الق سمي  :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الق سمي   الس لك  السيد 

ش رع   12 حي خط الرملة  عنوانه)ا( 
العيون    16 رقم  الزي ني  ق سم  ابو 

71111 العيون  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الق سمي  الس لك  السيد 

ش رع   12 حي خط الرملة  عنوانه)ا( 

العيون    16 رقم  الزي ني  ق سم  ابو 

71111 العيون  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

6  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  1/212 5.

787I

العيون استش رات

RENTWEG4YOU
إعالن متعدد القرارات

العيون استش رات

رقم  3 ش رع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

RENTWEG4YOU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: حي 

املسيرة الخضراء القط ع 3 رقم 4 4 

مر�شى العيون - - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.331 5

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212   13 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  1:  قرار 

تفويت السيد ويكم ن يونس  م يلي: 

 511 سمير  ويكم ن  السيد  لف ئدة 

حصة من مجموع حصص راسم ل 

الب لغة 111  حصة

على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 

م يلي: تغيير الشكل الق نوني للشركة 

محدودة   مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات مسؤولية محدودة  شركة  الى  

ذات الشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :13 رقم  قرار 

م يلي: تغيير النش ط التج ري للشركة 

واالستراد  والتصدير  التسويق  الى: 

ب لجملة  السمك،  انواع  لجميع 

بهذا  م يتعلق  وكل  والتقسيط، 

النش ط.
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على  ينص  الذي   :15 رقم  قرار 
ويكم ن  سمير  السيد  تعيين  م يلي: 

كمسير وحيد للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
على  ينص  الذي   :5-6 رقم  بند 
تفويت السيد ويكم ن يونس  م يلي: 
 511 سمير  ويكم ن  السيد  لف ئدة 
حصة من مجموع حصص راسم ل 

الب لغة 111  حصة
على  ينص  الذي  رقم  1:  بند 
م يلي: تغيير الشكل الق نوني للشركة 
محدودة   مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات مسؤولية محدودة  شركة  الى  

ذات الشريك الوحيد
ينص  الذي   :01-01 رقم  بند 
التج ري  النش ط  تغيير  م يلي:  على 
والتصدير  التسويق  الى:  للشركة 
السمك،  انواع  لجميع  واالستراد 
م يتعلق  وكل  والتقسيط،  ب لجملة 

بهذا النش ط
على  ينص  الذي   : 3 رقم  بند 
ويكم ن  سمير  السيد  تعيين  م يلي: 

كمسير وحيد للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
7  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم 3 5.
788I

FAST GREEN SERVICE

FAST GREEN SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAST GREEN SERVICE
رقم 17 عم رة إق مة املجد تق طع 

ش رع القد1 و 12 م ر1 ، 21111، 
الدار البيض ء املغرب

FAST GREEN SERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 17 
عم رةE إق مة املجد تق طع ش رع 

القد1 و 12 م ر1  - 21111 الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 3855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   21 1 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAST  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.GREEN SERVICE

بإيج ز  الشركة  غرض 

 NETTOYAGE DES  :

 DEVANTURES, MAGASAINS,

..APPARTEMENT

 17 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 

ش رع  تق طع  املجد  إق مة   Eعم رة

21111 الدار  12 م ر1  -  القد1 و 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  : والسعيد  عبداللطيف  السيد 

11  حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

والسعيد  عبداللطيف  السيد 

عنوانه)ا( 57 حي  ميلة توسيع وادي 

زم 25351 خريبكة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

والسعيد  عبداللطيف  السيد 

عنوانه)ا( 57 حي  ميلة توسيع وادي 

زم 25351 خريبكة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير 1 21 تحت رقم 348876.

789I

الحبي6 الهيبة

SOMANEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

الحبي6 الهيبة
3، ش رع 9 بريزاش تق طع ش رع 
رح ل املسكيني ، 41 21، الدار 

البيض ء املغرب
SOMANEX  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE 3 وعنوان مقره  اإل تم عي

 NEUF BRISACH, BD RAHAL EL
 MESKINI - CASABLANCA 3 RUE
 NEUF BRISACH, BD RAHAL EL
 MESKINI - CASABLANCA 2000

CASABLANCA املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4 585

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2121 يونيو    7 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 
كمسير   BENTARABTE NISSRINE

آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 5 7644.

791I

aice compta

PEROSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
PEROSS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 3  أحمد 
املج تي إق مة  ب ل االل6 الط بق 
  رقم 8 حي املع ريف - 21371 

البيض ء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 24 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون  فبراير  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PEROSS

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش رات اإلدارية.

عنوان املقر اال تم عي : 3  أحمد 

املج تي إق مة  ب ل االل6 الط بق   

رقم 8 حي املع ريف - 21371 البيض ء  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 51   : لورينزاتي  دي ن  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيدة ستيال ش نط ل مرفو :  51 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة دي ن لورينزاتي عنوانه)ا( 

تيبطون   فيال  عبداملومن  ش رع 

1 288 املحمدية  املغرب .

مرفو  ش نط ل  ستيال  السيدة 

ديكوم   فيال  ط رق  زنقة  عنوانه)ا( 

1 288 املحمدية  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

مرفو  ش نط ل  ستيال  السيدة 

ديكوم   فيال  ط رق  زنقة  عنوانه)ا( 

1 288 املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766737.

79 I
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 centre de developpment profesionnel des

competences

PESCONDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل الق نوني للشركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
PESCONDA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقره  اال تم عي 

تجزئة 8 -82  املنطقة الصن عية 
حي السالم   - 73111 الدخلة .
تحويل الشكل الق نوني للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 2529

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 7  فبراير  212 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  
فبراير  212 تحت رقم  212/ 31.
792I

FIDOGEST SARL

 IGREC DEVELOPPEMENT
»إكريك ديفلوبمو»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDOGEST SARL
 N° 95 RUE 1 LOT LALLA

 KHADIJA ETAGE 03 BD TAH
 AIN CHOCK CASABLANCA ،
20300، CASABLANCA MAROC

 IGREC DEVELOPPEMENT
»إكريك ديفلوبمو» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  الرقم 96 
ش رع آنف  الط بق 19 شقة  9 اق مة 
ربيع آنف  البيض ء - 21311 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49  99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IGREC :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

»إكريك   DEVELOPPEMENT

ديفلوبمو».

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش رات  و  االشغ ل  الدراس ت، 

املتعلقة ب لهندسة املدنية

االشغ ل املتعلقة ب لبن ء

االستيراد و التصدير

بيع، شراء و كراء املعدات.

عنوان املقر اال تم عي :  الرقم 96 

ش رع آنف  الط بق 19 شقة  9 اق مة 
21311 البيض ء   - ربيع آنف  البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 2.511   : السيد بهي ط رق عزيز 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 2.511   : محسن  ندير  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بهي ط رق عزيز عنوانه)ا( 
االول   الشطر  مر  ن     93 رقم 

11111 مكن 1 املغرب.

السيد ندير محسن عنوانه)ا( حي 
بني   11111   3 رقم   4 التوتة بلوك 

مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بهي ط رق عزيز عنوانه)ا( 

االول   الشطر  مر  ن     93 رقم 

11111 مكن 1 املغرب

عنوانه)ا(  محسن  ندير  السيد 

حي التوتة بلوك 4 رقم 3  1111 بني 

مالل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 4 7667.

793I

2A CONSEIL

AUTO CLIM SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

2A CONSEIL

 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME

 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU

 BAKR ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC

AUTO CLIM SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

سومي  عم رة 82 ، الط بق الرابع 

رقم 6  حي ب لمي الدار البيض ء - 

21111 الدار البيض ء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491449

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CLIM SERVICES

-تركي6   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تكييف هواء  وإصالح وتجهيز أ هزة 

املركب ت.

-إصالح تبريد السي رة.

-إصالح مراوح السي رة.

-شراء وبيع قطع السي رات

-صي نة السي رات وضبطه 

-تشخيص انهي ر السي رة

-صي نة محرك معزز الفرامل
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

سومي  عم رة 82 ، الط بق الرابع رقم 

6  حي ب لمي الدار البيض ء - 21111 

الدار البيض ء املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : حريت   عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : نفت حي  سفي ن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد عبدهللا حريت  

تجزئة هليل رقم  3 تط مليل الدار 

البيض ء  الدار   21111 البيض ء  

املغرب .

السيد سفي ن نفت حي عنوانه)ا( 

بن  الواد  موالين  الغواوتة  دوار 

اسليم ن  بن   21111 اسليم ن 

املغرب  األسم ء الشخصية والع ئلية 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد عبدهللا حريت  

تجزئة هليل رقم  3 تط مليل الدار 

البيض ء  الدار   21111 البيض ء  

املغرب 

السيد سفي ن نفت حي عنوانه)ا( 

بن  الواد  موالين  الغواوتة  دوار 

اسليم ن 21111 بن اسليم ن املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76612.

794I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميد تبأش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  ش رع محمد الخ مس و ش رع 
ابن كثير إق مة دو1 م ر1 رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
ميد تبأش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 
الح فظ ابن عبد الب ر رقم 27  

إق مة بئر إنزارن الط بق 2 1 1  - 
91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.94623
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :
)ة( شركة أكسنور   تفويت السيد 
 2. 29 م.م   ذ.  ش  ب رتسب سيون 
 2. 31 أصل  من  ا تم عية  حصة 
حصة لف ئدة  السيد )ة( أنفستورام  

ش . م بت ريخ 29 ين ير  212.
)ة( شركة أكسنور   تفويت السيد 
حصة  م.م     ذ.  ب رتسب سيون ش 
ا تم عية من أصل   حصة لف ئدة  
السيد )ة( محمد ابن بشير بت ريخ 21 

ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239583.
795I

STE CABISOFT CONSULTING

سماغتنس ترافو  - 
SMARTNESS TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CABISOFT CONSULTING
 LOTISSEMENT NAKHIL 847

 II TARGA ، 40000، Marrakech
MAROC

 SMARTNESS -  سم غتنس ترافو

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 55 ش رع 

محمد الخ مس, عم رة   ك ر, 

الشقة 33,  يليز مراكش - 4111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  132 /53 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SMARTNESS  - ترافو   سم غتنس 

.TRAVAUX

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املتنوعة والبن ء.

55 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

محمد الخ مس, عم رة   ك ر, الشقة 

مراكش   4111  - مراكش  33,  يليز 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سفي ن  شرعي  السيد 
مراكش   41111  52 رقم   3 مح ميد 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سفي ن  شرعي  السيد 
مراكش   41111  52 رقم   3 مح ميد 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    5 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9566  .
796I

 centre de developpment profesionnel des

competences

PESCONDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
PESCONDA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
 8 -82  املنطقة الصن عية حي 
سالم - 73111 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 2529
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212    7 في  املؤرخ 

املص دقة على :
 BK FISH SARL  5.111 تفويت  
حصة ا تم عية من أصل 51.111  
بشرى  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

الدراعي بت ريخ 7  فبراير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 22 بت ريخ  االبتدائية بوادي الذه6  
فبراير  212 تحت رقم  212/ 31.
797I

aice compta

ABGO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ABGO IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 3  أحمد 
املج تي إق مة  ب ل االل6 الط بق 

  رقم 8 حي املع ريف - 21371 

البيض ء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

477717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABGO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.IMMO

الترويج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

العق ري.

عنوان املقر اال تم عي : 3  أحمد 

املج تي إق مة  ب ل االل6 الط بق   

رقم 8 حي املع ريف - 21371 البيض ء  

املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبدالرحيم كويحي   :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : كويحي   ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كويحي    عبدالرحيم  السيد 
عنوانه)ا( عين الشف  2 زنقة  4 رقم 

7  21541 البيض ء  املغرب .

السيد ابراهيم كويحي  عنوانه)ا( 
عين الشف  2 زنقة  4 رقم 7  21541 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم كويحي  عنوانه)ا( 
عين الشف  2 زنقة  4 رقم 7  21541 

البيض ء املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 735 75.

798I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«SAKANE Al FIRDAOUS«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«SAKANE Al FIRDAOUS» »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: رقم  ، 
دوار الغربة، الحوزية - - الجديدة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 1629

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   13 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
ريح ن  محمد  السيد  تفويت   1-
 ( 111( الشركة  في   ميع حصصه 
السيد  لف ئدة  ا تم عية  حصة 
نقل مقر   2- عبد السالم اليحسيني. 
بقعة  تيسير،  تجزئة  من  الشركة 
الى:رقم  ،  الجديدة    ،2 رقم   ،29
 3- الجديدة.  الحوزية،  دوار الغربة، 
تعيين السيد عبد السالم اليحسيني 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة بعد 

استق لة السيد محمد ريح ن.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
ينص  الذي   :4-6-7-14 رقم  بند 
على م يلي: تغيير البنود الخ صة بمقر 
)حصص  الشرك ء  أسم ء   - الشركة. 

الشركة(. - مسير الشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 26155.

799I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«TRUST CONTRACTORS«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

 «TRUST CONTRACTORS»

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

الث ني. عم رة رقم 7، طريق الوالدية 

P2، الشقة رقم   ، الجديدة - 

24111 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.«TRUST CONTRACTORS»

مكت6   -  : غرض الشركة بإيج ز 

أشغ ل  التقنية.-  الدراس ت 

الجدولة والقي دة   - مختلفة والبن ء. 

والتنسيق..

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

7، طريق الوالدية  الث ني. عم رة رقم 

 - الجديدة  رقم   ،  الشقة   ،P2

24111 الجديدة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : زهيدي  عثم ن  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زهيدي  عثم ن  السيد 
الجديدة 24111 الجديدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زهيدي  عثم ن  السيد 
الجديدة 24111 الجديدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 26151.
811I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

مناج فوريو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  ش رع محمد الخ مس و ش رع 
ابن كثير إق مة دو1 م ر1 رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب
من ج فوريو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 

محمد الخ مس و ش رع ابن كثير 
إق مة دو1 م ر1    الط بق 4 رقم 

45 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  336 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
من ج   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

فوريو.

غرض الشركة بإيج ز : االستش رة 

في التسيير اإلداري و املعلوم تي.
زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش رع محمد الخ مس و ش رع ابن كثير 
4 رقم  الط بق  إق مة دو1 م ر1    

45 - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : املزنودي  يسرا  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة يسرا املزنودي عنوانه)ا( 

سيدي البخ ري تجزئة كريمة زنقة   
رقم 2  91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يسرا املزنودي عنوانه)ا( 

سيدي البخ ري تجزئة كريمة زنقة   
رقم 2  91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239613.

81 I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

خلود ڤيزيون  م.م ذات شريك 

واحد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA MAROC

خلود ڤيزيون  م.م 
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ذات شريك واحد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محلرقم 

 1-16 مستخرج من املنزل الك ئن 

بزنقة  بو دور ش رع املسيرة 

الصويرة  - 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

558 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

خلود   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

ڤيزيون  م.م ذات شريك واحد.

غرض الشركة بإيج ز : البصري ت 

) الص نع ( .

محلرقم   : عنوان املقر اال تم عي 

الك ئن  املنزل  من  مستخرج   01-06

بزنقة  بو دور ش رع املسيرة الصويرة  

- 44111 الصويرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : عروز   خلود  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة خلود عروز  عنوانه)ا( 16 
زنقة بو دور ش رع املسيرة الصويرة  

44111 الصويرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خلود عروز  عنوانه)ا( 16 
زنقة بو دور ش رع املسيرة الصويرة  

44111 الصويرة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لصويرة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 66.

812I

موثقة

COSAAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة

29 زنقة انط كي  مكت6 رقم 16 ، 

91111، طنجة مغرب

COSAAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي العرائش 

منطقة مين ء - 92111 العرائش 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.567

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   21 9 يوليوز    5 في  املؤرخ 

املص دقة على :

 RICARDO )ة(  السيد  تفويت 

 FUENTES  E HIJOS  RICARDO

FUENTES  E HIJOS 21.134 حصة 

حصة   28.621 ا تم عية من أصل 

GI.SA.AT  GI.SA. )لف ئدة  السيد )ة

AT بت ريخ 5  يوليوز 9 21.

 RICARDO )ة(  السيد  تفويت 

 FUENTES  E HIJOS RICARDO

حصة   FUENTES  E HIJOS 8.586

 28.621 أصل  من  ا تم عية 

 Filippo )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

يوليوز    5 بت ريخ   GUITTADAURO

.21 9

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 14 شتنبر 

9 21 تحت رقم 881.

813I

STREET BUSINESS CENTER

 5N CONSULTING AND

LIMITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عم رة رقم 1 ، رقم 7، زنقة الحرية، 

 ليز، مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب

 5N CONSULTING AND

LIMITED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي درب 

العرع رالط بق الت ني ب 8 حي 

املوزرن آيت اوريرالحوز- - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 18485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 5N  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CONSULTING AND LIMITED

  : بإيج ز  الشركة  غرض 

والتنمية  املواكبة  في  االستش رات 

الشخصية.

درب   : اال تم عي  املقر  عنوان 
العرع رالط بق الت ني ب 8 حي املوزرن 

مراكش   41111  - اوريرالحوز-  آيت 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  5.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 Nathalie RAFAI  :  150 السيدة

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

  Nathalie RAFAI السيدة 

برشلونة  برشلونة  1811  عنوانه)ا( 

اسب ني .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Nathalie RAFAI السيدة 

برشلونة  برشلونة  1811  عنوانه)ا( 

اسب ني 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   23 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

2121 تحت رقم 7561  .

814I

CAFIGEC

 GLOBAL SCIENTIFIK

ATLANTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 GLOBAL SCIENTIFIK ATLANTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 264 ش رع 

ابراهيم روداني طريق الجديدة 

اق مة الوف ق رقم 7  - 11 21 الدار 

البيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4578 9

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   25 في  املؤرخ 

املص دقة على :

بشرى  بران  )ة(   تفويت السيد 

11  حصة ا تم عية من أصل 11  

ابراهيم  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

مزابي بت ريخ 25 ين ير  212.
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بشرى  بران  )ة(   تفويت السيد 

11  حصة ا تم عية من أصل 11  

)ة( كنزة مزابي  السيد  حصة لف ئدة  

بت ريخ 25 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765914.

815I

موثق

ســـيــرڤـــيــطــب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

موثق

248 ش رع يعقوب املنصور اق مة 

زينة عم رة ب ، رقم 4 ، 21211، 

الدارالبيض ء املغرب

ســـيــرڤـــيــطــ6 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املركز 

التج ري الواحة تجزئة ب ، متجر 

 3 - ب شكو املركز التج ري الواحة 

تجزئة ب ، متجر  3 - ب شكو 21212 

الـدار الــبــيــضــ ء املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   21 1 د نبر    1 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

 31.111« أي من  درهم»   271.111»

عن  درهم»   311.111« إلى  درهم» 

ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 28 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير   21 تحت رقم 368911.

816I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOKOLTRAV SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش رع محمد الخ مس رقم 13 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

STE SOKOLTRAV SARL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي حي النخلة 
ك فنسور خنيفرة - 54111 خنيفرة 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
3223

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
19 فبراير  212 تم حذف  املؤرخ في 
األنشطة الت لية من نش ط الشركة 

الح لي :
التش ور .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 6  فبراير 

 212 تحت رقم 69.

817I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE WAIL HOUSNI CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش رع محمد الخ مس رقم 13 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

  STE WAIL HOUSNI CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
يونس رقم 12 خنيفرة - 54111 

خنيفرة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3449

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  14 فبراير  212  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

خموش يونس  كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 77.

818I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ATLAS BUSINESS
.MONY SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

ش رع محمد الخ مس رقم 13 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54111، 

خنيفرة املغرب

 STE ATLAS BUSINESS MONY

SARL A.U. شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تيزين 

امليزان حي  أم لو خنيفرة  - 54111 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ATLAS BUSINESS MONY SARL

..A.U

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االموال والخدم ت.

تيزين   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 54111  - أم لو خنيفرة   امليزان حي  

خنيفرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد  واد عرجي :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  عرجي  السيد  واد 
خنيفرة   54111 خنيفرة   ا لمو1 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عرجي  السيد  واد 
خنيفرة   54111 خنيفرة   ا لمو1 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 73.
819I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE WAIL HOUSNI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش رع محمد الخ مس رقم 13 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

STE WAIL HOUSNI CAR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 45 زنقة 
سو1 خنيفرة - 54111 خنيفرة 

املغرب .
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3449

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 14 فبراير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 54111  - زنقة سو1 خنيفرة   45»
»تجزئة يونس  إلى   « خنيفرة املغرب 
خنيفرة    54111  - خنيفرة    12 رقم 

املغرب .
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 14 فبراير 

 212 تحت رقم 77.
8 1I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE WAIL HOUSNI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش رع محمد الخ مس رقم 13 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

STE WAIL HOUSNI CAR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 
45 زنقة سو1 خنيفرة - 54111 

خنيفرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3449

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212   14 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( محمد معطالوي  
أصل  من  ا تم عية  حصة   2.511
2.511 حصة لف ئدة  السيد )ة( عبد 
فبراير   14 بت ريخ  القن دلي  السالم  

.212 
بن  سمير  )ة(  السيد  تفويت 
ت شفين  2.511 حصة ا تم عية من 
السيد  لف ئدة   حصة   2.511 أصل 
)ة( عبد اللطيف  القن دلي بت ريخ 14 

فبراير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 77.
8  I

METREK COMPTA PRO

DIGUA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

DIGUA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الوحدة 2 مجموعة 28 بلوك 1 رقم 

   - 4251  سيدي  يحيى الغرب 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 639

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  فبراير  212    1 في  املؤرخ 

املص دقة على :

الديكة  الكبير  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   411

711 حصة لف ئدة  السيد )ة( سعيد 

الديكة بت ريخ 1  فبراير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسيدي سليم ن  بت ريخ 23 

فبراير  212 تحت رقم  212/ 5.

8 2I

مكت6 معيشة للحس ب ت و األستش رات الجب ئية

YUBER SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 معيشة للحس ب ت و 

األستش رات الجب ئية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليم ن ، 4211 ، سيدي سليم ن 

املغرب

YUBER SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مكت6 

رقم 3 اق مة الي سمين رقم 25 ش رع 

يعقوب املنصور  - 4111  القنيطرة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

59 79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    2
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YUBER :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.SERVICES
توزيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية 
نقل البض ئع

الفالحة .
مكت6   : اال تم عي  املقر  عنوان 
رقم 3 اق مة الي سمين رقم 25 ش رع 
يعقوب املنصور  - 4111  القنيطرة  

املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد بوكرين طه :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  طه  بوكرين  السيد 
سيدي    4211   9 ش رع االمن رقم 

سليم ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طه  بوكرين  السيد 
سيدي    4211 رقم9   االمن  ش رع 

سليم ن املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم -.
8 3I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

سمارت كارييرز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE

FISCAL ET COMPTABLE SARL
 N 2 RUE ABOU HASSAN

 ALACHAARI 5EME ETAGE BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
سم رت ك رييرز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 2 زنقة 
ابو حسن االشعري الط بق 4 ش رع 
انف  - 21171 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
489577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : سم رت 

ك رييرز.
اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة او اعم ل البن ء.
 2 رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 4 الط بق  االشعري  ابو حسن  زنقة 
البيض ء  الدار   21171  - انف   ش رع 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
511 حصة    : السيد بن ني محمد 

بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد فخور محمد :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  محمد  بن ني  السيد 
 661 رقم   6 ن  ب  عم رة  االم نة 

البرنو�شي 21611 البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  فخور  السيد 
عين    27 رقم   2 تجزئة احليوة زنقة 

السبع 21511 البيض ء املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  بن ني  السيد 

 661 رقم   6 ن  ب  عم رة  االم نة 

البرنو�شي 21611 البيض ء املغرب

عنوانه)ا(  محمد  فخور  السيد 

عين    27 رقم   2 تجزئة احليوة زنقة 

السبع 21511 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765258.

8 4I

LE PREMIER CONSEIL

STEAK GRILL HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STEAK GRILL HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي سكن 

النخيل العم رة رقم    املتجر رقم 

  الط بق االر�شي  - 41111 مراكش 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

 17745

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تغيير  ين ير  212   15 في  املؤرخ 

 STEAK GRILL« تسمية الشركة من

. «HAPPYSTYLE« إلى «HOUSE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21529 .

8 5I

LUX IMMO

LUX IMMO
إعالن متعدد القرارات

LUX IMMO
1  ش رع الحرية شقة 6 الط بق 3 ، 

21111، الدار البيض ء املغرب
LUX IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: 1  ش رع 
الحرية شقة 6 الط بق 3 - 21111 

الدار البيض ء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.326725

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في 4  أكتوبر 2121 تم اتخ ذ 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
السيدة  الشركة  مديرة  إستق لة 
لبط قة  الح ملة  العدك  إيم ن 
 ،S485 45 رقم  الوطنية  التعريف 
للشركة  مديرين  ديدين  وتعيين 
السيد محسن كنوني الح مل لبط قة 
 BE887382 رقم  الوطنية  التعريف 
والسيد أحمد بنشعو الح مل لبط قة 
 PH818538 التعريف الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تحديد صالحي ت املديرين الجديدين
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
من النظ م   و16-    5 تغير البند رقم 

األس �شي للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي ينص  املدير:   ) 5 بند رقم 
مديري الشركة ملدة غير  على م يلي: 
السيد محسن كنوني  محدودة هم  
والشركة  بنشعو،  أحمد  السيد   و 
فقط بتوقيع السيد محسن  ملزمة  

كنوني أو  السيد  أحمد بنشعو
املدير:  صالحي ت    ) 6 رقم  بند 
يتمتع مديري  الذي ينص على م يلي: 
أو  منفصل  بشكل  سواء   ، الشركة 
وال   ، الصالحي ت  بأكبر   ، مشترك 
سيم  التعهد والتب دل والبيع لجميع 
 Lux العق رات التي تنتمي إلى شركة 

.IMMO

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766942.
8 6I

LA MAROCAINE C.J

RRATI LINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J
ش رع عبد الكريم الخط بي 8   

عم رة بوعشيق مكت6   ، 23111، 
بني مالل املغرب

RRATI LINE TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي اوالد 
مو�شى بن م لك اوالد علي الواد 

البرادية  - 23212 فقيه بن ص لح  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4613

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RRATI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. LINE TRANS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع الوطنية و الدولية .
اوالد   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الواد  علي  اوالد  م لك  بن  مو�شى 
بن ص لح   فقيه   23212  - البرادية  

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : قراطي   فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  قراطي   فؤاد  السيد 

اوالد مو�شى بن م لك اوالد علي الواد 

ص لح   بن  فقيه   23212 البرادية  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قراطي   فؤاد  السيد 

اوالد مو�شى بن م لك اوالد علي الواد 

ص لح   بن  فقيه   23212 البرادية  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

8  ين ير  212 تحت رقم  28/212.

8 7I

موثق

ســـيــرڤـــيــطــب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

موثق

248 ش رع يعقوب املنصور اق مة 
زينة عم رة ب ، رقم 4 ، 21211، 

الدارالبيض ء املغرب

ســـيــرڤـــيــطــ6 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املركز 

التج ري الواحة تجزئة ب ، متجر 

 3 - ب شكو - 21212 الـدار الــبــيــضــ ء  

املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري -.

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 1  د نبر 1 21 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

ب  تجزئة  الواحة  التج ري  »املركز 

الـدار   21212  - - ب شكو  ، متجر  3 

 ،1  42   « إلى  املغرب»  الــبــيــضــ ء  
                                                                            2 »الـحـديـقـة  إقــ مــة  بــ زا1    زنــقــة 

»إقــ مــة »الـحـديـقـة 2 - 21111 الـدار 

الــبــيــضــ ء   املغرب».
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 28 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير   21 تحت رقم 368911.
8 8I

FIDUCIAIRE MALIKI

EBA-AGRI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش رع املسجد رقم 21 الط بق االول 
الشقة   الرشيدية ص ب 88  ، 

52111، الرشيدية املغرب
EBA-AGRI SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

عالل بن عبد هللا رقم 29 بودني6 - 
52111 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2121/ 3733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 م ر1    2
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
EBA-  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.AGRI SERVICES
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

فالحية .
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - بودني6   29 عالل بن عبد هللا رقم 

52111 الرشيدية املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 551   : اسب عي  زهيرة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد عبد الرحيم بندولي :  451 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اسب عي  زهيرة  السيدة 

 52 حي القد1 زنقة بدر الكبرى رقم 

52111 اوالد ت يمة املغرب.

بندولي  الرحيم  عبد  السيد 

السويهلة  البهجة  دوار  عنوانه)ا( 

سع دة  52111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اسب عي  زهيرة  السيدة 

 52 حي القد1 زنقة بدر الكبرى رقم 

52111 اوالد ت يمة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

م ر1 2121 تحت رقم  2 .

8 9I

EVOLUTION CONSEIL

DELICES RAIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM  A COMPLEXE

 AHBASS RUE ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

DELICES RAIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 12 

العم رة املسعودي ش ريع موريط ني  

 ليز  - 41111 مراكش  املغرب .

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 17383

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 14 فبراير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

ش ريع  املسعودي  العم رة   12 »رقم 

مراكش    41111  - موريط ني   ليز  

املغرب » إلى »رقم 2 دوار ايت  مسعود 

 41 52  - حربيل   الصن عي  حي 

مراكش   املغرب ».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بمراكش  التج رية 

 212 تحت رقم 21858 .

821I

LA MAROCAINE C.J

TRANSPORT HAWAI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

ش رع عبد الكريم الخط بي 8   

عم رة بوعشيق مكت6   ، 23111، 

بني مالل املغرب

TRANSPORT HAWAI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار اوالد 

سعيد امو�شى اوالد سعيد الواد  - 

23351 قصبة ت دلة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 94 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. TRANSPORT HAWAI

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع .

عنوان املقر اال تم عي : دوار اوالد 

 - الواد   اوالد سعيد  امو�شى  سعيد 

23351 قصبة ت دلة  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد العزيز ف تح  :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد العزيز ف تح  عنوانه)ا( 

دوار اوالد سعيد امو�شى اوالد سعيد 

الواد  23351 قصبة ت دلة  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز ف تح  عنوانه)ا( 

دوار اوالد سعيد امو�شى اوالد سعيد 

الواد  23351 قصبة ت دلة  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  5 بت ريخ  االبتدائية بقصبة ت دلة  

فبراير  212 تحت رقم 9 .

82 I

FIDUCO TANTAN

METALICA NAVAL
إعالن متعدد القرارات

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

METALICA NAVAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 618 

و 619 منطقة الورش ت مين ء 

ط نط ن ط نط ن 82111 ط نط ن 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.3913

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212   18 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  1:  قرار 

 (51( خمسون   تفويت  م يلي: 

درهم  م ئة  بقيمة  ا تم عية  حصة 

من السيد  لكل حصة،  )11 درهم( 

يملك  الذي   ، اربيعة  املصطفى 

ا تم عية،  حصة   )51( خمسون 

لف ئدة السيد سفي ن ازك ني.
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على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 

ازك ني  السيد سفي ن  تعيين  م يلي:  

محددة  غير  ملدة  للشركة   كمسير 

وتخويل االمض ء له. 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي   :17 و   16 رقم  بند 

على م يلي: اصبحت حصص الشركة 

مقسمة ب لتس وي بين  كراف عبد 

هللا و سفي ن ازك ني خمسون حصة) 

)11 درهم(  بقيمة م ئة درهم   )  51

لكل حصة. لكل واحد منهم .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بط نط ن  بت ريخ 24 فبراير 

 212 تحت رقم  66/212.

822I

FOUZMEDIA

BALZACAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BALZACAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 32 ش رع 

خ لد ابن الوليد محل رقم 5 - 

4111  القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.49385

الشريك  قرار  بمقت�شى 

الوحيداملؤرخ في 27 ين ير  212 تقرر 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

  BALZACAR الوحيد  الشريك  ذات 

درهم    11.111 رأسم له   مبلغ 

ش رع   32 اإل تم عي  مقره   وعنوان 

 -  5 رقم  محل  الوليد  ابن  خ لد 

 : القنيطرة املغرب نتيجة ل    4111

حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 32 ش رع 

خ لد ابن الوليد محل رقم 5 - 4111  

القنيطرة املغرب. 

و عين:

بوغري6  بو معة   السيد)ة( 

 4 الرقم   2 الوف ء  حي  عنوانه)ا(  و 

املغرب  القنيطرة    4111 اوريدة 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  25 8.

823I

FOUZMEDIA

LAF4YOU IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LAF4YOU IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

منصور الدهبي عم رة فكيك الرقم 

4  مكت6 رقم 3 - 4111  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

58887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAF4YOU IMMO

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الرقم  الدهبي عم رة فكيك  منصور 

4111  القنيطرة  4  مكت6 رقم 3 - 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد لفس حي امحمد عنوانه)ا( 

  4111 الحدادة    727 الرقم 

القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لفس حي امحمد عنوانه)ا( 

  4111 الحدادة    727 الرقم 

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  1 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم -.

824I

FOUZMEDIA

 SOCIETE TECHNIQUE

GENIE BA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE TECHNIQUE GENIE

BA شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش رع 

موالي عبدالعزيز إق مة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 4111  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

58959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SOCIETE TECHNIQUE GENIE

.BA

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

االشغ ل املختلفة واشغ ل البن ء

مكت6 الدراس ت التقنية.

 59  : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة  عبدالعزيز  موالي  ش رع 

  4111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عي�شى البوشيخي عنوانه)ا( 

  4111 الرقم  2  الوف ء    تجزئة 

القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عي�شى البوشيخي عنوانه)ا( 

  4111 الرقم  2  الوف ء    تجزئة 

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  5 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم -.

825I
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FOUZMEDIA

TRANS FALDO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TRANS FALDO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش رع 

موالي عبدالعزيز إق مة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 4111  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

59 57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.FALDO

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

نقل املستخدمين

مق ول في نقل البض ئع.

 59  : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة  عبدالعزيز  موالي  ش رع 

  4111  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  العوني  أيوب  السيد 

  4111 الصف فعة  الغرابة  دوار 

القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العوني  أيوب  السيد 

  4111 الصف فعة  الغرابة  دوار 

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم -.

826I

etude maître mohamed ali abartah

LAMEDICALE PHARMACIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali

abartah

 rue abou alaa zahr quartier 75

 des hôpitaux n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca maroc

 LAMEDICALE PHARMACIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 

عبد املومن و زنقة سومية، اق مة 

شهرزاد 3، الط بق الرابع، رقم 21، 

النخيل - 21111 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 517

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAMEDICALE PHARMACIE

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

و تسيير صيدلية، بيع، شراء، تخزين 

و تسويق  ميع أنواع األدوية الطبية 

و  البيطرية  و  الطبية،  الشبه  و 

التجميلية، .

زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

سومية،  زنقة  و  املومن  عبد  ش رع 

اق مة شهرزاد 3، الط بق الرابع، رقم 

21111 الدار البيض ء   - 21، النخيل 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : املواسني  خولة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة خولة املواسني عنوانه)ا( 

 ،4 4 ، زنقة ابن هالل ط  املع ريف، 

ش 2  21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خولة املواسني عنوانه)ا( 

 ،4 4 ، زنقة ابن هالل ط  املع ريف، 

ش 2  21111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766983.

827I

FIFCOM

GLOBALBET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GLOBALBET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

بوركون زنقة الركراكة را1 

الكورنيش شقة   الط بق السفلي 

العم رة الدار البيض ء . - 21111 

الدار البيض ء املغرب

بت ريخ   عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  وضع  تم   19/12/212 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب مليزات الت لي:

التسمية : كلوب ل بيت

و  الدولي  البض ئع  نقل   : الهدف 

الوطني .

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49  23

املدة: 99 سنة.

بوركون  ش رع   : اال تم عي  املقر 

زنقة الركراكة را1 الكورنيش شقة 

الدار  العم رة  السفلي  الط بق    

البيض ء . 

 : اال تم عي  امل ل  الرأ1   -

  111 11111.11  درهم مقسم إلى 

حصة من فئة 11  درهم للحصة.

- لطيفة مبروك : 511 حصة.

- محجوب خيرون : 511 حصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء 

عنوانه   مبروك  لطيفة  السيدة 

املدينة  الشلوح  زنقة   مع    33

البيض ء  الدار   21111 القديمة 

املغرب الح ملة للبط قة الوطنية رقم 

.  TA54198

عنوانه  خيرون  محجوب  السيد 

حرودة  عين    31 رقم  االمل    حي 

الح مل  املغرب  املحمدية   288 1

. T 57899 للبط قة الوطنية رقم

التسيير: تم تعيين السيد  لطيفة 

غير  ملدة  للشركة  مسير  مبروك 

محدودة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدار  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

بت ريخ   766645 تحت رقم  البيض ء 

 9/12/212 

828I
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FIFCOM

PARAPHARMACIE FORUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIFCOM
 BD FORCE AUXILIAIRE   1
 HAY SADRI 110 BD FORCE
 AUXILIAIRE HAY SADRI،

20450، CASABLANCA MAROC
  PARAPHARMACIE FORUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 265 
ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم  92  

ب لدار البيض ء   - 21111  ب لدار 
البيض ء     املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.343937
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 شتنبر    5 في  املؤرخ 
  PARAPHARMACIE FORUM حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسم له   مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقره   وعنوان  درهم    11.111
الزرقطوني  ش رع   265 اإل تم عي 
ب لدار البيض ء      92 رقم    9 الط بق 
املغرب  ب لدار البيض ء        21111  -
نش ط  أي  مزاولة  يتم  للم  نتيجة 

تج ري.
و عين:

السيد)ة( هش م   ر 6  و عنوانه)ا( 
 FES, RUE TERMIDI IMM 25
 APPT  1 LABITAT DOKKARAT
VN 31111 FES MAROC كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 265 وفي   2121 شتنبر    5 بت ريخ 
  92 9 رقم   ش رع الزرقطوني الط بق 
ب لدار    21111  - البيض ء    ب لدار 

البيض ء   املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

نونبر 2121 تحت رقم  75273.
829I

URBAGEC SARL

اورباجيك
إعالن متعدد القرارات

URBAGEC SARL
77 ZONE INDUSTRIELLE 

SUD OUEST MOHAMMEDIA 
MOHAMMEDIA، 28810، 
MOHAMMEDIA MAROC

اورب  يك »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 
77املنطقة الصن عية  نوب 

غرب املحمدية املحمدية 1 288 
املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.  28 
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   14 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي:  
النصيري  السيد   م ل  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة   51111
91111 حصة لف ئدة  الشركة شوبرة 
آلستثم رS.A بت ريخ 14 فبراير  212.
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
النصيري  م ل  السيدين  تعيين 
للشركة  كمسيرين  محمود  وبوكور 

ملدة غيرمحدودة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 6: الذي ينص على م يلي:

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212   14 في  املؤرخ 
املص دقة على : تفويت السيد  م ل 
ا تم عية  حصة   51111 النصيري 
لف ئدة  حصة   91111 أصل  من 
بت ريخ   S.Aآلستثم ر شوبرة  الشركة 

14 فبراير  212.
بند رقم 7 الذي ينص على م  يلي :
إلى  الشركة  رأسم ل  ينقسم 
درهم    11 بقيمة  حصة    1111

للحصة الواحدة على النحو الت لي :
شويرة  شركة  حصة   51111

.SA لالستثم ر

النصيري  للسيد  حصة   41111
للسيدة  حصة    1111  م ل 

.WOIRGARD MARIE AGNES
على  ينص  الذي   :43 رقم  بند 
النصيري  السيدين  تعيين  م يلي: 
كمسيرين  محمود  وبوكور   م ل 

للشركة ملدة غيرمحدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 418.
83 I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

فصاد لوكس م ا )ش.م.م)
FAçADE LUXE MA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
 FAçADE)فص د لوكس م ا)ش.م.م
LUXE MA SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي عميمي 
رقم 28 اكوراي الح  6 - 211 5 

الح  6 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5  87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 شتنبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فص د   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

 FAçADE LUXE)ا)ش.م.م م  لوكس 

. MA SARL AU

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 
 TRAVAUX ) املختلفة او البن ء )مق ول
 DIVERS OU CONSTRUCTION

. ((entrepreneur de
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - الح  6  اكوراي   28 رقم  عميمي 

211 5 الح  6 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
الرحم ن   عبد  ميكت ف  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الرحم ن   عبد  ميكت ف  السيد 
عنوانه)ا( حي عميمي رقم 28 اكوراي 

الح  6 211 5 الح  6 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الرحم ن   عبد  ميكت ف  السيد 
عنوانه)ا( حي عميمي رقم 28 اكوراي 

الح  6 211 5 الح  6 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   13 بت ريخ  بمكن 1   التج رية 

2121 تحت رقم 3542.
832I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 SOCIETE HIBA  هبة ويتر
WATER

إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
    SOCIETE HIBA WATER  هبة ويتر

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 765 
صوراي   - 51111 مكن 1  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.39389
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بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ   2121 يونيو   25 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

الحصص  مجموع  تفويت  م يلي:  

مديح  السيد  من  )111 حصة(  

 م ل ر.ب.و  D3 8431 الى السيدة 

U 184 4  السرغيني سميرة  ر.ب.و

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

السيد  للشركة  مسير  ديد  تعيين 

كوتة محمد ر.ب.و  D465433   بعد 

استق لة السيدة مديح سلمى ر.ب.و

  DN25533

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 6: الذي ينص على م يلي:  

للسيدة  )111 حصة(    الحصص 

U 184 4  السرغيني سميرة  ر.ب.و

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي:   
للسيدة  يعود   الشركة  رأسم ل 

  U 184 4   السرغيني سميرة  ر.ب.و

بقيمة 11111 درهم

على  ينص  الذي   : 4 رقم  بند 

كوتة  السيد  للشركة  مسير  م يلي: 

D465433  محمد ر.ب.و

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   26 بت ريخ  بمكن 1   التج رية 

2121 تحت رقم 2 39.

833I

CAUDIACO SARL AU

اوطال نيكوص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT AZELF، 21 

44000، ESSAOUIRA MAROC

اوط ل نيكوص شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 

تج ري في مركز الت مري عم لة اك دير 

- 81111 اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

45659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2121 د نبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اوط ل   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

نيكوص.

مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و االشغ ل الع مة.

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تج ري في مركز الت مري عم لة اك دير 

- 81111 اك دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : نبكوص  اوط ل  الشركة 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اوط ل  ع دل  السيد 

88 عين سبع  درب لكرم زنقة   رقم 

الدار البيض ء 81111 اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اوط ل  ع دل  السيد 

88 عين سبع  درب لكرم زنقة   رقم 

الدار البيض ء 81111 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   17 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 77.

834I

HIGH EDGE CONSULTING

AYAD GSM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

AYAD GSM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 5 ش رع 

صالح الدين ايوبي ط   رقم 3 - 

93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.23355

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

AYAD GSM  مبلغ رأسم له  41.111 

 5 اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 

رقم  ايوبي ط    الدين  ش رع صالح 

3 - 93111 تطوان املغرب نتيجة ل : 

عدم تحقيق الهدف اال تم عي.

ش رع   5 و حدد مقر التصفية ب 

 -  3 رقم  ط    ايوبي  الدين  صالح 

93111 تطوان املغرب. 

و عين:

العمراني  حوديفة  السيد)ة( 

زنقة  لحبي6  ارع  بل  وعنوانه)ا( 

تطوان املغرب   93111   18 رقم     

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة ومحل تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    5 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 98.

835I

compta jour

KOALAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour

  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،

40000، Marrakech maroc

KOALAL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ب سكجور 
رقم 17  مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  141 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. KOALAL

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيج ز

 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

( ( entrepreneur de

 MATÉRIAUX DE

 CONSTRUCTION ) marchand

.  de ( EN DÉTAIL
عنوان املقر اال تم عي : ب سكجور 
مراكش   41111  - مراكش    17 رقم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

1.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

السيد هش م كعالل :  11  حصة 

بقيمة 1.111,11  درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  كعالل  هش م  السيد 

 41111 17  مراكش  ب سكجور رقم 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كعالل  هش م  السيد 

 41111 17  مراكش  ب سكجور رقم 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    9 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9651  .

836I

fiduciaire capital orient

SAHAR DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

SAHAR DISTRIBUTION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي ظهر ملحلة 

تجزئة موهوب طريق أ 1  رقم 4  - 

61111 و دة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.35513

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2121 د نبر    6 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

- استيراد والتصدير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

ين ير   21 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 224.

837I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 MARRAKECH NI REAL

ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

  MARRAKECH NI REAL ESTATE

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

عبد الكريم الخط بي زنقة الحسن 

بن امب رك اق مة الخط بية  عم رة 

ب الط بق االول قم 3  ليز 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  156 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. MARRAKECH NI REAL ESTATE

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق رات.

-  ميع عملي ت الشراء             

العق رات  وق نون  واملع مالت  والبيع 

والشهرة وإدارة العق رات ؛

والتنفيذ  ب لتخطيط  القي م   -

)املرو ين(  العق رات  لعملي ت 

البيع  وعملي ت  العق رية  والخبرة 

والتأ ير.

واالستش رات  األصول  إدارة   -

التمويلية واالستثم رية.

والتف وض  التدخل  نش ط   -

املتعلق بشراء أو بيع أو مب دلة أو تأ ير 

أو تأ ير العق رات أو األصول التج رية 

أو األسهم في الشرك ت العق رية ؛

إدارة  أو  الوس طة  أنشطة   -

ملف ت  أو  قوائم  اإليج ر  عروض 

اإلسك ن للبيع أو اإليج ر.

املتعلق  والتصدير  االستيراد   -

بأنشطة الوك لة العق رية..

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الحسن  زنقة  الخط بي  الكريم  عبد 

عم رة  الخط بية   اق مة  امب رك  بن 

 41111 3  ليز  ب الط بق االول قم 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : سليمة  ش كر  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سليمة  ش كر  السيدة 

اغلي  ب ب  رقم      عملية  كرندا 

 41111 الس د1  محمد  ش رع 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ش اكر سليمة عنوانه)ا( 

اغلي  ب ب  رقم      عملية  كرندا 

 41111 الس د1  محمد  ش رع 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   22 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9817  .

838I

LAHLOU MOHAMMED

 STE LOS BOLICHES

INVESTISSEMENTS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LAHLOU MOHAMMED

2 ش رع املسيرة الخضراء الط بق 

االول رقم املكت6 5 ، 91121، 

طنجة املغرب

 STE LOS BOLICHES

INVESTISSEMENTS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : 1  زنقة 

كندي - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.3341 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر   2121 د نبر  في  2  املؤرخ 

 STE LOS BOLICHES حل 

شركة   INVESTISSEMENTS SARL

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

رأسم له  211.111,11 درهم وعنوان 

 - كندي  زنقة    1 اإل تم عي  مقره  

91111 طنجة املغرب نتيجة لتوقف 

نش ط الشركة.

و عين:

يسين  السالم   عبد  السيد)ة( 

تجزئة  املج هدين  زنقة  وعنوانه)ا( 

طنجة   91111 الط  ميرا فيال يسين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

1  زنقة  2121 وفي  بت ريخ  2 د نبر 

كندي - 91111 طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم  23828.

839I
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LAHLOU MOHAMMED

STE IMMOBILIERE LIBANO-

MAROCAINE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LAHLOU MOHAMMED

2 ش رع املسيرة الخضراء الط بق 

االول رقم املكت6 5 ، 91121، 

طنجة املغرب

STE IMMOBILIERE LIBANO-

MAROCAINE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : 1  زنقة 

كندي - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.4769

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  2 د نبر 

STE IMMOBILIERE LIBANO-

ذات  شركة   MAROCAINE SARL

رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم    11.111,11

 91111  - زنقة كندي    1 اإل تم عي 

طنجة املغرب نتيجة لتوقف نش ط 

الشركة.

و عين:

و  يسين  السالم   عبد  السيد)ة( 

تجزئة  املج هدين  زنقة  عنوانه)ا( 

طنجة   91111 الط  ميرا فيال يسين 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

1  زنقة  2121 وفي  بت ريخ  2 د نبر 

كندي - 91111 طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 238356.

841I

LMT AUDITING

VIVA LIGHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

VIVA LIGHT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 5  زنقة 
موليير،إق مة فيف ، محل رقم 3، 
الط بق األر�شي، حي راسين ، الدار 
البيض ء - 21111 الدار البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

486533
 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2121 د نبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 VIVA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.LIGHT
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتسويق االدوات الكهرب ئية.
زنقة    5  : عنوان املقر اال تم عي 
 ،3 رقم  محل  فيف ،  موليير،إق مة 
الدار   ، راسين  حي  األر�شي،  الط بق 
البيض ء  الدار   21111  - البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : امكرود  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : الوحم ني  س رة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   امكرود  محمد  السيد 
 27 رقم  فيال  بوسكورة   ن ن 

بوسكورة 21111 بوسكورة املغرب.
السيدة س رة الوحم ني عنوانه)ا(  
 27 رقم  فيال  بوسكورة   ن ن 

بوسكورة 21111 بوسكورة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   امكرود  مهمد  السيد 
 27 رقم  فيال  بوسكورة   ن ن 

بوسكورة 21111 بوسكورة املغرب
السيدة س رة الوحم ني عنوانه)ا(  
 27 رقم  فيال  بوسكورة   ن ن 

بوسكورة 21111 بوسكورة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 762393.

84 I

compta jour

R›OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

compta jour
  résidence Ali , imm B 2eme

 étage  appt A4 camp el ghoul ،
40000، Marrakech maroc

R›OPTIQUE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 
 ARRONDISSEMENT GUELIZ,
 LOTISSEMENT AL MANAR,
 LOT C 87, MAGASIN N°04

MARRAKECH - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  1657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.R’OPTIQUE

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 FABRICANT OPTICIEN

.LUNETIER

 : اال تم عي  املقر  عنوان 

 ARRONDISSEMENT GUELIZ,

 LOTISSEMENT AL MANAR,

 LOT C 87, MAGASIN N°14

مراكش   MARRAKECH - 40000

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

1.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

  : الشرق وي  ر�شى  محمد  السيد 

11  حصة بقيمة 1.111,11  درهم 

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشرق وي  ر�شى  محمد  السيد 

تجزئة  مق طعة  ليز  عنوانه)ا( 

 14 رقم  متجر   87  1 املن ربقعة 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشرق وي  ر�شى  محمد  السيد 

تجزئة  مق طعة  ليز  عنوانه)ا( 

 14 رقم  متجر   87  1 املن ربقعة 

مراكش 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   26 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9894  .

842I
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AC CONSEIL

زكريا جقاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AC CONSEIL
زنقة عبد الكريم بنجلون مك ت6 

اشرف الط بق الخ مس مكت6 رقم 
 4 املدينة الجديدة ف 1 ، 31111، 

ف 1 املغرب
زكري   ق ري شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 78 21 
اق مة العنبرة ف 1 - 31111 ف 1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
65983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
زكري    : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ق ري.
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع .
 21 78  : عنوان املقر اال تم عي 
ف 1   31111  - ف 1  العنبرة  اق مة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد محمد الجق رعي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد الجق رعي عنوانه)ا( 
تجزئة دليلة اق مة   4 عم رة   7 شقة 

السوسن 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الجق رعي عنوانه)ا( 
تجزئة دليلة اق مة   4 عم رة   7 شقة 

السوسن 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  522/12.
843I

idaraty

ببك تور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

ببك تور شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة املبرة 
رقم 22 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  26  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ببك   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

تور.
النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي حي.
عنوان املقر اال تم عي : زنقة املبرة 

رقم 22 - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد عثم ن بنبوبكر 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عثم ن بنبو بكر عنوانه)ا( 
طنجة   91111  22 رقم  املبرة  زنقة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثم ن بنبو بكر عنوانه)ا( 
طنجة   91111  22 رقم  املبرة  زنقة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 238988.

844I

CABINET HAMZAOUI

SET TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

CABINET HAMZAOUI
  9BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
SET TRAVEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 7  ش رع 
مو�شى ابن نصير الط بق 3 رقم 41 - 

91111 طنجة املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.81353

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم  ين ير  212    5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
«311.111 درهم» أي من »11.111  
عن  درهم»   411.111« إلى  درهم» 
ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  بطنجة   التج رية 
رقم  تحت  فبراير  212   15

.416   2 11361 

845I

FIDURIZK

TILAL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

TILAL TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي بني مكراز 

املنصورية بوزنيقة بنسليم ن - 

11 6  بنسليم ن املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 863

الع م  الجمع  بمقت�شى 

 2121 نونبر   31 اإلستثن ئي ملؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 TILAL محدودة ذات الشريك الوحيد

  1.111 رأسم له   مبلغ    TRANS

بني  درهم وعنوان مقره  اإل تم عي 

مكراز املنصورية بوزنيقة بنسليم ن 

- 11 6  بنسليم ن املغرب نتيجة ل : 

التصفية قبل األوان.

و حدد مقر التصفية ب بني مكراز 

 - بنسليم ن  بوزنيقة  املنصورية 

11 6  بنسليم ن املغرب. 

و عين:

و  القرقوبي   خ ليد   السيد)ة( 

املنصورية  الثالل  ش طئى  عنوانه)ا( 

املغرب  بنسليم ن    6 11 بوزنيقة 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية: 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  5 بت ريخ  سليم ن   ببن  االبتدائية 

د نبر 2121 تحت رقم 8 4.

846I
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CHAMSSI FOODS

 ATTAKADOM FOODS SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMSSI FOODS

 N °18 QUISARIA TOUAREG

 ARSET LAMAACH

 MARRAKECH N °18 QUISARIA

 TOUAREG ARSET LAMAACH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ATTAKADOM FOODS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي قصرية 

التوارك عرصة املع ش مراكش 

املغرب - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ATTAKADOM FOODS SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : بيع و شراء 

املواد الغذائية الع مة.

قصرية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

مراكش  املع ش  عرصة  التوارك 

املغرب - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد اله دي الدودي :  11  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدودي  اله دي  عبد  السيد 
عم رة   2 الحسنى  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش  اسكجور  شقة    137

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدودي  اله دي  عبد  السيد 
عم رة   2 الحسنى  عنوانه)ا(  زئة 
مراكش  اسكجور  شقة    137

41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21239 .
847I

-Clear Accounting Network -SARL 

ANIR ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 Clear Accounting 
-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،
AGADIR MAROC

ANIR ART شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 
االول حي ادوران أورير أك دير - 

81111  اك دير املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3714 

الشريك  قرار  بمقت�شى 
ين ير  212    5 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 ANIR محدودة ذات الشريك الوحيد
ART  مبلغ رأسم له  11.111  درهم 
الط بق  اإل تم عي  مقره   وعنوان 
 - أك دير  أورير  ادوران  حي  االول 
 : ل  نتيجة  املغرب  اك دير    81111

التصفية االختي رية .

و حدد مقر التصفية ب الط بق 

 - أك دير  أورير  ادوران  حي  االول 

81111  أك دير املغرب. 

و عين:

و  أسرارفي  الحسن    السيد)ة(  

اك دير  حي إضوران أورير  عنوانه)ا( 

)ة(  اك دير املغرب كمصفي    81111

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   25 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم  9814.

848I

زوبير بوتغم 1

STE TAZA MAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغم 1

اكنول املركز ت زة ، 35151، ت زة 

املغرب

 STE TAZA MAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 439 

املن زل الصحية س حة الطيران ت زة 

- 35111 ت زة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TAZA MAN SARL AU
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 TRAITEUR /TRAVAUX DIVERS
OU CONSTRUCTIONS /

.NEGOCIANT
عنوان املقر اال تم عي : رقم 439 
املن زل الصحية س حة الطيران ت زة - 

35111 ت زة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : املنصور   عمر  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  املنصور   عمر  السيد 
زنقة طرابلس حي املغرب العربي   6 

ت زة 35111 ت زة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املنصور   عمر  السيد 
زنقة طرابلس حي املغرب العربي   6 

ت زة 35111 ت زة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 76.

849I

PRESTACOMPTA

DOMAINE DE NALAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الط بق األول ,تجزئة املسيرة رقم 
 CHICHAOUA، 371,  شيش وة

111 4، شيش وة املغرب
DOMAINE DE NALAYA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي عبد 
امل لك الخط بي  إق مة  واد عم رة 
19  شقة 43 الط بق 3 مراكش    - 

41111 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  1779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2121 د نبر   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DOMAINE DE NALAYA

غرض الشركة بإيج ز :

 -1 استغالل الضيع ت الفالحي

-2 فالحة زيتون

-3 زراعة الخضر.

حي عبد   : عنوان املقر اال تم عي 

إق مة  واد عم رة  امل لك الخط بي  

 - 3 مراكش     43 الط بق  19  شقة 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 311.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .511   : لعليوي  ي سين  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .511   : كرومي  مونية  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  511  : لعليوي  ي سين  السيد 

بقيمة 11  درهم.

  511  : كرومي  مونية  السيدة 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لعليوي  ي سين  السيد 

فرانسيسكو  س ن   941 6 فرنس  

فرنس .

عنوانه)ا(  كرومي  مونية  السيدة 

الحي  اق مة الصف ء   514 عم رة رقم 

اك دير   81111 اك دير  املحمدي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لعليوي  ي سين  السيد 

فرانسيسكو  س ن   941 6 فرنس  

فرنس 

عنوانه)ا(  كرومي  مونية  السيدة 

الحي  اق مة الصف ء   514 عم رة رقم 

املحمدي اك دير 81111 اك دير اك دير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   29 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 21148 .

851I

LAHLOU MOHAMMED

STE DONTITEX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

LAHLOU MOHAMMED

2 ش رع املسيرة الخضراء الط بق 

االول رقم املكت6 5 ، 91121، 

طنجة املغرب

STE DONTITEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الطريق  

الث نوي 19  تجزئة رقم    دوار 

أوالد عمور بوسكورة - 82 24 الدار 

البض ء املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.59 79

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 د نبر   28 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

أي  درهم»   7.511.111,11»

إلى  درهم»   511.111,11« من 

  : عن طريق  درهم»   8.111.111,11»

تحويل سندات القرض.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 8 7638.

85 I

RIF CONSEIL SARL

7SKY TRANS-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

7SKY TRANS-SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
الحسن االول رقم 527 الن ظور - 

62111 الن ظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 5 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 7SKY  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.TRANS-SARL
-إيداع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطرود
للبض ئع  والدولي  الوطني  -النقل 

لحس ب الغير
-استيراد وتصدير البض ئع.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - الن ظور   527 رقم  االول  الحسن 

62111 الن ظور املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : الصديقي  السيد الي 1  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : املس وي  حن ن  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511  : الصديقي  الي 1  السيد 

بقيمة 11  درهم.
 511  : املس وي  حن ن  السيدة 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الي 1 الصديقي عنوانه)ا( 
24 الن ظور  8 رقم  حي لعرا�شي زنقة 

62111 الن ظور املغرب.
السيدة حن ن املس وي عنوانه)ا( 
تجزئة السع دة عم رة 9 رقم   املط ر 

الن ظور 62111 الن ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الي 1 الصديقي عنوانه)ا( 
24 الن ظور  8 رقم  حي لعرا�شي زنقة 

62111 الن ظور املغرب
السيدة حن ن املس وي عنوانه)ا( 
تجزئة السع دة عم رة 9 رقم   املط ر 

الن ظور 62111 الن ظور املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 12 فبراير 

 212 تحت رقم 228.

852I

CRB CONSEIL

INNOFLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

CRB CONSEIL
حي الهن ء ش رع ابن سين  رقم 4 2 ، 

21281، الدار البيض ء املغرب
INNOFLEX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 Magasin وعنوان مقره  اإل تم عي

 N33,rue Ali Abderrazak Res
 Mamoun,Casablanca  - 20000

الدار البيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.324233

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2121 د نبر   28 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»   811.111« قدره 
«211.111.  درهم» إلى »2.111.111 
درهم» عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 
أرب ح أو عالوات إصدار في رأ1 امل ل.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  2  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 99 762.

853I

HOUSSAM EDDINE

فورماسيون كونتينوا ال 

استريشو ماروك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

فورم سيون كونتينوا ال استريشو 

م روك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع ابي 

حسن الشدلي اق مة ي سين   ابر 

رقم 26 الط بق 3 - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.79167

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212    5 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( خو�شي خواكين 

ك لفو خيمنز 3.572 حصة ا تم عية 

من أصل 3.572 حصة لف ئدة  السيد 

)ة( العيس وي محمد بت ريخ 5  ين ير 

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 238878.

854I

مـكـتـ6 الـمحـ سـبـة و الـخـبـرة املركزىة

LA MINIERE CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مـكـتـ6 الـمحـ سـبـة و الـخـبـرة املركزىة
8  شـ رع بـور سـعـيـد ، 61111، 

OUJDA MAROC
LA MINIERE CORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 2LOT   : وعنوان مقره  اإل تم عي

 EL MOQUEF AL AOUNIA
 OUJDA - 60000 OUJDA

.MAROC
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.27385

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل   2121 نونبر   31 املؤرخ في 
ذات  شركة   LA MINIERE CORP
رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقره   وعنوان  درهم    11.111
 2LOT EL MOQUEF اإل تم عي   
 AL AOUNIA OUJDA - 60000
النعدام  نتيجة   OUJDA MAROC

النش ط.
و عين:

و  القروني  اسم عيل   السيد)ة( 
بلجك   لي ج   99999 لي ج  عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 LOT EL وفي   2121 نونبر   31 بت ريخ 
 MOQUEF AL AOUNIA OUJDA

60000 -  2 و دة املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    2 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم  53.
855I

مكت6 أحمد ملزاح للمح م ة

شركة ليسباس فيتيرينير 
L’ESPACE VETERINAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت6 أحمد ملزاح للمح م ة
 rue  1 2 1  زنقة وادي زم - ط بق
oued zem، 20070، الدار البيض ء 

املغرب
 L’ESPACE شركة ليسب 1 فيتيرينير

VETERINAIRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 39 , زنقة 
ميش ل هوسبيط ل , إق مة تسنيم 

ب , السخور السوداء الدار البيض ء. 
- 21111 الدار البيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.78453
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 شتنبر   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( أحمد أمقدوف 
أصل  من  ا تم عية  حصة    .111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111
  9 بت ريخ   / لجلس الوطني للبي طرة 

أكتوبر 2121.
الرحيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة ا تم عية من    .111 عسري 
أصل 111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 
لجلس الوطني للبي طرة عسري بت ريخ 

21 أكتوبر 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764924.

856I

B3Z CONSULTING

SOROMIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

B3Z CONSULTING
 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،
CASABLANCA MAROC

SOROMIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
الر  ء 2 الرقم 8 حد السوالم - 

26311 برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 338 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212    4 في  املؤرخ 

املص دقة على :

املر�شي محمد  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

511 حصة لف ئدة  السيد )ة( اعربن 

عبدالرحم ن بت ريخ 31 د نبر 2121.

تفويت السيد )ة( املر�شي يوسف 

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

اعربن  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

عبدالرحم ن بت ريخ 31 د نبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير  بت ريخ  1  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم    .

857I

B3Z CONSULTING

SOROMIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

B3Z CONSULTING

 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI ، 20250،

CASABLANCA MAROC

SOROMIL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الر  ء 2 الرقم 8 حد السوالم - 

26311 برشيد املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 338 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين  ين ير  212    4 املؤرخ في 

مسير  ديد للشركة السيد)ة( اعربن 

عبدالرحم ن كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ  1  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم    .

858I
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 SOCIETE ORIENTAL DE DEVELOPPEMENT

RURAL *SODR* SARL

 SOCIETE ORIENTAL DE
 DEVELOPPEMENT RURAL

*SODR* SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

 SOCIETE ORIENTAL DE
 DEVELOPPEMENT RURAL

*SODR* SARL
رقم 27 زنقة النخيل حي البس تين ، 

61111، و دة املغرب
 SOCIETE ORIENTAL DE

 DEVELOPPEMENT RURAL
SODR* SARL* شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 27 
زنقة النخيل حي البس تين و دة 

61111 و دة املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 8545

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 د نبر  في  1  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»    .511.111»
«511.111.  درهم» إلى »3.111.111 
مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 635.
859I

LA ROUTE EST SARL

LA ROUTE EST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

LA ROUTE EST SARL
BD DERFOUFI  17 و دة، 

61111، و دة املغرب
LA ROUTE EST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 BD  17 وعنوان مقره  اإل تم عي
DERFOUFI و دة 61111 و دة 

املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 7 6 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 د نبر   24 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    . 11.111»

«111.111.  درهم» إلى »11.111 .2 

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 636.

861I

soubaiconsulting السب عى كونسيلتين

YOUGUN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

السب عى كونسيلتين 

soubaiconsulting

ش رع محمد الخ مس 15  عم رة 

اس ن  الط بق االول رقم   طنجة ، 

91111، طنجة املغرب

YOUGUN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي الش رع 

الرئي�شي طنجة الب لية لرقم 71 - 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.21915

الع م  الجمع  بمقت�شى 

 2121 19 د نبر  اإلستثن ئي ملؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ    YOUGUN SARL املحدودة 
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

الرئي�شي  الش رع  اإل تم عي  مقره  

 - طنجة   -  71 لرقم  الب لية  طنجة 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111

ضعف اإلدارة و التسيير..

الش رع  التصفية ب  و حدد مقر 
 -  71 لرقم  الب لية  طنجة  الرئي�شي 

طنجة - 91111 طنجة املغرب. 
و عين:

اوريك  لحسن   السيد)ة( 
طنجة  الرئي�شي  الش رع  وعنوانه)ا( 
الب لية لرقم 71 - طنجة 9111 طنجة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر   23 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 5 2375.
86 I

S.H EXPERTISE

AMROAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC , 1

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
 AMROAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة عبد 
املومن مركز تق طع ش رع عبد املومن 

وش رع أنوال،ط بق 2،مكت6 رقم 
212 - 21142 البيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.446837
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212    5 في  املؤرخ 

املص دقة على :
عالء  رشدي  )ة(  السيد  تفويت 
الدين برب ع 6  حصة ا تم عية من 
)ة(  السيد  حصة لف ئدة    51 أصل 
ي سر  بونوار بت ريخ 5  ين ير  212.

تفويت السيد )ة( ع دل الكنداوي 
 51 أصل  من  ا تم عية  حصة    7
حصة لف ئدة  السيد )ة( ي سر  بونوار 

بت ريخ 5  ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76564.

862I

HIGH EDGE CONSULTING

 TRAITEUR SLIMANI

TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

 TRAITEUR SLIMANI TETOUAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

املط ر تجزئة رقم 29  - 93111 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

28637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRAITEUR SLIMANI TETOUAN
ممون   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحفالت.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 93111  -   29 رقم  تجزئة  املط ر 

تطوان املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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 311   : توفيق سليم ني   السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 711   : السيد ابراهيم سليم ني  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سليم ني   ابراهيم  السيد 

عنوانه)ا( ش رع محمد داود رقم 548 

ط   93111 تطوان املغرب.

السيد توفيق سليم ني  عنوانه)ا( 

ش رع عالل الف �شي اق مة الحمراء  2 

شقة 8 93111 تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

سليم ني   ابراهيم  السيد 

عنوانه)ا( ش رع محمد داود رقم 548 

ط   93111 تطوان املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 299.

863I

AVICHI

AVICHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AVICHI

تجزئة طنجيس رقم 92 ، 91111، 

طنجة املغرب

AVICHI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

طنجيس رقم 92 الط بق السفلي - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AVICHI
غرض الشركة بإيج ز : مقشدة.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - السفلي  الط بق   92 طنجيس رقم 

91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد محمد املهدي بح�شي :  11  

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بح�شي  املهدي  محمد  السيد 
تجزئة  الب لية  طنجة  عنوانه)ا( 
طنجة   91111  92 رقم  طنجيس 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
بح�شي  املهدي  محمد  السيد 
تجزئة  الب لية  طنجة  عنوانه)ا( 
طنجة   91111  92 رقم  طنجيس 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 654 .
864I

 MOGADOR موك دور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

فيرونري  أوناغة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موك دور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي ب ب دك لة ش رع واد 
املخ زن الشقة رقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

فيرونري  أون غة  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 

التج ري  الك ئن بمركز أون غة   

الصويرة - 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

فيرونري  أون غة .

غرض الشركة بإيج ز :  / أشغ ل 

اللح مة  2/ صن عة منتج ت الحديد 

والفلز 3/أشغ ل النج رة.

املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

أون غة    بمركز  الك ئن  التج ري  

الصويرة - 44111 الصويرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : الجعواني  انوار  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الجعواني  انوار  السيد 

الصويرة  اون غة  ح مد  ايت  دوار 

44111 الصويرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الجعواني  انوار  السيد 

الصويرة  اون غة  ح مد  ايت  دوار 

44111 الصويرة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصويرة  بت ريخ 9  فبراير 

 212 تحت رقم 63.

865I

 MOGADOR موك دور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

أفيو بام
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موك دور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي ب ب دك لة ش رع واد 
املخ زن الشقة رقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

أفيو ب م  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 
الك ئن بدوار اكي انتم  سيدي غ نم 
الصويرة - 44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أفيو   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ب م .
غرض الشركة بإيج ز :  / تقطير 
وتسويق األعش ب الطبية والعطرية 
3/ مق ول في زراعة  2 / تربية النحل 

وصي نة الفض ءات الخصراء.
املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الك ئن بدوار اكي انتم  سيدي غ نم 

الصويرة - 44111 الصويرة املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : افقير   يوسف  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  افقير   يوسف  السيد 
دوار اكي انتم  سيدي غ نم الصويرة 

44111 الصويرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  افقير   يوسف  السيد 
دوار اكي انتم  سيدي غ نم الصويرة 

44111 الصويرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لصويرة  بت ريخ 9  فبراير 

 212 تحت رقم 64.

866I

universal gestion

 AERAULIQUE
 TECHNOLOGIE

INNOVATIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

universal gestion
اق مة ابن عطية الط بق الث ني  رقم 
7  ليز مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب
 AERAULIQUE TECHNOLOGIE

INNOVATIVE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 
ابن عطية الط بق األول رقم 17   - 

41111 مراكش    املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   26 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 AERAULIQUE TECHNOLOGIE

. INNOVATIVE

استيراد    : غرض الشركة بإيج ز 

وتصدير أنظمة  شفط الدخ ن.

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -    17 ابن عطية الط بق األول رقم 

41111 مراكش    املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد  ش رلي لورون ميشيل :  31 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 27   : السيد بون ب عبد السالم 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 38   : السيد أيت علي مصطفى 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
غوسكوي  ون  لو  السيد 

فرونسوا :  5 حصة بقيمة 11  درهم 

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ميشيل  لورون  ش رلي  السيد  

عنوانه)ا( فرنس  **** **** فرنس .

السالم  عبد  بون ب  السيد 

عنوانه)ا( فرنس  *** *** فرنس .

مصطفى  علي  أيت  السيد 

عنوانه)ا( فرنس  *** *** فرنس .
غوسكوي  ون  لو  السيد 

 ***  *** فرنس   فرونسوا عنوانه)ا( 

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ميشيل  لورون  ش رلي  السيد  

عنوانه)ا( فرنس  *** *** فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21489 .

867I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

YAZAIS CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
رقم   عم رة مجمع املس فر ش رع 

الفضيلة الحي الصن عي يعقوب 

املنصور ، 1111 ، الرب ط املغرب

 YAZAIS CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 5  ش رع 

االبط ل الشقة رقم 4 أكدال - 

1111  الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 49533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.YAZAIS CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيج ز : مق ول بن ء 

و أشغ ل متنوعة.

  5  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش رع االبط ل الشقة رقم 4 أكدال - 

1111  الرب ط املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : بوطهيري  زكري ء  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوطهيري عنوانه)ا(  السيد زكري ء 

رقم  3     4 زنقة  الري �شي  الحي 

61132 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوطهيري عنوانه)ا(  السيد زكري ء 

رقم  3     4 زنقة  الري �شي  الحي 

61132 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 172   .

868I

STE TIB COMPT SARL AU

ANSF TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى ش رع املرابطين وزنقة 

البخ ري إق مة بغدادي مكت6 رقم 

15 ، 61111، و دة املغرب

ANSF TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

خليفة بن عي�شى رقم 285  زنقة 

سيدي سلط ن 61111 و دة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

36587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANSF  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.TRANSPORT

غرض الشركة بإيج ز : نقل السلع 

لحس ب الغير.
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تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة    285 رقم  عي�شى  بن  خليفة 
سيدي سلط ن 61111 و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد شنوف نج م :  333 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 334   : محمد  شنوف  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 333   : السيد شنوف عز الدين 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  نج م  شنوف  السيد 
 12 حي السالم زنقة واد الفرات رقم 

61111 و دة املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  شنوف  السيد 
حي النور تجزئة خليفة الزنقة ا1 6 

رقم 1  61111 و دة املغرب.
السيد شنوف عز الدين عنوانه)ا( 
حي السالم طريق عين بني مطهر زنقة 
و دة   61111  12 رقم  الفرات  واد 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نج م  شنوف  السيد 
 12 حي السالم زنقة واد الفرات رقم 

61111 و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 556.

869I

ISDM CONSULTING

STE Perfobulding SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
  STE Perfobulding SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

اكفول رقم 8  الط بق االول الشقة 
رقم   حي خط الرحمة  1 العيون  - 

71111 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

35275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. Perfobulding SARL

غرض الشركة بإيج ز : البن ء.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق االول الشقة    8 اكفول رقم 
رقم   حي خط الرحمة  1 العيون  - 

71111 العيون  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

4.111.111 درهم، مقسم ك لت لي:

  3.611   : السيد يونس وه دي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : ابراح   الفت ح  عبد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    3.211

للحصة .

السيد عبد الع لي ادالل :  3.211  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  وه دي  يونس  السيد 

اك دير 81111 اك دير املغرب.

ابراح   الفت ح  عبد  السيد 

اك دير   81111 اك دير  عنوانه)ا( 

املغرب.

السيد عبد الع لي ادالل عنوانه)ا( 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وه دي  يونس  السيد 
اك دير 81111 اك دير املغرب

ابراح   الفت ح  عبد  السيد 
اك دير   81111 اك دير  عنوانه)ا( 

املغرب
السيد عبد الع لي ادالل عنوانه)ا( 

مراكش 41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
6  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  519/212.
871I

LK CONSULTING SARL

NOUR OFFICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
ش رع محمد الخ مس رقم 45 
الط بق الث ث رقم 8  تطوان ، 

93111، تطوان املغرب
NOUR OFFICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 52 
ش رع عبد هللا الفخ ر حي كويلمة  - 

93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
28643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOUR :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.OFFICES
غرض الشركة بإيج ز : بيع االالت 

و املواد املكتبية

التج رة.
 52 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
 - ش رع عبد هللا الفخ ر حي كويلمة  

93111 تطوان املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : الزكييك  السيد ط رق 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الزكييك  ط رق  السيد 
ايلوط  دارن   الي نس  سبتة  ب ب  حي 
  5 25 عم رة ب الط بق الت ني شقة 

93111 الفنيدق املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزكييك  ط رق  السيد 
ايلوط  دارن   الي نس  سبتة  ب ب  حي 
  5 25 عم رة ب الط بق الت ني شقة 

93111 الفنيدق املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 313.

87 I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

سوليسيوم إنفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D‹AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
سوليسيوم إنفست شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 7 إق مة 
رامي زنقة سبتة ط بق 2 مكت6 8 - 

21361 الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491 35
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 14 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 د نبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

سوليسيوم إنفست.

غرض الشركة بإيج ز : استيراد و 

تصدير؛

- تج رة واستيراد وتصدير األ هزة 

الطبية.

تسويق وتداول  ميع املواد أو   -

املنتج ت أو املواد ؛

- تشغيل  ميع األنشطة امللحقة 

ب لنش ط الرئي�شي ؛

- الشراء والبيع والتج رة الوطنية 

ب لجملة   ، أشك له   بجميع  والدولية 

لجميع  والتجزئة  الجملة  وشبه 

املنتج ت في الح لة الخ م أو املصنعة؛

السمسرة  عملي ت  -  ميع 

والعموالت والتمثيل.

واالستغالل  واالمتي ز  التملك   -

التج رية  للعالم ت  أشك له  بجميع 

وبراءات االختراع التج رية واملنشآت 

الصن عية والتج رية.

بشكل  حصة  على  االستحواذ   -

مب شر أو غير مب شر في  ميع األعم ل 

والشرك ت الوطنية والدولية ؛

- وبصورة أعم ،  ميع العملي ت 

التج رية والصن عية وامل لية املرتبطة 

ب ل�شيء  مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل 

أو  اإلرش د  بتعزيز  أو  أعاله  املذكور 

التنمية..

إق مة   7  : عنوان املقر اال تم عي 
 -  8 مكت6   2 رامي زنقة سبتة ط بق 

21361 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد هش م الزي ت :  11  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الزي ت  هش م  السيد 

ط بق     2 إق مة سندب د عم رة ب 

شقة  1  ش رع عبد اله دي بوط ل6 

81 21 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزي ت  هش م  السيد 

ط بق     2 إق مة سندب د عم رة ب 

شقة  1  ش رع عبد اله دي بوط ل6 

81 21 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765875.

872I

FIGENOUV

TRANSPORT TOULAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

FIGENOUV
ش رع النصر عم رة 6  شقة 3 ديور 

السالم ، 51151، مكن 1 املغرب

TRANSPORT TOULAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي رقم 2 
زنقة 9  ش رع 2 توالل - 51141 

مكن 1 .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.37733

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحويل   2121 نونبر    6 املؤرخ في 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   21 بت ريخ  بمكن 1   التج رية 

 212 تحت رقم 323.

873I

S.H EXPERTISE

AMROAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC , 1

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
  AMROAD IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

عبد املومن مركز  تق طع ش رع عبد 
املومن وش رع أنوال،ط بق 2،مكت6 
رقم 212 - 21142 البيض ء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.446837
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين  ين ير  212    9 املؤرخ في 
مسير  ديد للشركة السيد)ة( بونوار 

ي سر  كمسير آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76564.
874I

ISDM CONSULTING

STE VIA BIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
STE VIA BIS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
الوحدة   ش رع سكيكيمة رقم 

386 مكرر العيون - 71111 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

35259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.VIA BIS SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : البن ء.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

رقم  سكيكيمة  ش رع  الوحدة   

العيون   71111  - 386 مكرر العيون 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

4.111.111 درهم، مقسم ك لت لي:

  : الكريني  الدين  نور  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   41.111

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الكريني  الدين  نور  السيد 

مراكش   41111 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكريني  الدين  نور  السيد 

مراكش   41111 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

6  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  518/212.

875I
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COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

ADVENCED TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &
CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE
 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC
ADVENCED TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إق مة 

القد1 رقم 34، طنجة - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  19  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ADVENCED TRAVAUX
متجر  غرض الشركة بإيج ز : - 

عق قير ومستلزم ت البن ء
- أعم ل البن ء والتطوير املختلفة

الداخلية  األعم ل  -  ميع 
وأغطية  ده ن  )سب كة،  والخ ر ية 

ح ئط، كهرب ء، بن ء، تجصيص(
النج رة،  الداخلية،  التجهيزات   -
الخضراء،  املس ح ت  صي نة 
أغطية األرضي ت الصلبة  الحوا ز، 

واملرنة
- أعم ل الوا ه ت من األلومنيوم 
والنج رة  للصدأ  املق وم  والفوالذ 

الحديدية.

والتنظيف  املنشئ ت  تشطي6   -
الصن عي

واملنتج ت  املواد  استيراد   -
املتعلقة ب لنش ط

واإلدارة  الشركة  مش ركة   -
الشرك ت  في  ميع  الوس ئل  بك فة 
أو الشرك ت التي تم إنش ؤه  أو التي 
سيتم إنش ؤه  والتي قد تكون مرتبطة 

ب لغرض املؤس�شي للشركة.
س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إق مة 
 91111  - طنجة   ،34 رقم  القد1 

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : الداودي  عم د  السيد 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الداودي  عم د  السيد 
تجزئة الخير رقم 474 طنجة. 91111 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الداودي  عم د  السيد 
تجزئة الخير رقم 474 طنجة. 91111 

طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر    6 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 7546.
876I

SAVOIR EXPERT

ATTAF TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
ATTAF TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي شقة رقم3 

قطعة رقم42  تجزئة اله شمية 

املع صرة منزل رقم 796 بلوك حي 

النصر طريق املنزل صفرو - 111 3  

صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATTAF :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRAVAUX

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء ، أعم ل متنوعة ، ت  ر .

شقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
تجزئة  رقم42   قطعة  رقم3 

 796 رقم  منزل  املع صرة  اله شمية 

بلوك حي النصر طريق املنزل صفرو - 

111 3  صفرو املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عمر عط ف :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عط ف  عمر  السيد 

دوار مطرن غة صفرو 111 3  صفرو 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عط ف  عمر  السيد 

دوار مطرن غة صفرو 111 3  صفرو 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير  بت ريخ     االبتدائية بصفرو  

 212 تحت رقم 32.

877I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

A&W PIECES AUTO SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS

SARL

 168ave mohammed diouri

 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC

 A&W PIECES AUTO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 75 و 77 

ش رع موالي عبدهللا اق مة كوثر - 

4111  القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

59197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A&W  :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.PIECES AUTO SARL

تسويق   : بإيج ز  الشركة  غرض 

قطع غي ر السي رات

تسويق مواد التشحيم .

 77 75 و   : عنوان املقر اال تم عي 

 - كوثر  اق مة  عبدهللا  موالي  ش رع 

4111  القنيطرة  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : عزالدين   دب ب  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
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السيد بنسعيد وديع :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد دب ب عزالدين  
13 زنقة محمد عبدو الشقة   اق مة 

ف 1   31111 ف 1  ج  م  الصنوبر 

املغرب.

عنوانه)ا(  وديع  بنسعيد  السيد 

 rue henr i barbusse clichy    

 la garenne 92  1 pn 92611

أسنيريس سور سين فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وديع  بنسعيد  السيد 

 rue henr i barbusse clichy    

 la garenne 92  1 pn 92611

أسنيريس سور سين فرنس 

عنوانه)ا(  السيد دب ب عزالدين  
13 زنقة محمد عبدو الشقة   اق مة 

ف 1   31111 ف 1  ج  م  الصنوبر 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 576 .

878I

FIDUSMAN

 ALAAN DALIB IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSMAN

 RUE DAMAS   ERE ETAGE.67

 BERRECHID 67.RUE DAMAS

 1 ERE ETAGE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC

 ALAAN DALIB IMPORT

EXPORT  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 67 

ش رع دم 1 الط بق االول برشيد 

11 26 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري 

 472  :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALAAN :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. DALIB IMPORT EXPORT

االستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

والتصدير.

67 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

 26 11 دم 1 الط بق االول برشيد 

برشيد املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : خليل  النجوم  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  111  : خليل  النجوم  السيد 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  خليل  النجوم  السيد 

53 حي ركراكة برشيد 11 26 برشيد 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خليل  النجوم  السيد 

53 حي ركراكة برشيد 11 26 برشيد 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 8 2.

879I

s  consulting

 برومو ميكا طغفو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s  consulting
 imm 2eme etage ville  8
 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC
 برومو ميك  طغفو  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N 61 وعنوان مقره  اإل تم عي
 AVENUE LAHCEN LYOUSSI
 SEFROU SEFROU 3 111

SEFROU املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري 

322  :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  :  برومو 

ميك  طغفو .
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
 N 61  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 AVENUE LAHCEN LYOUSSI
 SEFROU SEFROU 3 111

SEFROU املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 91.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد  م ل الدين خليفي :  225 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد  أنس خليفي :  41  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
  35   : خليفي  هش م  السيد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد  محمد أمين خليفي :  35  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  35   : خليفي  أديبة  السيدة  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : خليفي  تغزوتي  ف طمة  السيدة  

31  حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

خليفي  الدين  السيد  م ل 

 N 61 AV LAHCEN عنوانه)ا( 

 EL YOUSSI SEFROU 3 111

SEFROU املغرب.

عنوانه)ا(  خليفي  أنس  السيد  

 N 61 AV LAHCEN EL YOUSSI

SEFROU 3 111 SEFROU املغرب.

عنوانه)ا(  خليفي  هش م  السيد  

 CANADA TERRASSE FLEURY

  APT 3 MONTEREAL H3L3L4 QC

.  291 CANADA CANADA

خليفي  أمين  محمد  السيد  

 P2 TERRASSA  5 عنوانه)ا( 

 BARCELONE ESPRAMBLETA

 DEL PARE ALEGRE 8  P  18221

.ESPAGNE ESPAGNE

أديبة خليفي عنوانه)ا(  السيدة  

 CLLINARS DEL VALLES 8  B

 BARCELONE ESPAGNE 18451

.ESPAGNE ESPAGNE

خليفي  تغزوتي  ف طمة  السيدة  

 N 61 AV LAHCEN عنوانه)ا( 

 EL YOUSSI SEFROU 3 111

SEFROU املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

خليفي  الدين  السيد  م ل 

 N 61 AV LAHCEN عنوانه)ا( 

 EL YOUSSI SEFROU 3 111

SEFROU املغرب

عنوانه)ا(  خليفي  أنس  السيد  

 N 61 AV LAHCEN EL YOUSSI

SEFROU 3 111 SEFROU املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  االبتدائية بصفرو  

 212 تحت رقم  214/212.

881I
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 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

VENEZIA HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية ش رع أبي  رير الطبري 

وزنقة عبد الرحم ن ن صر، إق مة 
املنصور، الط بق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
VENEZIA HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
ادريس األول، إق مة طنجة أوفيس 

سنتر، الط بق الث من، املكت6 
القسمة رقم 93 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري 

  299  :
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.VENEZIA HOME
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
 - املنزلية  األ هزة  أنواع   ميع 
 - املفروش ت  أنواع  استيراد  ميع 
استيراد وتسويق األدوات الكهرب ئية 
األ هزة  وتركي6  تجميع   - والسب كة 

املنزلية..
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
أوفيس  طنجة  إق مة  األول،  ادريس 
املكت6  الث من،  الط بق  سنتر، 
طنجة   91111  -  93 رقم  القسمة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد عدن ن السعيدي 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

 511   : السعيدي  السيد محمد 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عدن ن السعيدي عنوانه)ا( 

بوب نة 91111 طنجة املغرب.

السيد محمد السعيدي عنوانه)ا( 

بوب نة 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عدن ن السعيدي عنوانه)ا( 

بوب نة 91111 طنجة املغرب

السيد محمد السعيدي عنوانه)ا( 

بوب نة 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم  23929.

88 I

ISDM CONSULTING

 STE CHBKS SER-TRAV SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 35 

 AVENUE MED 6  APP 15 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE CHBKS SER-TRAV SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  زنقة 

عبدة رقم 14 الط بق االول الشقة 

رقم 12 حي خط الرحمة العيون  - 

71111 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري:  

35 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. CHBKS SER-TRAV SARL AU

و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل اخرى.

زنقة    : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق االول الشقة   14 عبدة رقم 

 - حي خط الرحمة العيون    12 رقم 

71111 العيون  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الشريف بوك بو1 :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوك بو1  الشريف  السيد 

ت وريرت   65811 ت وريرت  عنوانه)ا( 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوك بو1  الشريف  السيد 

ت وريرت   65811 ت وريرت  عنوانه)ا( 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعيون  بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم  442/212.

882I

ANDERSEN CONSULTING

 ELITE BOAT MOROCCO

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 ELITE BOAT MOROCCO SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 84 ش رع 

بوعراقية - الط بق -2 الشقة رقم 5 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.BOAT MOROCCO SARL AU

تأ ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والدرا  ت  الرب ن  مع  القوارب 

البحرية والدرا  ت رب عية الدفع.

84 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

بوعراقية - الط بق -2 الشقة رقم 5 - 

91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد احمد فضلي :  11  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فضلي  احمد  السيد 
الح سي 1  فيال  النوينويش  دوار 
 91111 انجرة  الفحص  البحراويين 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فضلي  احمد  السيد 
الح سي 1  فيال  النوينويش  دوار 
 91111 انجرة  الفحص  البحراويين 

طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم  23955.
883I

soubaiconsulting السب عى كونسيلتين

COMPOGUANSA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

السب عى كونسيلتين 
soubaiconsulting

ش رع محمد الخ مس 15  عم رة 
اس ن  الط بق االول رقم   طنجة ، 

91111، طنجة املغرب
COMPOGUANSA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي وعنوان 
مقره  اإل تم عي بولف رد محمد 5 
ش رع طنط ن حي لبن ن إق مة لين  
رقم 65 ط بق 7 - طنجة - 91111 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.74769

الع م  الجمع  بمقت�شى 
اإلستثن ئي ملؤرخ في 26 أكتوبر 2121 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
  COMPOGUANSA SARL املحدودة
درهم    11.111 رأسم له   مبلغ 
وعنوان  اإل تم عي  مقره   وعنوان 
 5 محمد  بولف رد  اإل تم عي  مقره  
لين   إق مة  لبن ن  حي  طنط ن  ش رع 
 91111  - طنجة   -  7 ط بق   65 رقم 

طنجة املغرب نتيجة ل : ضعف إدارة 

الشركة ..

و حدد مقر التصفية ب بولف رد 

لبن ن  حي  طنط ن  ش رع   5 محمد 

إق مة لين  رقم 65 ط بق 7 - طنجة - 

91111 طنجة املغرب. 

و عين :

  JUAN ANTONIO السيد)ة( 

و عنوانه)ا( حي   DIAZ CONZALEZ

أبو بكر الصديق زنقة الف يت إق مة 

كولون  رقم 32 ط بق 4 طنجة 91111 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة ومحل تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   23 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 4 2375.

884I

ste al moustakbal conseil

ALIX-TRAV-SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

ALIX-TRAV-SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

بيروت رقم    مون فلوري 2 ف 1 

املدينة - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ALIX-  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.TRAV-SERVICE
التداول   : بإيج ز  الشركة  غرض 
في  مق ول  البن ء٬  اشغ ل  في  ٬مق ول 

اشغ ل التنظيف.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ف 1   2 مون فلوري  بيروت رقم    

املدينة - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد محسن الدريوش :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدريوش  محسن  السيد 
عنوانه)ا( بلوك و رقم 1  حي الحسني 
 31111 ليراك سيدي ابراهيم ف 1 

ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدريوش  محسن  السيد 
عنوانه)ا( بلوك و رقم 1  حي الحسني 
 31111 ليراك سيدي ابراهيم ف 1 

ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 755.
885I

cafge

PICHERA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

cafge
 Mustapha el maani، 234
20130، casablanca maroc

PICHERA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 93  

الزاوية  ش رع املق ومة الط بق 

السفلي  - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.396227

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم  فبراير  212    5 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«211.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»    .211.111« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766783.

886I

 MOGADOR موك دور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ألف الحرية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موك دور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي ب ب دك لة ش رع واد 

املخ زن الشقة رقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصويرة الصويرة، 44111، 

الصويرة املغرب

ألف الحرية  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 

الك ئن بدوار الغيران  م عة 

املخ ليف إقليم الصويرة - 44111 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

5583
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ألف   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

الحرية .

إنت ج   /  : غرض الشركة بإيج ز 

مق ول في تدبير   /2 األعالف املركبة  

وتسيير الضيع ت الفالحية  3/مق ول 

في األشغ ل الع مة والبن ء .

املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الغيران  م عة  بدوار  الك ئن 

 44111  - الصويرة  إقليم  املخ ليف 

الصويرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

بوالدير  الحميد   عبد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوالدير  الحميد   عبد  السيد 

الغيران  م عة  دوار  عنوانه)ا( 

 44111 الصويرة  إقليم  املخ ليف 

الصويرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوالدير  الحميد   عبد  السيد 

الغيران  م عة  دوار  عنوانه)ا( 

 44111 الصويرة  إقليم  املخ ليف 

الصويرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لصويرة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 67.

887I

AM CONSULTING

HAT HAT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 HAT HAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي  21، زنقة 

الزبيربن العوام، الصخور السوداء، 

- 41171 الدار البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 29  

الع م  الجمع  بمقت�شى 

اإلستثن ئي ملؤرخ في  1 فبراير  212 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

املحدودة  HAT HAT  مبلغ رأسم له  

مقره   وعنوان  درهم    1.111

الزبيربن  زنقة  اإل تم عي  21، 

العوام، الصخور السوداء، - 41171 

الدار البيض ء املغرب نتيجة ل : غي ب 

أي نش ط تج ري.

ب  21،  التصفية  مقر  حدد  و 

الصخور  العوام،  الزبيربن  زنقة 

البيض ء  الدار   21291  - السوداء،  

املغرب. 

و عين:

السيد)ة( عبد الحكيم   هدزاري  و 

عنوانه)ا( الحي املحمدي الجنوبي حي 

املن ر رقم 47  11111 مراكش املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766928.

888I

AM CONSULTING

البركة للبناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

البركة للبن ء شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 58، زنقة 
7 ، تجزئة الرحم ني، سيدي مومن، 

- 21411 الدار البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.272215

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212  في  2  املؤرخ 

املص دقة على :
محمد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة ا تم عية   3.111 الحنص لي  
لف ئدة   حصة   3.111 أصل  من 
السيد )ة(  مب رك  الحنص لي  بت ريخ 

 2 ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766929.
889I

AM CONSULTING

SANIBUZE S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

SANIBUZE S.A.R.L شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي متجر 
9 ، عم رة 7، مجموعة 3، إمتداد 

قصبة األمين، ليس سفة،  - 91 21 
الدارالبيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.2542  

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 د نبر  في  3  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»   2.111.111»

«111.111.  درهم» إلى »3.111.111 

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766926.

891I

AM CONSULTING

INTEXALU SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

INTEXALU SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

ترمس خليل 3 البليت - 21321 

الدارالبيض ء املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.8 6 5

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 د نبر  في  3  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»   2.511.111»

«2.511.111 درهم» إلى »5.111.111 

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766927.

89 I
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AM CONSULTING

WAHATRAV S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

WAHATRAV S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي متجر 

9 ، عم رة 7، مجموعة 3، إمتداد 

قصبة األمين، ليس سفة، - 91 21 

الدارالبيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 38673

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 د نبر  في  3  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    .511.111»

«111.111.  درهم» إلى »2.511.111 

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766925.

892I

AM CONSULTING

FORTE IMPRESSION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 FORTE IMPRESSION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عبدهللا 5 

متجر م2 زنقة أبوالق سم الزهراوي - 

21341 الدار البيض ء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري -.

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  فبراير  212   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :

)ة( حن ن العسري  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة    .111

111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( نعيم 

حميدي بت ريخ 17 فبراير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766764.

893I

AM CONSULTING

FORTE IMPRESSION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

  FORTE IMPRESSION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عبدهللا 5 

متجر م2 زنقة أبوالق سم الزهراوي - 

21341 الدار البيض ء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.254639

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  17 فبراير  212  املؤرخ في 

مسير  ديد للشركة السيد)ة( سمية 

إبراهيم   ، حميدي  نعيم  الحكيم، 

صديق،  كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766764.

894I

GLOBE FIDUCIAIRE

SAHALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4   ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم 
8  ، 11 21، الدار البيض ء املغرب
SAHALUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الراحة  رقم  26 العيون - 71131 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
35  3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAHALUM
غرض الشركة بإيج ز : االستيراد ، 
بيع وشراء األملنيوم، نج رة األملنيوم .

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 71131  - العيون  رقم  26  الراحة  

العيون املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
511 حصة    : السيد ع دا احمد  

بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : ع دا عبد الكريم  السيد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ع دا احمد  عنوانه)ا( حي 
ارغيوة  زنقة  الراحة  تجزئة  القد1 
العيون   71131 العيون  رقم   6 

املغرب.
السيد ع دا عبد الكريم عنوانه)ا( 
4  شقة  3 عم رة  اق مة احالم م 1 

21111 الدار  6 اهل الغالم البيض ء 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ع دا احمد  عنوانه)ا( حي 

ارغيوة  زنقة  الراحة  تجزئة  القد1 
العيون   71131 العيون  رقم   6 

املغرب

السيد ع دا عبد الكريم عنوانه)ا( 

4  شقة  3 عم رة  اق مة احالم م 1 

21111 الدار  6 اهل الغالم البيض ء 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

12 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم -.

895I

ESPOIR BZ

ESPOIR BZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ESPOIR BZ

 MAGAZIN-SITUE A

 MARRAKECH LOTISSEMENT

 ZEITOUN,AMERCHICH -

 «DENOMME « AL JAMIAA«،

40000، marrakech maroc

ESPOIR BZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 

 MAGAZIN SITUE A

 MARRAKECH -LOTISSEMENT

    ZEITOUN .AMERCHICH TITRE

 - «DENOMME «AL JAMIAA

.40000 Marrakech Maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.97749

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2121 د نبر   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :
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 MOHAMED )ة(  تفويت السيد 
من  ا تم عية  حصة   KABBAJ 81
)ة(  السيد  حصة لف ئدة    81 أصل 
د نبر   21 بت ريخ    NABIL ORKHIS

.2121
 ABDELAZIZ )ة(  السيد  تفويت 
حصة   IBNOULFASSIH 21
ا تم عية من أصل 21 حصة لف ئدة  
بت ريخ   NABIL ORKHIS )ة(  السيد 

21 د نبر 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 5 216 .
896I

ESPOIR BZ

ESPOIR BZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ESPOIR BZ
 MAGAZIN-SITUE A

 MARRAKECH LOTISSEMENT
 ZEITOUN,AMERCHICH -

 «DENOMME « AL JAMIAA«،
40000، marrakech maroc

ESPOIR BZ  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 
 MAGAZIN SITUE A

 MARRAKECH -LOTISSEMENT
  ZEITOUN,AMERCHICH TITRE

 - «DENOMME «AL JAMIAA
.40000 Marrakech Maroc
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.97749

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121 تم تعيين  21 د نبر  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

ORKHIS NABIL كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 5 216 .
897I

فيكوج دو سو1 ش م م للشريك الوحيد

ب ب الريح ش م م 

BABERIH SARL -
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيكوج دو سو1 ش م م للشريك 
الوحيد

45، ش رع العقبة، ، 44111، 
الصويرة املغرب

  BABERIH SARL - ب ب الريح ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار موالي 
بوزرقطون، الصويرة - 44111 

الصويرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4313

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212   14 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( رشيد موس وي 
أصل  من  ا تم عية  حصة   411
511 حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد 

موس وي بت ريخ 14 فبراير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ب لصويرة  بت ريخ 9  فبراير 

 212 تحت رقم 65.

898I

fiduciairelaperformance

مور ترام
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc
مور ترام شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
مر  ن   رقم 9  الط بق 2 ايت 
 meknes 51111 - 1 والل مكن

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5221 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مور   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ترام.

ترافوا   : بإيج ز  الشركة  غرض 
ديفير اي كونستريكسيون

لوك سيون دي اونجين.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
مر  ن   رقم 9  الط بق 2 ايت والل 

مكن meknes 51111 - 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

2.111.111 درهم، مقسم ك لت لي:

 21.111   : السيد محمد حداش 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حداش  محمد  السيد 
 2 الط بق    9 رقم  تجزئة مر  ن   

 meknes  51111 ايت والل  مكن 1 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حداش  محمد  السيد 
 2 الط بق    9 رقم  تجزئة مر  ن   

 meknes  51111 ايت والل  مكن 1 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 662.

899I

ائتم ئية املح سبة

SMIR GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ائتم ئية املح سبة

ش رع أبي الحسن الش دلي اق مة 

 TANGER ،91111 ،  4 شبوط رقم

املغرب

SMIR GAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

البحر ش رع سيدي ق سم عم رة 2 
رقم 3 - 93211 املضيق املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 4355

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تحويل   تم    2121 م ي    9 املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

ق سم  سيدي  ش رع  البحر  »تجزئة 
املضيق   93211  -  3 رقم   2 عم رة 

فدان  بوزغالل  »حي  إلى  املغرب» 

أقشوش - 93211 املضيق  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
18 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بت ريخ 

2121 تحت رقم 215 .

911I

ائتم ئية املح سبة

TAMUDA GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ائتم ئية املح سبة

ش رع أبي الحسن الش دلي اق مة 

 TANGER ،91111 ،  4 شبوط رقم

املغرب

TAMUDA GAZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  ش رع 

سيدي ق سم رقم 2 - 93211 

املضيق املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.8539
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بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تحويل   تم    2121 م ي    9 املؤرخ في 

املقر اال تم عي الح لي للشركة من » 

 93211  -  2 ش رع سيدي ق سم رقم 

بوزغالل  »حي  إلى  املغرب»  املضيق 

املضيق    93211  - أقشوش  فدان 

املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
18 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بت ريخ 

2121 تحت رقم 217 .

91 I

ائتم ئية املح سبة

PROMOCOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم ئية املح سبة

ش رع أبي الحسن الش دلي اق مة 

 TANGER ،91111 ،  4 شبوط رقم

املغرب

PROMOCOV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع أبي 

الحسن الش ذلي، اق مة ش بوت رقم 

4  - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PROMOCOV

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري.

عنوان املقر اال تم عي : ش رع أبي 
اق مة ش بوت رقم  الحسن الش ذلي، 

4  - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : مراد  الق سمي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  مراد  الق سمي  السيد 
ستيرينريكن 29  هوف 2541 بلجيك .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مراد  الق سمي  السيد 
ستيرينريكن 29  هوف 2541 بلجيك 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239231.
912I

LEARN 2 LEAD PRIVATE CENTER

 LEARN 2 LEAD PRIVATE
CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 LEARN 2 LEAD PRIVATE
CENTER

مجمع النخيل عم رة 4 ط بق 3 رقم 
8 النواصر الدار البيض ء ، 27111، 

النواصر املغرب
 LEARN 2 LEAD PRIVATE

CENTER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي مجمع 

النخيل imm4 etg3 N8 النواصر  - 
611 2 النواصر  اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.452927
الشريك  قرار  بمقت�شى 
 2121 د نبر    4 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
  LEARN 2 LEAD PRIVATE CENTER
مبلغ رأسم له  61.111 درهم وعنوان 
النخيل  مجمع  اإل تم عي  مقره  
imm4 etg3 N8 النواصر  - 611 2 
 : النواصر  اململكة املغربية نتيجة ل 

انخف ض النش ط .
مجمع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
imm4 etg3 N8 النواصر  -  النخيل 

111 2 النواصر اململكة املغربية. 
و عين:

و  اوب يدير  علي   السيد)ة( 
  2 611 برشيد  االخوين  عنوانه)ا( 
)ة(  برشيد اململكة املغربية كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة ومحل تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 762715.
913I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

B-N BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

B-N BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 
الالي قوت و زنقة العرع ر الط بق 

الرابع الرق 7  اق مة ك لي عم رة 9 - 
51 21 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4895 3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    4
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B-N  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BUILDING

األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

العمومية و البن ءات املعم رية.
زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

العرع ر  زنقة  و  الالي قوت  ش رع 

ك لي  اق مة    7 الرق  الرابع  الط بق 

البيض ء  الدار   21 51  -  9 عم رة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد بن املليح عبدامل لك :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد معتز واد محمود املغربي 

درهم    11 بقيمة  حصة   511   :

للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبدامل لك  املليح  بن  السيد 

ش رع  حمرية  تجزئة   5 عنوانه)ا(  

انف    الذئ ب  عين  الكبير  الحزام 

21115 الدار البيض ء املغرب.

السيد معتز واد محمود املغربي 

عنوانه)ا( طريق ازمور ارض املحيط 
البيض ء  الدار   21451   9 رقم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عبدامل لك  املليح  بن  السيد 

ش رع  حمرية  تجزئة   5 عنوانه)ا( 

انف    الذئ ب  عين  الكبير  الحزام 

21115 الدار البيض ء املغرب

السيد معتز واد محمود املغربي 

عنوانه)ا( طريق ازمور ارض املحيط 
رقم 9  21451 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  4 765.

914I
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FIDUCIAIRE OTHMANE

كواكي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
كواكي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية زنقة 
موالي عبد هللا و محمد عبدو اق مة 
الفردو1 عم رة ب مكت6 رقم 4  
القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

59 4 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : كواكي.
أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و أعم ل مختلفة.
عنوان املقر اال تم عي : زاوية زنقة 
موالي عبد هللا و محمد عبدو اق مة 
  4 رقم  مكت6  ب  عم رة  الفردو1 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيد الجراري محسن  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد فوزي محمد :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الجراري محسن  عنوانه)ا( 
عم رة  ف ري  مصطفى  ش رع   35
القنيطرة    4111 اق مة  ه د     9

املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  فوزي  السيد 
سال    1111 سالوي   بريك  مصنع 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الجراري محسن  عنوانه)ا( 
  9 ش رع مصطفى ف ري عم رة   35
اق مة  ه د  4111  القنيطرة املغرب
عنوانه)ا(  محمد  فوزي  السيد 
سال    1111 سالوي   بريك  مصنع 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 211 8.
915I

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DE TANGER

 SOCIETE DU
 TELEPHERIQUE DE

TANGER
شركة املس همة

حل شركة

 SOCIETE DU TELEPHERIQUE
DE TANGER

 ANGLE RUES MOHAMED
 EL MESFIOUI ET CORBI,

 OUKACHA ، 20580،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DU TELEPHERIQUE
DE TANGER شركة املس همة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية زنقتي 
محمد املسفوي والقربي، عك شة - 

21581 الدار البيض ء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.38738 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  5  شتنبر  املؤرخ في 
 SOCIETE DU املس همة  شركة 
  TELEPHERIQUE DE TANGER
درهم   311.111 رأسم له   مبلغ 
وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية زنقتي 
 - عك شة  والقربي،  املسفوي  محمد 
الدار البيض ء املغرب نتيجة   21581

ل : حل الشركة قبل األوان .

وحدد مقر التصفية ب زاوية زنقتي 

 - عك شة  والقربي،  املسفوي  محمد 

21581 الدار البيض ء املغرب. 

و عين:

سيب ستي ن ي ن ف يس    السيد)ة( 

4 ش رع املحيط  سحيون و عنوانه)ا( 

 V4 األطل�شي الط بق األر�شي الشقة 

الدار   21 81 السوينية  دار  تجزئة 

البيض ء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة ومحل تبليغ العقود و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 76252.

916I

ائتم ئية املح سبة

 BOUZAGHLAL

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ائتم ئية املح سبة

ش رع أبي الحسن الش دلي اق مة 

 TANGER ،91111 ،  4 شبوط رقم

املغرب

 BOUZAGHLAL DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

سيدي يحيى تجزئة البحر رقم 61 - 

93211 املضيق املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 14 7

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تحويل   تم    2121 م ي    9 املؤرخ في 

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»ش رع سيدي يحيى تجزئة البحر رقم 

61 - 93211 املضيق املغرب» إلى »حي 

 93211  - أقشوش  فدان  بوزغالل 

املضيق  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
18 يوليوز  االبتدائية بتطوان  بت ريخ 

2121 تحت رقم 216 .

917I

ائتم ئية املح سبة

 BOUZAGHLAL
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسم ل الشركة

ائتم ئية املح سبة
ش رع أبي الحسن الش دلي اق مة 

 TANGER ،91111 ،  4 شبوط رقم
املغرب

 BOUZAGHLAL DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

سيدي يحيى تجزئة البحر رقم 61 - 
93211 املضيق املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 14 7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2121 فبراير    7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»    .411.111»
  .511.111« إلى  درهم»    11.111»
درهم» عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 
أرب ح أو عالوات إصدار في رأ1 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 2 6.

918I

ائتم ئية املح سبة

TAMUDA GAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

ائتم ئية املح سبة
ش رع أبي الحسن الش دلي اق مة 

 TANGER ،91111 ،  4 شبوط رقم
املغرب

 TAMUDA GAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة
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 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

سيدي ق سم رقم 2 - 93211 

املضيق املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.8539

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2121 فبراير    7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«511.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»   611.111« إلى  درهم» 

إدم ج احتي طي أو أرب ح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأ1 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 4 6.

919I

FLASH ECONOMIE

STE BEL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

STE BEL TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسم له :7.111.111,11 درهم

مقره  اإل تم عي :الط بق األر�شي 
رقم 48 تجزئة النجد -  الجديدة
رقم التقييد في السجل التج ري 

 7593

تحويل املقر اال تم عي للشركة

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 وافق  22 د نبر  املؤرخ بت ريخ 

على نقل املقر الح لي للشركة من  9 

تجزئة أدارسة الط بق 3 محل رقم -8 

8 أ سيدي معروف الدار البيض ء  إلى 

الط بق األر�شي رقم 48 تجزئة النجد 

الجديدة-

النظ م  من   7 الفصل  تعديل 

األس �شي للشركة-

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة بت ريخ 12 فبراير 

 212 تحت رقم 25962

9 1I

FLASH ECONOMIE

STE GYPTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

STE GYPTEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسم له :511.111,11 درهم

مقره  اإل تم عي :إق مة السالم 
عم رة رقم -43الط بق 4 ش رع 
 بران خليل  بران-الجديدة

رقم التقييد في السجل التج ري 
 6 43

تحويل املقر اال تم عي للشركة
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
وافق  فبراير 212   13 املؤرخ بت ريخ 
من   للشركة  الح لي  املقر  نقل  على 
 5 رقم   2 تجزئة ملك الشيخ أسم ء 
عم رة  السالم  إق مة  إلى  الجديدة  
رقم -43الط بق 4 ش رع  بران خليل 

 بران الجديدة.
النظ م  من   7 الفصل  تعديل 

األس �شي للشركة .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة بت ريخ 5  فبراير 

 212 تحت رقم 5 261
9  I

 MOGADOR موك دور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

أكروتس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موك دور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي ب ب دك لة ش رع واد 
املخ زن الشقة رقم 3 ب لط بق 

الث ني  الصويرة الصويرة، 44111، 
الصويرة املغرب

أكروتس  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 
الك ئن بدوار اوالد مراح  م عة مجي  
إقليم الصويرة - 441111 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

أكروتس .

إنت ج   /  : غرض الشركة بإيج ز 

 /-2 الحيوان ت  أعالف  وتسويق 

 - مق ول في التدبير والتسيير الفالحي 

3/ اإلستيراد والتصدير..

املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الك ئن بدوار اوالد مراح  م عة مجي  

الصويرة   441111  - إقليم الصويرة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد أحمد  الدب ح :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : الدب ح  غزالن   السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الدب ح  أحمد   السيد 

 44111 34  تجزئة ازلف   الصويرة 

الصويرة املغرب.

الدب ح عنوانه)ا(  السيدة غزالن  
 44111 الصويرة  زنقة العيون     29

الصويرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدب ح  أحمد   السيد 

 44111 34  تجزئة ازلف   الصويرة 

الصويرة املغرب.

الدب ح عنوانه)ا(   السيدة غزالن  

 44111 الصويرة  العيون    زنقة 

الصويرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لصويرة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 68.

9 2I

TQG FIDUCIAIRE

DAR EL MORABITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE

رقم 111  بن ت شفين ازلي ، 

51 41، مراكش املغرب

DAR EL MORABITY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي امزرو 

زاكورة - 47911 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

3449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. EL MORABITY

غرض الشركة بإيج ز : ري ض.

عنوان املقر اال تم عي : حي امزرو 
زاكورة - 47911 زاكورة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : املرابطي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : برات  ايم نويل  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
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 511  : املرابطي  محمد  السيد 
بقيمة 11  درهم.

 511  : برات  ايم نويل  السيدة 
بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد املرابطي عنوانه)ا( 
حي امزرو 47911 زاكورة املغرب.

السيدة ايم نويل برات عنوانه)ا( 
تجزئة املجد رقم 56   91161 طنجة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املرابطي عنوانه)ا( 

حي امزرو 47911 زاكورة املغرب
السيدة ايم نويل برات عنوانه)ا( 
تجزئة املجد رقم 56   91161 طنجة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  االبتدائية بزاكورة  

 212 تحت رقم 88.
9 3I

mohammed boumzebra

STE BET CHAGDANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE BET CHAGDANI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
الحسن الث ني الرقم 7  الزنقة   حي 
التقدم الط بق االول الشقة رقم 2 - 

23211 سوق السبت املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4  7

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 25 ين ير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
  7 الرقم  الث ني  الحسن  »ش رع 

االول  الط بق  التقدم  حي  الزنقة   

الشقة رقم 2 - 23211 سوق السبت 

»ش رع املسيرة الخضراء  إلى  املغرب» 

الث ني  الط بق    54 رقم  البن ية 

بن  الفقيه   23211  - الشقة رقم   

ص لح  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

5  فبراير  212 تحت رقم  58/212.

9 4I

LE PREMIER CONSEIL

ZERBRA TRANS
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

ZERBRA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 52  

دوار بوسح ب املرابطين سع دة 

مراكش 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ZERBRA TRANS

*مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ني بة عن  البض ئع على الطرق  نقل 

الوطني  الصعيدين  )على  اآلخرين 

والدولي.(.
عنوان املقر اال تم عي : رقم 52  

سع دة  املرابطين  بوسح ب  دوار 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : زروال  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زروال  ابراهيم  السيد 

سع دة  املرابطين  بوسح ب  دوار 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زروال  ابراهيم  السيد 

سع دة  املرابطين  بوسح ب  دوار 

مراكش 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21841 .

9 5I

ste FIDOKOM sarl au

ROBUSTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

ROBUSTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 rue وعنوان مقره  اإل تم عي

 dakhla qt el amal selouane -

nador 62700 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 8997

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  فبراير  212   19 في  املؤرخ 

املص دقة على :

هللا  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   811 املر�شي 

السيد  لف ئدة   حصة    .111 أصل 

فبراير   19 بت ريخ  بشرى املر�شي  )ة( 

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 388.

9 6I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

SANATEL
إعالن متعدد القرارات

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

SANATEL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: مراكش، 

55 ش رع محمد الخ مس، عم رة 

 ك ر، الط بق الخ مس، الشقة رقم 

33،  ليز. - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.3663 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 5  أكتوبر 2121 تم اتخ ذ 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

تحويل املقر اال تم عي للشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

رفع رأسم ل الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

توسيع نش ط الشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

زي دة نش ط التصدير و االستيراد.
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بند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحويل املقر اال تم عي ل : و دة، حي 

القد1 زنقة خ ن يونس رقم 8.

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
قدره  ملبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

)درهم( * : 311111

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 7 6.

9 7I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 COMPLEXE SPORTIF

MAAFA
إعالن متعدد القرارات

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

 COMPLEXE SPORTIF MAAFA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: و دة، 

ش رع الحنص لي، عم رة عي ني رقم 

3 ، الشقة رقم 2. - - و دة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.3524 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 4  أكتوبر 2121 تم اتخ ذ 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

تغيير تسمية الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

توسيع نش ط الشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

 GREEN : 
ً
التسمية الجديدة للشركة

VIEW SCHOOL PRIVE

بند رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

التدريس  مدرسة   : نش ط  إض فة 

الخ صة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم  59.
9 8I

مكت6 األست ذ محمد حجري

» فيالج فكونس وازيس»
إعالن متعدد القرارات

مكتــــ6 األستــــ ذ محـمـــــــد حجـــــــــــــــري
موثـــــــــــــق ب لــــدار البيضـــــــــــــ ء

ملتقى ش رع سيدي عبد الرحم ن 
وطريـق أزمـور- الحي الحسني  الدار 

البيض ء-
استق لـــة وتعييـــــن
تفـــويــــت حصــــص 

 VILLAGE VACANCES OASIS « «
 S.A.R.L

» فيــــــالج فكــــونـــس وازيــــــــس » 
شـــــركـــــــة محــــــدودة املسؤوليـــــــة

حـــــرر  عقـــد  بمقت�شى   ) 
حجـــري،  محمــــد  األستـــــ ذ  بمكتــ6 
  8 بت ريــــخ  البيضــــ ء  ب لـــدار  موثــــق 
الع م  الجمع  قرر   ،2121 أبريل 
املحــدودة  للشركة  الع دي  غير 
املسؤوليـــــة »فيـــالج فكــــــــونـــس وازيـــــس 
» ،رأسم لهـــــ  7.218.111,11  درهــــــم 
ومقرهـــــ  بمراكــــــش، اوالد بن رحمــون،  
مقيـــدة ب لسجــــل التجــــ ري بمراكــــش 

تحـــــت رقـــــم 94.913  م  يلـــي:
- مع ينــــة وقبــــول استق لـــة السيــــد 
املكــــي املستـــــ ري من مه مــــه كمسيــــر 

وحيــــد.
- تعييـــن السيـــد مهـــدي كسيكـــــس 
كمسيـــــر  ديـــــد لأل ـــــور ملــــدة سنتيـــــن 

.(2(
الحـــــق  عبـــــد  السيــــــد  تعييـــــن   -

كسيكــــس كمستشـــــ ر إداري.
بمكتــ6  حـــــرر  بمقت�شى عقـــد   )2
موثــــق  حجـــري،  محمــــد  األستـــــ ذ 
أبريل    8 بت ريــــخ  البيضــــ ء  ب لـــدار 
2121، فـــوتـت ونقلت السيــــدة  ميلــة 
املتمثلـــة  العمـــري مجـــــموع حصصــه  
  11,11 بقيمـــــة  حصـــة   25.8 2 في 
تمتلكهـــ   التـــي  واحـــــدة  لكل  درهـــــم 
 « املسؤوليـــــة  املحــدودة  ب لشركـــة 
فيـــالج فكــــــــونـــس وازيـــــس » ، رأسم لهـــــ  

ومقرهـــــ   درهــــــم    7.218.111,11

 ، رحمـــــون،  بن  اوالد  بمراكــــــش، 

مقيـــــدة ب لسجــــل التجــــ ري بمراكــــش 

تحـــــت رقـــــم 94.913  إلـــى:

الحـــــق كسيكــــس  عبــد  السيــــد  أ ( 

حـــــق االنتفـــــــ ع لـــ 7.218  حصــــــة. 

السيــــد عبد الحـــــق كسيكــــس  ب ( 

حـق امللكيـــة الت مـــة لـــ 8.614 حصــــــة.

ت ( السيــــد رشيـــــد كسيــــكـــــس حــــــق 

الرقـــــبــــــــة لـــ 7.218  حصــــــة.

بمكتــ6  حـــــرر  بمقت�شى عقـــد   )3

موثــــق  حجـــري،  محمــــد  األستـــــ ذ 

أبريل    8 بت ريــــخ  البيضــــ ء  ب لـــدار 

املكــــي  السيــــد  ونقل  فوت   ،2121

املستـــــ ري مجـــــموع حصصــه املتمثلـــة 

  11,11 بقيمـــــة  حصـــة   43.141 في 

يمتلكهـــ   التـــي  واحـــــدة  لكل  درهـــــم 

 « املسؤوليـــــة  املحــدودة  ب لشركـــة 

فيـــالج فكــــــــونـــس وازيـــــس » ، رأسم لهـــــ  

ومقرهـــــ   درهــــــم    7.218.111,11

 ، رحمـــــون،  بن  اوالد  بمراكــــــش، 

بمراكـــش  التجــ ري  ب لسجــل  مقيـــــدة 

تحــت رقـــــم 94.913  إلـــى:

كسيكــــس  الحـــــق  عبد  السيـــد  أ ( 

حـــق االنتفــــ ع لـــ 43.141 حصـــــة. 

ب ( السيــــد مهدي كسيكــــس حـــــــــق 

الرقبــــــــة لـــ 7.218  حصـــــة.

ت ( السيــــد حميـــــد كسيكـــس حــــــــق 

الرقبــــــــة لـــ 7.218  حصــــة.

الحـــــق كسيكــــس  ث (السيــــد عبد 

حـــق االنتفــــ ع لـــ 7.218  حصــــة. 

الديــــن  زيـــن  ف طمة  السيــــدة  ج ( 

حـــق الرقبــــــــة لـــ 8.624 حصـــــــة.

لـــدى  الق نــــونـي  اإليـــداع  تـــم 

كت بـــة الضبــط ب ملحكمـــــة التجــ ريـــــــة 

 2121 مـــ ي    4 بت ريـــخ  بمراكـــــش، 

تحت عدد 5 3.3  . 
ملخـــص قصـــد النشــــر

األستـ ذ محمـــد حجـــــري

9 9I

fiduciaire fiamzi

اسبرد مار
تأسيس شركة املس همة

fiduciaire fiamzi

38 زنقة اشبلية رقم 38/  طنجة 

38 زنقة اشبلية رقم 38/  طنجة، 

91111، طنجة املغرب

اسبرد م ر »شركة املس همة» 

وعنوان مقره  اال تم عي: حي  نجيبة 
زنقة 88 رقم       -، 91111 طنجة  

املغرب 

إعالن عن تأسيس » شركة 

املس همة»
رقم التقييد في السجل التج ري 

.  2735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

األس �شي لشركة املس همة ب ملميزات 

الت لية:

شكل الشركة : شركة املس همة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اسبرد   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

م ر.

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

استراد  و  الغي ر  قط ع  والشراء  

القط ع الغي ر .

عنوان املقر اال تم عي : حي  نجيبة 
91111 طنجة    - رقم         88 زنقة 

املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

  11.111 ويبلغ رأسم ل الشركة 

درهم،

مقسم ك لت لي:

السيد مو�شى كنون  :  11  حصة 

بقيمة 111.  درهم للحصة .

السيد مو�شى كنون  : 11  بقيمة 

111.  درهم.

مجلس  أعض ء  أو  املتصرفون 

الرق بة: 

بصفته)ا(  كنون   مو�شى  السيد 

البرج   ش رع  الشركة عنوانه)ا(  مدير 
رقم 55    91111 تطوان  املغرب.
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 مراق6 أو مراقبي الحس ب ت :

)ا(بصفته  الشركة  مدير  السيد 

البرج   ش رع  الشركة عنوانه)ا(  مدير 
رقم 55    91111 تطوان  املغرب

األس �شي  النظ م  مقتضي ت 

توزيع  و  االحتي طي  بتكوين  املتعلقة 

األرب ح :

مس هم واحيد.

املنصوص  الخ صة  اإلمتي زات 

عليه  لكل شخص :

ش رك الوحيد .
بقبول  متعلقة  مقتضي ت 

تفويت  لهم  املخول  األشخ ص 
األسهم وتعيين  ه ز الشركة املخول 

له البث في طلب ت القبول :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  بطنجة  التج رية 

 212 تحت رقم  225927 122.

921I

H&Y LOGISTIC

 MOROCCO TRENDING &

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

H&Y LOGISTIC

 LOT FLORENCIA ETAGE N°5 9

 APPT. N° 10 TANGER ، 90000،

Tanger maroc

 MOROCCO TRENDING &

SERVICES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

فلورانسي  الطبق الخمس رقم 1  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  326 

 4 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 MOROCCO TRENDING &

. SERVICES

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.

إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -   1 فلورانسي  الطبق الخمس رقم 

9111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : املج �شي   مراد  السيد 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .

السيدة االء شتوان :  511 حصة 

بقيمة 111.  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد مراد املج �شي  

طنجة  أبراج  إق مة  مراكش  ش رع 

 53  : رقم  الث من  الط بق   8 بلوك 

91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  شتوان  االء  السيدة 

طنجة  أبراج  إق مة  مراكش  ش رع 

 53  : رقم  الث من  الط بق   8 بلوك 

9111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شتوان  االء  السيدة 

طنجة  أبراج  إق مة  مراكش  ش رع 

 53  : رقم  الث من  الط بق   8 بلوك 

9111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية بطنجة  بت ريخ - تحت رقم -.

92 I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

فيوتر ليب كونسيلتينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

فيوتر لي6 كونسيلتينك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

حديقة الهن ء رقم أ 4/2 تسلط نت - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  1539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فيوتر   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

لي6 كونسيلتينك.

غرض الشركة بإيج ز : - مق ول في 

تصدير الخدم ت

- االستش رات االدارية

- مق ول خدم ت املعلوم ت.

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
حديقة الهن ء رقم أ 2/4 تسلط نت - 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

11  حصة    : السيد ق سم زيزي 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زيزي  ق سم  السيد 

 2/4 أ  رقم  الهن ء  حديقة  اق مة 

تسلط نت 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زيزي  ق سم  السيد 

 2/4 أ  رقم  الهن ء  حديقة  اق مة 

تسلط نت 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير  بت ريخ  2  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9771  .

922I

ANDERSEN CONSULTING

EUROMALLA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE DE GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

EUROMALLA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مغوغة 

الصغيرة طريق تطوان  - 91111 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.9565

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم    21 8 د نبر  في  3  املؤرخ 

الح لي  اال تم عي  املقر  تحويل  

للشركة من »مغوغة الصغيرة طريق 

إلى  91111 طنجة املغرب»   - تطوان  

القطعة  »املنطقة الصن عية املجد، 

91111 طنجة    -  3 و   2 الط بق   83 

املغرب».
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239598.

923I

Rogesa

 MONY TROC SARL
A.UNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Rogesa

 Av Mohamed Ben Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan Maroc

 MONY TROC SARL A.UNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
محمد الطريس رقم 2 الط بق األول 

- 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

28635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MONY :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TROC SARL A.UNIQUE

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األموال .

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق األول   2 محمد الطريس رقم 

- 93111 تطوان املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : الزريكي  حن ن  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة حن ن الزريكي عنوانه)ا( 
زنقة  العلوي  ب لعربي  الشيخ  ش رغ 
العال رقم 22  93111 تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حن ن الزريكي عنوانه)ا( 
زنقة  العلوي  ب لعربي  الشيخ  ش رغ 

العال رقم 22 93111 تطوان املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير  بت ريخ     االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 298.
924I

ste fidarail

ميديطيراني طرافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ste fidarail
 rue ibn rochd imm baraka appt

nr 2 ، 60000، oujda maroc
ميديطيراني طرافو  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الحسني طريق حسي6 رقم  5 - 
61111 و دة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.319  
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تم تعيين  14 د نبر  املؤرخ في 
عبد  مسير  ديد للشركة السيد)ة( 

اإلاله هش م كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر   23 بت ريخ  بو دة   التج رية 

2121 تحت رقم 3188.
925I

LE PREMIER CONSEIL

TIFAOUINEINO BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

TIFAOUINEINO BTP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عملية 

ابن خلدون رقم 1  حي املسيرة 3  - 

41111 مراكش املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.28945

الع م  الجمع  بمقت�شى 

ين ير   25 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة  رأسم ل  رفع  تم   212 

درهم»   8.111.111« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   5.111.111« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»    3.111.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21578 .

926I

HOUSSAM EDDINE

بيوتيفل ايس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1

 ERE ETAGE N 1 PRET DE

 PHARMACIE BAB TOUT ،

93000، TETOUAN MAROC

بيوتيفل ايس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 85  رقم 

8 ش رع موالي علي الشريف دار 

التون�شي - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  32 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : بيوتيفل 

ايس.

ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واستيراد النظ رات وز  ج النظ رات.

  85  : اال تم عي  املقر  عنوان 

رقم 8 ش رع موالي علي الشريف دار 

التون�شي - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

511 حصة    : السيدة ريم لحلوي 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : لحلوي  السيدة  يه ن 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لحلوي  ريم  السيدة 

  3 رقم  لو   2 زنقة  الجميل  املنظر 

91111 طنجة طنجة.

لحلوي عنوانه)ا(  السيدة  يه ن 

  3 رقم  لو   2 زنقة  الجميل  املنظر 

91111 طنجة طنجة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحلوي  ريم  السيدة 

  3 رقم  لو   2 زنقة  الجميل  املنظر 

91111 طنجة طنجة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 642 .

927I
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املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيون الس قية 

الحمراء

SUPESUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 

العيون الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

SUPESUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مشروع 

مدينة الوف ق بلوك C رقم 21 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

353 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SUPESUD

مركز    : بإيج ز  الشركة  غرض 

تج ري واإلنشطة هن ك.

مشروع   : عنوان املقر اال تم عي 
مدينة الوف ق بلوك C رقم 21 العيون 

- 71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : العمري  عمر  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  العمري  عمر  السيد 
رقم   C مشروع مدينة الوف ق بلوك 

21 العيون 71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العمري  عمر  السيد 
رقم   C مشروع مدينة الوف ق بلوك 

21 العيون 71111 العيون املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
8  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  539/2.

928I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيون الس قية 

الحمراء

HOTCLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 
العيون الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

HOTCLUB  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مشروع 
مدينة الوف ق بلوك ض رقم  22 

العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
353  

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212     
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. HOTCLUB
ن دي    : بإيج ز  الشركة  غرض 

فندقي من الفئة الث نية.

مشروع   : عنوان املقر اال تم عي 

رقم  22  ض  بلوك  الوف ق  مدينة 

العيون - 71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد خديجة بوشت  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد خديجة بوشت  عنوانه)ا( 

ض  بلوك  الوف ق  مدينة  مشروع 

العيون   71111 العيون  رقم  22 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خديجة بوشت  عنوانه)ا( 

ض  بلوك  الوف ق  مدينة  مشروع 

العيون   71111 العيون  رقم  22 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

 212 تحت رقم  541/212.

929I

GUIDE COMPTABLE

RAHMOUNE BUILD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE

تجزئة ابن تومرت 2 عم رة 4 الط بق 

2 شقة 4 بوزنيقة ، 11 3 ، 

بوزنيقة املغرب

RAHMOUNE BUILD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة ابن 

تومرت 2 عم رة 4 الط بق 2 الشقة 

4 - 11 3  بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

6619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RAHMOUNE BUILD

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري و اشغ ل متنوعة.

عنوان املقر اال تم عي : تجزئة ابن 

تومرت 2 عم رة 4 الط بق 2 الشقة 4 

- 11 3  بوزنيقة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : احمد  رحمون  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  احمد  رحمون  السيد 

الورود     الط بق االول تجزئة   913

11 3  بوزنيقة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  رحمون  السيد 

الورود    الط بق االول تجزئة   913

11 3  بوزنيقة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت ريخ  سليم ن   ببن  االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 53.

931I
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سل سوليسيون

STRONG MAIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
سل سوليسيون

تجزئة البس تين ش رع البلح رقم 89  
، 91111، طنجة املغرب

STRONG MAIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
البس تين ش رع البلح رقم 89  - 

91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.96753

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212   22 في  املؤرخ 

املص دقة على :
بجة  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
  68 حصة ا تم عية من أصل   84
حصة لف ئدة  السيد )ة( عبد الغفور 

بونفيل بت ريخ 22 ين ير  212.
بجة  محمد   )ة(  السيد  تفويت 
  68 حصة ا تم عية من أصل   84
يحيى   )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

املنصوري بت ريخ 22 ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239593.
93 I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PROGUEST MAROC
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

PROGUEST MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 67  

بلوك ا حي اسك  تيكوين اك دير - 

81111 اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

46335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PROGUEST MAROC

اعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

.PVC نج رة األملنيوم أو املعدن أو
عنوان املقر اال تم عي : رقم 67  

 - اك دير  تيكوين  اسك   حي  ا  بلوك 

81111 اك دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد املهدي اوتدرارين :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املهدي اوتدرارين عنوانه)ا( 

 43 رقم  السوم  عم رة  املر1  حي 

اك دير   81111 انزك ن  الدشيرة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي اوتدرارين عنوانه)ا( 

 43 رقم  السوم  عم رة  املر1  حي 

الدشيرة انزك ن 81111 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 98453.

932I

CHAOUKI CONSEIL

STE ASYAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

CHAOUKI CONSEIL

 RUE EL HOUCEIMA  4

 HASSAN RABAT ، 10020،

RABAT MAROC

STE ASYAS SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي الرحمة 

سكتور E الرقم  39  سال - 111   

سال املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 84  

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  فبراير  212    7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

 21.111« أي من  درهم»   981.111»

عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 
ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بتم رة   االبتدائية 

 212 تحت رقم  3612.

933I

sabahinfo

الباز أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

الب ز أنفيست شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 71 

املرك6 االقتص دي و اال تم عي 

الط بق 2 الشقة 4 - 43111 قلعة 

السراغنة املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 84 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 29 د نبر 2121 تم  تحويل  

للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
االقتص دي  املرك6   71 »رقم  من 

 -  4 الشقة   2 الط بق  واال تم عي 

إلى  قلعة السراغنة املغرب»   43111

 43111  -  359 بلوك البهجة رقم   «

قلعة السراغنة  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بت ريخ 6  

فبراير  212 تحت رقم 71/ 212.

934I

elite compta

ويك سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

elite compta

 av atlas apt 16 agdal rabat ،  4

10000، rabat maroc

ويك سيرفيس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الرب ط 

- اكدال ،21 زنقة أكلم ن سيدي 

علي، شقة رقم 2. - 1181  الرب ط  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 497 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ويك   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

سيرفيس .

غرض الشركة بإيج ز : التج رة  و 

أشغ ل مختلفة.
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 - الرب ط   : عنوان املقر اال تم عي 
اكدال ،21 زنقة أكلم ن سيدي علي، 
شقة رقم 2. - 1181  الرب ط  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد القب ج وحيد :  651 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 351   : كريمة  الهشني  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  وحيد  القب ج  السيد 
زنقة   4 شقة   23 أكدال،   - الرب ط 
 بل بويبالن 1191  الرب ط املغرب.

السيدة الهشني كريمة عنوانه)ا( 
مراكش - تجزئة وازيس رقم 1  ت ركة 

31 41 مراكش  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وحيد  القب ج  السيد 
زنقة   4 شقة   23 أكدال،   - الرب ط 

 بل بويبالن 1191  الرب ط املغرب
السيدة الهشني كريمة عنوانه)ا( 
مراكش - تجزئة وازيس رقم 1  ت ركة 

31 41 مراكش  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 275   .
935I

CHAOUKI CONSEIL

STE ASYAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظ م األس �شي للشركة

CHAOUKI CONSEIL
 RUE EL HOUCEIMA  4

 HASSAN RABAT ، 10020،
RABAT MAROC

STE ASYAS SARL AU  »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: حي 

الرحمة سكتور E الرقم  39  سال 

املغرب 111   سال املغرب.
»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 84  
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر  فبراير  212   23 في  املؤرخ 
مالءمة النظ م األس �شي للشركة مع 
الق نون  تحيين  الق نون:  مقتضي ت 

االس �شي للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بسال   االبتدائية 

 212 تحت رقم  3612.
936I

sabahinfo

الباز أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna ، 43000، el
kelaa des sraghna maroc

الب ز أنفيست شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 71 
املرك6 االقتص دي و اال تم عي 

الط بق 2 الشقة 4 - 43111 قلعة 
السراغنة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 84 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 د نبر   29 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( عبد املولى الب ز 
أصل  من  ا تم عية  حصة   281
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .411
سعيد  الب ز بت ريخ 27 د نبر 2121.

تفويت السيد )ة( عبد املولى الب ز 
أصل  من  ا تم عية  حصة   281
411.  حصة لف ئدة  السيد )ة( عبد 
الرحيم الب ز بت ريخ 27 د نبر 2121.

تفويت السيد )ة( عبد املولى الب ز 
أصل  من  ا تم عية  حصة   281
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .411
محمد الب ز بت ريخ 27 د نبر 2121.

تفويت السيد )ة( عبد املولى الب ز 

أصل  من  ا تم عية  حصة   281

411.  حصة لف ئدة  السيد )ة( خ لد 

الب ز بت ريخ 27 د نبر 2121.

املولى  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   281 الب ز 

السيد  لف ئدة   حصة    .411 أصل 

27 د نبر  )ة( حبيبة اله شمي بت ريخ 

.2121

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بقلعة السراغنة  بت ريخ 6  

فبراير  212 تحت رقم 71/ 212.

937I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 NORD AFRIQUE

 DU PLASTIQUE ET

)TECHNOLOGIE (SNAPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 NORD AFRIQUE DU

 PLASTIQUE ET TECHNOLOGIE

SNAPT)( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

االر�شي رقم   نجزئة 262 ايكيدار 

دراركة اك دير - 81111 اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

46333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NORD :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

 AFRIQUE DU PLASTIQUE ET

.(TECHNOLOGIE (SNAPT

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

.( PVC( وبيع األن بي6 وإكسسوارات

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ايكيدار   262 نجزئة  االر�شي رقم   

دراركة اك دير - 81111 اك دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:

 4.111   : لحسن ازمل ط   السيد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

3.111 حصة    : السيد محمد بي  

بقيمة 11  درهم للحصة .

 3.111   : سيديد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   لحسن ازمل ط   السيد  
الرب ط  السوي�شي  الفدة  زنقة    1 

1111  الرب ط املغرب.

عنوانه)ا(  سيديد  محمد  السيد 
ايت  السالمة  بالد  تجزئة  رقم  32 

ملول 81111 اك دير املغرب.

عنوانه)ا(  بي   محمد  السيد 

ش  25/ج2  ع  افولكين  اق مة تكمي 

197  الدشيرة انزك ن 81111 اك دير 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سيديد  محمد  السيد 
ايت  السالمة  بالد  تجزئة  رقم  32 

ملول 81111 اك دير املغرب

السيد محمد بي  عنوانه)ا( اق مة 

  197 ش  25/ج2  تكمي افولكين ع 

الدشيرة انزك ن 81111 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 98452.

938I
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SAIFEDDINE

B.C SETTAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAIFEDDINE

زنقة ق �شي عي ض 99 مكرر سط ت 
زنقة ق �شي عي ض 99 مكرر 

سط ت، 26111، سط ت املغرب

B.C SETTAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 LOT وعنوان مقره  اإل تم عي

 N 1541 REZ DE CHAUSSEE

 MIFTAH AL KHAIR TRANCHE II

SETTAT  - 26000 سط ت املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

6337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B.C  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SETTAT

و  بيع     : بإيج ز  الشركة  غرض 

نقل   - البن ء  مواد  شراء  ميع 

البض ئع - استيراد وتصدير . .

 LOT  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 N  54  REZ DE CHAUSSEE

 MIFTAH AL KHAIR TRANCHE II

SETTAT  - 26000 سط ت املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 AYMANE  MKARTI السيد 

 LOTISSEMENT BEN عنوانه)ا( 

  KASSEMN 428 26111 SETTAT

.MAROC

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 AYMANE MKARTI السيد 

 LOTISSEMENT BEN عنوانه)ا( 

  KASSEMN 428 26111 SETTAT

MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسط ت  بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم  2/ 7.

939I

FLASH ECONOMIE

BATI DU SUD
إعالن متعدد القرارات

BATI DU SUD S.A.R.L

زي دة رأسم ل الشركة

توسيع الهدف اال تم عي للشركة

     IF N°2520405     RC N°77579 

ICE N°111139125111136

بمو 6 الجمع الع م الغير الع دي 

شرك ء  قرر   23/ 2/2121 بت ريخ 

م  م  ش     BATI DU SUD شركة 

و  درهم    2.111.111,11 رأسم له  

البيض ء   الدار  في  اال تم عي  مقره  

9 2 ش رع موديبوكيت  م  يلي:

الشركة  رأسم ل  زي دة    

إلى  درهم   2.111.111,11 من 

5.111.111,11 درهم

اال تم عي  الهدف  توسيع   2

لشركة من خالل دمج نش ط :

- الطرق والصرف الصحي.

- أعم ل إنش ء شبكة الكهرب ء.

- شبك ت متنوعة.

 7 36, و  3 تعديل بذلك البندين  

للق نون األس �شي للشركة.

األس �شي  النظ م  تحديث   4

لشركة.

5 املوافقة على القوانين الجديدة 

لشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  ثم 

التج رية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لبيض ء بت ريخ  8/12/212  تحت 

رقم 766343 .
للخالصة و البي ن

941I

FISCALEX MAROC

découvrir
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

découvrir شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : ش رع 

عبد الكريم الخط بي اق مة  واد 

عم رة 19  شقة رقم 43 الط بق 

الث لث مراكش ش رع عبد الكريم 

الخط بي اق مة  واد عم رة 19  

شقة رقم 43 الط بق الث لث مراكش 

41111 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.96313

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل   2121 نونبر    7 املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   découvrir

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم    1.111 رأسم له  

الكريم  مقره  اإل تم عي ش رع عبد 

  19 عم رة  اق مة  واد  الخط بي 

شقة رقم 43 الط بق الث لث مراكش 

اق مة  الخط بي  الكريم  عبد  ش رع 

 43 رقم  شقة    19 عم رة   واد 

 41111 مراكش  الث لث  الط بق 

في  الزمة  نتيجة  املغرب  مراكش 

القط ع.

و عين:

السيد)ة( عمر  عواق و عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   41111 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت ريخ 7  نونبر 2121 وفي ش رع عبد 

اق مة  واد عم رة  الخط بي  الكريم 

الث لث  الط بق   43 رقم  شقة    19

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21631 .

94 I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

AL IRAQI LIL AKAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

AL IRAQI LIL AKAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

سومية اق مة شهرزاد 3 الط بق 5 

رقم 22 النخيل - 11111 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

355 27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   21 6 يونيو    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



5331 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IRAQI LIL AKAR

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري.

زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 5 الط بق   3 اق مة شهرزاد  سومية 

البيض ء   11111  - النخيل   22 رقم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : اندري  طالل  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد طالل اندري عنوانه)ا( 35 

السيوطي  الدين  زنقة  الل  مكرر 

البيض ء   11111  1 5 شقة  الط بق 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طالل اندري عنوانه)ا( 35 

السيوطي  الدين  زنقة  الل  مكرر 

البيض ء   11111  1 5 شقة  الط بق 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

يوليوز 6 21 تحت رقم 9 116184.

942I

cafge

SMM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظ م األس �شي للشركة

cafge

 Mustapha el maani، 234

20130، casablanca maroc

SMM SERVICE »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: 3  

احمد املزاطي الط بق االول رقم 8 

 CASABLANCA 21111 -  املع ريف

املغرب.

»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.44427 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 1  فبراير  212

األس �شي  النظ م  مالءمة  تقرر 

الق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 

تفويت الحصة  السيد كم ل امل لكي 

أصل  من  ا تم عية  حصة    .111

سركلتي  السيد  لف ئدة  حصة    11

ايوب .

-استق لة السيد كم ل امل لكي من 

منصبه كمسير وحيد  للشركة   

-تعيين السيد سركلتي ايوب املسير 

الوحيد للشركة

للمسير  التوقيع  سلطة  منح 
ُ
ت

الوحيد للسيد سركلتي ايوب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766782.

943I

EXPERAMA

AYA INTERCONTINENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXPERAMA

3 زنقة اركشون ش رع املق ومة زاوية 

 4  إق مة كنزة الط بق االول -الدار 

البيض ء- ، 21511، الدار البيض ء 

املغرب

 AYA INTERCONTINENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 355 ش رع 

محمد الخ مس الط بق الث من شقة 
رقم 15  -البيض ء- - 21553 الدار 

البيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.24 38 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   21 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( كم ل بن ني 11  

  .111 أصل  من  ا تم عية  حصة 

حصة لف ئدة  السيد )ة( يونس بن ني 

بت ريخ 21 ين ير  212.

املجي6  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

بن ني 11  حصة ا تم عية من أصل 

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111

يونس بن ني بت ريخ 21 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767126.

944I

EXPERAMA

AYA INTERCONTINENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

EXPERAMA

3 زنقة اركشون ش رع املق ومة زاوية 

 4  إق مة كنزة الط بق االول -الدار 

البيض ء- ، 21511، الدار البيض ء 

املغرب

 AYA INTERCONTINENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي 355 ش رع 

محمد الخ مس الط بق الث من شقة 
رقم 15  -البيض ء - 21553 الدار 

البيض ء .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.24 38 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحويل  ين ير  212   21 املؤرخ في 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767126.

945I

mohammed boumzebra

MMS ARCHITECTURE
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
MMS ARCHITECTURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
محمد الخ مس اق مة الورورد 2 

الط بق االول الشقة رقم 4 املسم ة 
الوردة 8 - 23211 الفقيه بن ص لح 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
4637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MMS  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.ARCHITECTURE
مهندسة   : غرض الشركة بإيج ز 

معم رية.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 2 الورورد  اق مة  الخ مس  محمد 
املسم ة   4 الط بق االول الشقة رقم 
23211 الفقيه بن ص لح   -  8 الوردة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيدة مستعيد مريم 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة مستعيد مريم عنوانه)ا( 
الفقيه بن   23211 الفقيه بن ص لح 

ص لح املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مستعيد مريم عنوانه)ا( 
الفقيه بن   23211 الفقيه بن ص لح 

ص لح املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  
22 فبراير  212 تحت رقم  64/212.

946I

segex

NEW SERVICES ALLMAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

NEW SERVICES ALLMAS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

9 ش رع الرحمة نر س ب املحل 
رقم 2 ف 1 - 31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
66229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.SERVICES ALLMAS

ب ئع مواد   : غرض الشركة بإيج ز 

التنظيف.
رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

9 ش رع الرحمة نر س ب املحل رقم 

2 ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : اليوبي  حن ن  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اليوبي  حن ن  السيدة 
4 حي الحسني ليراك  7  رقم  بلوك و 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اليوبي  حن ن  السيدة 
4 حي الحسني ليراك  7  رقم  بلوك و 

ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 748.

947I

GLACE AUTO BOUNASSER

 GLACES AUTO

BOUNASSER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLACE AUTO BOUNASSER

حي الوحدة   زنقة بولنوار رقم   ، 

71111، العيون املغرب

 GLACES AUTO BOUNASSER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الوحدة   زنقة بولنوار رقم 81 

العيون - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

35349

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GLACES AUTO BOUNASSER
اصالح   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتركي6 ز  ج السي رات.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 81 رقم  بولنوار  زنقة  الوحدة   

العيون - 71111 العيون املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : السيد اسم عيل بون صر 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بون صر  اسم عيل  السيد 
عنوانه)ا( حي الوحدة   زنقة بولنوار 
رقم   العيون 71111 العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
بون صر  اسم عيل  السيد 
عنوانه)ا( حي الوحدة   زنقة بولنوار 
رقم   العيون  71111 العيون املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
8  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  526/212.
948I

RAIS AUDIT&CONSEIL

SOCINVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

SOCINVEST
شركة  ذ ا ت  املسؤ و لية  ا ملحد و د 
ة ذات الشريك الو حيــد ر أ سم  له  

511.111.  درهم
مقر ه  اال  تم  عي : : 3، ش رع  

طرابلس -  الرب ط 

السجل التج ري : الرب ط رقم 
 25387

إ ستـقـ  لـة  مسـيـر ـ   تــعــيين  مســيــر 
 ـد يـد

ريـخ   بــت   الـوحــيــد  الـشــريك  إن   . 
23 ديسمبر 2121 قــد :

الـسـيد  إسـتـقـ لـة   بـعـقـد   أخد 
ع دل  ارزال من مهـ م مـسـيـر لــلـشـركة 
 23 سـ ريـة الـمـفـعـول إ بتــداءا من   ،

ديسمبر 2121 ،
و عــيــن الـسيد  عثم ن ت ج الدين  

كـمسيـر  ـديـد للشركة ،
قرر إلغ ء  الفصل 29 من الق نون 
مسير  بتعيين  واملتعلق  األس �شي 
الشركة و بمقتض ه ثم تغيير الق نون 

األس �شي للشر كة.
الـقـ  نـوني لـدى   اإل يـداع   ثم    .2
بـتـ    ، ب  لرب ط  الـتجــ  رية   الـمحكمـة  
تــحــت عـد د  فبراير  212   22 ر يــخ  

.   253
مـقــتــطــف  مــن  أ ـــل  اإلشـــهــ ر

949I

STE NID GLOBAL DISTRIBUTION (NGD

 STE ISRAE MULTI SERVICES
SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

Ste israe multi services sarl/Au
 HAY ENNASR RUE ALKADISSIA

 NR 89 OUJDA HAY ENNASR
 RUE ALKADISSIA NR 89

OUJDA، 60000، Oujda Maroc
 STE ISRAE MULTI SERVICES
SARL/AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي : 

  BOULVARD BOUJAMAA DZIRI
 LOT OUJDIA RUE ALMAJD
 N° 7 OUJDA BOULVARD
 BOUJAMAA DZIRI  LOT

 OUJDIA RUE ALMAJD N° 7
.OUJDA 60000 Oujda Maroc

قفل التصفية
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رقم التقييد في السجل التج ري : 
.27633

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر حل  ين ير  212    5 املؤرخ في 
 STE ISRAE MULTI SERVICES
مسؤولية  ذات  شركة    SARL/AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم    1.111 رأسم له  
 BOULVARD اإل تم عي  مقره  
 BOUJAMAA DZIRI  LOT OUJDIA
 RUE ALMAJD N° 7 OUJDA
  BOULVARD BOUJAMAA DZIRI
 LOT OUJDIA RUE ALMAJD N°
 7 OUJDA 60000 Oujda Maroc
نتيجة لزي دة خس ئر الشركة وعجزه  
عن االستمرار و أداء الفواتير و توقيف 

نش ط الشركة.
و عين:

   ZAKARIAE السيد)ة( 
 HAY عنوانه)ا(  و   MAMOUNI
 ENNASR RUE ALKADISSIA NR
 89 OUJDA 60000 Oujda Maroc

كمصفي )ة( للشركة.
الجمعية  انعق د  تم  وقد 
وفي  ين ير  212    5 الخت مية بت ريخ 
  BOULVARD BOUJAMAA DZIRI
 LOT OUJDIA RUE ALMAJD N° 7
 OUJDA BOULVARD BOUJAMAA
 DZIRI  LOT OUJDIA RUE
 ALMAJD N° 7 OUJDA 61111

.Oujda Maroc
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
شتنبر    9 بت ريخ  بو دة   التج رية 

7 21 تحت رقم 2   .
951I

RAIS AUDIT&CONSEIL

 MAROC TRAITEMENT DE
TRANSACTIONS
إعالن متعدد القرارات

 MAROC TRAITEMENT DE
TRANSACTIONS

شركة  مجهو لة  ا إل  سم  ر أ سم  له   
5.111.111   د ر هم

مقر ه  اال  تم  عي : الدا ر البيض  ء 
ـ عـم  رة فضـ ء  برال – لكولين تجزئة 

رقــم 22  - سيدي  معــر و ف

السجل التج ري : الدار البيض ء رقم 

  2.87 

الزي دة في رأ1 امل ل إلى 2.311 8.7  

درهم 

املزدوج  الع م  الجمع  إن   . 

بت   املنعقد   وغيرالع دي(  )الع دي 

قـرر رفع  قد    2121 يوليو   21 ر يخ  

  42.111.2 9,74 بمبلغ  امل ل  رأ1 

درهم و ذلك للزي دة في رأ1 امل ل مــن 

5.111.111  درهم إ لى 2.311 8.7  

23 .37 سهـم  درهم  وذلـك بإصدار  

اإلصدار  مــك فــأة  فيه   بم    يد   د 

بمبلغ  9,74 38.287.9   درهم . 

الع م   املدير  رالسـيد  صــد  أ   .2

ا  تصريح   2121 ديسمبر    6 بت ريخ 

الئحة  إليه  ضمت  والـدفع  إلكتت ب 

مبـلغ   يداع   إ  وشـه دة   املكتتبين 

اإلكتتـ ب.

3. إ ن  املــجلـــس اإل د ا ري  املنعقد  

قــد    2121 6  ديسمبر  أيض  بت ريخ  

ع ين :

 37. 23 لـ  مل   الش   ب  اإلكتت  

سهم   د يد والتي تمثل قيمة الزي دة 

في رأ1 امل ل للشركة وسداده  وفًق  

لشروط اإلصدار،

للــز ي  دة في  النهــ  ئي    اإل نجــ  ز  

 الرأ 1 امل  ل إ لى مبلــغ 2.311 8.7  

د ر هم ،  

تـغـيــيـر الفصل 6  من  الــق  نون األ 

سـ  �شي للـشر كـة املتعلق برأ1 امل ل.

لـدى  نوني  الق   يـداع  اإل  ثم    .4

  ، ب لدارالـبيض ء  الـمحكمة الـتج رية  

تــحت عـدد  22 فبراير  212   بت ريخ  

.766941

مقتطف  من  أ ل  اإلشه ر

95 I

segex

A&A  BEAUTY     
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

     A&A  BEAUTY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 13  1  

تجزئة ري ض الي سمين طريق عين 

الشقف العم رة 3  محل 2 ف 1 - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

66245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  A&A      :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. BEAUTY

مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للحالقة و التجميل.

  1  13  : عنوان املقر اال تم عي 

عين  طريق  الي سمين  ري ض  تجزئة 

 - ف 1   2 محل    3 الشقف العم رة 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : افطس  أية  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة أية افطس عنوانه)ا( رقم 
طريق  بنجلون  تجزئة  عدن  زنقة    

ايموزار ف 1 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة أية افطس عنوانه)ا( رقم 
طريق  بنجلون  تجزئة  عدن  زنقة    

ايموزار ف 1 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 756.

952I

LAURENCE HERMES RIVIERA  SARL AU

 LAURENCE HERMES
RIVIERA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

  LAURENCE HERMES RIVIERA
SARL AU

 Quartier Industriel Sidi Ghanem
 N°59 2Eme Etage n°6 ، 40110،

MARRAKECH MAROC
  LAURENCE HERMES RIVIERA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 59، 

الحي الصن عي سيدي غ نم، رقم 
6 الط بق الت ني. - 1  41 مراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
. LAURENCE HERMES RIVIERA

تحقيق   : بإيج ز  الشركة  غرض 
اللوح ت واألعم ل الفنية و بيعه .

استيراد و تصدير.
وتحويل   ، مختلفة  أشي ء  إنش ء 
األشي ء عن طريق اإلنت ج اليدوي ، أو 

من خالل األدوات التقليدية..
عنوان املقر اال تم عي : 59، الحي 
الصن عي سيدي غ نم، رقم 6 الط بق 

الت ني. - 1  41 مراكش  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 LAURENCE LEENAERT السيدة
  11 بقيمة  حصة   RITA :   .111

درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 LAURENCE LEENAERT السيدة
فيال رقم   ،3 مج ط  عنوانه)ا(   RITA
7 ، النخيل الشم لي 41161 مراكش  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
 LAURENCE LEENAERT السيدة
فيال رقم   ،3 مج ط  عنوانه)ا(   RITA
7 ، النخيل الشم لي 41161 مراكش  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 91954 .
953I

mohammed boumzebra

LAKRAZZA 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
LAKRAZZA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي اوالد 
سعيد لكرازة سيدي حم دي - 
23211 سوق السبت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2229
الع م  الجمع  بمقت�شى 
12 فبراير  212  اإلستثن ئي ملؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ    LAKRAZZA TRAVAUX
رأسم له  11.111,11  درهم وعنوان 
مقره  اإل تم عي اوالد سعيد لكرازة 
سوق   23211  - حم دي  سيدي 
في  ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  السبت 

اشغ ل البن ء.
اوالد  ب  التصفية  مقر  وحدد 
 - حم دي  سيدي  لكرازة  سعيد 

23211 سوق السبت املغرب. 
وعين:

الروداني  احمد  السيد)ة( 
 23211 وعنوانه)ا( الفقيه بن ص لح 
الفقيه بن ص لح املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة ومحل تبليغ العقود والوث ئق 
سعيد  اوالد   : ب لتصفية  املتعلقة 

لكرازة سيدي حم دي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  
23 فبراير  212 تحت رقم  67/212.
954I

cafge

 FISCALITE COMPTABILITE
 INFORMATIQUE

 FORMATION PRIVE
«FICOMINFOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

cafge
 Mustapha el maani، 234
20130، casablanca maroc

 FISCALITE COMPTABILITE

 INFORMATIQUE FORMATION

PRIVE «FICOMINFOR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : دار 

السالم ش رع ابن ون ن الط بق 

3 الحي املحمدي - 21571 الدار 

البيض ء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 754 3

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر  فبراير  212  في     املؤرخ 

 FISCALITE COMPTABILITE حل 

 INFORMATIQUE FORMATION

PRIVE «FICOMINFOR شركة ذات 

رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم    11.111

اإل تم عي دار السالم ش رع ابن ون ن 

 21571  - املحمدي  الحي   3 الط بق 

نتيجة لإلنه ء  املغرب  البيض ء  الدار 

الوث ئق  وتقديم  وتفريغه   الشركة 

والحس ب ت املتعلقة ب لتصفية.

و عين:

محمد  الفلقي    السيد)ة( 

وعنوانه)ا( عين الشق زنقة 42  رقم 

املغرب  البيض ء  الدار   21111  22

كمصفي )ة( للشركة.

ع دل  الفلقي    السيد)ة( 

وعنوانه)ا( عين الشق زنقة 42  رقم 

املغرب  البيض ء  الدار   21 52  22

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

دار  وفي  فبراير  212  بت ريخ    

السالم ش رع ابن ون ن الط بق 3 الحي 

البيض ء  الدار   21571  - املحمدي 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76678.

955I

MJ MANAGEMENT

BOUHAJA LUXE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME

 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BOUHAJA LUXE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي البوغ ز 

رحل بن أحمد رقم 39 محل  ب 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  11 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. BOUHAJA LUXE

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تأ ير السي رات.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

39 محل   البوغ ز رحل بن أحمد رقم 

ب طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

بوحجة  سعيد  محمد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

بوحجة  سعيد  محمد  السيد 
عنوانه)ا( حي الكوشة ش رع 59  رقم 

5  طنجة 91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوحجة  سعيد  محمد  السيد 
عنوانه)ا( حي الكوشة ش رع 59  رقم 

5  طنجة 91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   26 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 6 2361.

956I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

روبــيـــــاك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 - 20، CASABLANCA
MAROC

روبــيـــــ ك  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 1   شــ رع 
الحــريـــة  الطــ بـــق  الثـــ لـــث  شقـــة رقـــم 

5 -- البيضــ ء  املغـــرب   
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
49 .5 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

روبــيـــــ ك .

غرض الشركة بإيج ز : اإلستيــراد، 
األدوات  فــي   املتــــ  ـــرة   و  التصـديــر 

املعــلـــومـــ تيــــة .
عنوان املقر اال تم عي : 1   شــ رع 
الحــريـــة  الطــ بـــق  الثـــ لـــث  شقـــة رقـــم 

5  --  -- البيضــ ء  املغـــرب   .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد فيتور م نويـ ل كونصـ لـفـس 
511 حصة بقيمة    : دو1 سـ نتــو1 

11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد فيتور م نويـ ل كونصـ لـفـس 
محــــج     6 دو1 سـ نتــو1 عنوانه)ا( 
سـ فيـنـي   9 611  11111 بــلـــــويـــي  

سـور أورج فــرنســـ .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيتور م نويـ ل كونصـ لـفـس 
محــــج     6 دو1 سـ نتــو1 عنوانه)ا( 
سـ فيـنـي   9 611   11111 بــلـــــويـــي  

سـور أورج فــرنســـ 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  766.99.

957I

HK CONSULTING

MM POWER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

MM POWER SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 64 زنقة 
عبدهللا املديوني الط بق األول شقة 

رقم 2 - 21111 الدار البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
49 523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MM  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.POWER SARL
نقل    : بإيج ز  الشركة  غرض 
و  الوطني  الصعيد  على  البض ئع 
الدولي، بيع زيوت التشحيم والفالتر 
غي ر  وقطع  امللحق ت  و ميع 
السي رات ومركب ت البض ئع الثقيلة، 
واملعدات  اآلالت  وتصدير  استيراد 
وإصالح  صي نة  الع مة،  لألشغ ل 
املع مالت  وعموم   ميع  واآللي ت، 
أو  الصن عية  أو  التج رية  أو  الفنية 
تكون  قد  التي  العق رية  أو  امل لية 
مرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر 
في  تس هم  التي  أو  الشركة  بهدف 

توسيعه  أو تطويره ..
زنقة   64  : عنوان املقر اال تم عي 
عبدهللا املديوني الط بق األول شقة 
رقم 2 - 21111 الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : محمد  الصفيحي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد محجوبي املصطفى :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الصفيحي محمد عنوانه)ا( 
عين    5 ش رع تيزي أوسلي شقة    2
السبع 21521 الدار البيض ء  املغرب.
املصطفى  محجوبي  السيد 
 51677 65 ب  عنوانه)ا( الس 1 ش 

كولن امل ني .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لصفيحي محمد عنوانه)ا( 

عين    5 ش رع تيزي أوسلي شقة    2

السبع 21521 الدار البيض ء  املغرب

املصطفى  محجوبي  السيد 

 51677 65 ب  عنوانه)ا( الس 1 ش 

كولن  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766997.

958I

ائتم نية  الخبرة

RESTAURANT ZAIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية  الخبرة

49  زنقة  املدينة ، 11 26، برشيد 

املغرب

RESTAURANT ZAIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

نسيم البحر بقعة 21 سيدي رح ل 

الش طئ  - 11 26 برشيد  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RESTAURANT ZAIM

مطعم و   : غرض الشركة بإيج ز 

مقهى.
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تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
سيدي رح ل   21 نسيم البحر بقعة 

الش طئ  - 11 26 برشيد  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : الظريف احمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
احمد عنوانه)ا(  الظريف  السيد 
  28 ليس سفة عملية ليس سفة رقم 

91 21 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
احمد عنوانه)ا(  الظريف  السيد 
  28 ليس سفة عملية ليس سفة رقم 

91 21 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 233.
959I

أسم ء ميدي 

صابيف للتوزيع
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسم ء ميدي 
ش رع صهي6 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�شي البيض ء، 21111، 
البيض ء املغرب

ص بيف للتوزيع شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
عزدين ش رع 27 رقم 31 اق مة الحي 
املحمدي  - 21111 الدارالبيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 43 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : ص بيف 

للتوزيع.

تج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وشراء و بيع و توزيع و تسويق  ميع 

املنتج ت و املواد و األشي ء ب لجملة و 

شبه ب لجملة.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

31 اق مة الحي  27 رقم  عزدين ش رع 

الدارالبيض ء   21111  - املحمدي  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 211   : ابتس م  زعواط  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

الزهراء  ف طمة  زعواط  السيدة 

درهم    11 بقيمة  حصة   211   :

للحصة.

 211   : يوسف  زعواط  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد زعواط عبد املطل6 :  411 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املطل6  عبد  زعواط  السيد 

عنوانه)ا( شقة 214 عم رة  1 بلوك 

ب أم ن فونتي العلي  بنسرك و 81117 

أك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املطل6  عبد  زعواط  السيد 

عنوانه)ا( شقة 214 عم رة  1 بلوك 

ب أم ن فونتي العلي  بنسرك و 81117 

أك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766763.

961I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

MOHAY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
MOHAY TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

8  رقم  2 حي السيري - 54111 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
3689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MOHAY TRANS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
لف ئدة  املصحوبة  الغير  االمتعة 

الغير،التصدير و االستيراد.
  8 زنقة   : عنوان املقر اال تم عي 
رقم  2 حي السيري - 54111 خنيفرة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : بوسي ر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  بوسي ر  محمد  السيد 

خنيفرة 54111 خنيفرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوسي ر  محمد  السيد 

خنيفرة 54111 خنيفرة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 79.

96 I

RADFID

الهاللي إموبيلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RADFID

 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

الهاللي إموبيلي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  6 ش رع 

اللة ي قوت ملتقى مصطفى املع ني 

الط بق 2 رقم 69 - 21111 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

474697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   2121 شتنبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

الهاللي   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

إموبيلي.

التطوير   : بإيج ز  غرض الشركة 

العق ري.

عنوان املقر اال تم عي :  6 ش رع 

املع ني  ي قوت ملتقى مصطفى  اللة 

الدار   21111  -  69 رقم   2 الط بق 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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السيد رشيد فك ري :  251 حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد فك ري خ لد  :  251 حصة 
بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : الهاللي  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فك ري  رشيد  السيد 
تيط    14 رقم  السالم  زين  تجزئة 

مليل 21111 الدار البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  خ لد   فك ري  السيد 
تيط    14 رقم  السالم  زين  تجزئة 

مليل 21111 الدار البيض ء املغرب.
السيد مصطفى الهاللي عنوانه)ا( 
تيط    15 رقم  السالم  زين  تجزئة 

مليل 21111 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فك ري  رشيد  السيد 
تيط    14 رقم  السالم  زين  تجزئة 

مليل 21111 الدار البيض ء املغرب
السيد مصطفى الهاللي عنوانه)ا( 
تيط    15 رقم  السالم  زين  تجزئة 

مليل 21111 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

أكتوبر 2121 تحت رقم.

962I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE BERBERA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
 STE BERBERA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 
الت ني زنقة 16 رقم 14 مكرر حي 
الفتح - 54111 خنيفرة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.2695

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  ين ير  212   14 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( محمد كرسيت 

أصل  من  ا تم عية  حصة    11

111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( امين 

كرسيت بت ريخ 14 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 19 فبراير 

 212 تحت رقم 49.

963I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

ASKA SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

ASKA SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي الح ج 

حم ني اكلمو1 املركز - 54111 

خنيفرة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.67 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212    4 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( عتم ن امحزون 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

)ة( خ لد  السيد  11  حصة لف ئدة  

ين ير    4 بت ريخ  العلوي   اله شمي 

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 82.

964I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE ZEMZEM MONEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
STE ZEMZEM MONEY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 36 
مكرر زنقة  1 حي الحسن الت ني - 

54111 خنيفرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.93 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212    4 في  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( عتم ن امحزون 
أصل  من  ا تم عية  حصة    .111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   2.111
  4 بت ريخ  العلوي  اله شمي  خ لد 

ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم  8.
965I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

STE SAMI TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة  1 رقم 12 حي النج ح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
STE SAMI TRANSFERT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 13 

مكرر ش رع محمد الخ مس - 54111 
خنيفرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.723

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212    4 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( عتم ن امحزون 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( خ لد 

فبراير    4 بت ريخ  العلوي  اله شمي 

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 83.

966I

iConsulting

Physioflex
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iConsulting

تجزئة العزوزية رقم 2123 ، 

41111، مراكش املغرب

Physioflex شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار ر  ل 

احمر رقم 3 اك ف ي لوداية مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   6 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.Physioflex

عي دة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للترويض الطبي.

عنوان املقر اال تم عي : دوار ر  ل 

3 اك ف ي لوداية مراكش -  احمر رقم 

41111 مراكش املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 
51.111,11 درهم، مقسم ك لت لي:

  : الدالوي  اللطيف  عبد  السيد 
511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  -األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدالوي  اللطيف  عبد  السيد 
رقم  الزرقطوني  تجزئة  عنوانه)ا( 
 41111 مراكش  املح ميد   948

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدالوي  اللطيف  عبد  السيد 
رقم  الزرقطوني  تجزئة  عنوانه)ا( 
 41111 مراكش  املح ميد   948

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21894 .
967I

Khidmat Attajir

SOFRAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 15
52000، ERRACHIDIA MAROC
SOFRAME  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 KSAR وعنوان مقره  اإل تم عي
 SERGHINE COMMUNE EL

 KHENG  - 52000 ERRACHIDIA
ERRACHIDIA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 4529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SOFRAME

بإيج ز  الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR  :

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR

.AUTRUI

 KSAR  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 SERGHINE COMMUNE EL

 KHENG  - 52000 ERRACHIDIA

.ERRACHIDIA

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

محمد  سيدي  خط ري  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

محمد  سيدي  خط ري  السيد 

 KSAR SERGHINE EL عنوانه)ا( 

 KHENG 52111 ERRACHIDIA

.ERRACHIDIA

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  سيدي  خط ري  السيد 

 KSAR SERGHINE EL عنوانه)ا( 

 KHENG 52111 ERRACHIDIA

ERRACHIDIA

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  212/ 9 .

968I

SAFOMAR DU NORD

MEDIFLASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL
 TANGER DRISSIA N°4519
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
MEDIFLASH  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي االدريسية 
2 رقم    زنقة  4   ر/1 الط بق 

االول - 91111  طنجة  املغرب .
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3 48 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تعيين  5  فبراير  212  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 
البزازي ف طمة الزهراء  كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 737 .

969I

SAFOMAR DU NORD

ZEKIRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SAFOMAR DU NORD
 TANGER- BOITE POSTAL
 TANGER DRISSIA N°4519
 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC
ZEKIRI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
الحرارين رقم 1 4  - 91111  

طنجة  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.77995

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  فبراير  212  في  1  املؤرخ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( فيصل الزكيري  

أصل  من  ا تم عية  حصة    11

11  حصة لف ئدة  السيد )ة(  نجيم  

اله شمي بت ريخ  1 فبراير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   19 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 263 .

971I

MOUSSAOUI HAJJI

MEDIUM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

MEDIUM INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

هبيب ت عرب الصب ح زيز ارفود - 

52211 أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MEDIUM INVEST

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الصب غة

االشغ ل املختلفة أو البن ء

الوس طة.
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قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - ارفود  زيز  الصب ح  عرب  هبيب ت 

52211 أرفود املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد بلمدني ايوب :  251 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد بلمدني عبد الشفيق :  251 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد الت يك عبد اله دي :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ايوب  بلمدني  السيد 

 52211 قصر هبيب ت ع ص ز ارفود 

ارفود املغرب.

الشفيق  عبد  بلمدني  السيد 

عنوانه)ا( قصر هبيب ت ع ص ز ارفود 

52211 ارفود املغرب.

اله دي  عبد  الت يك  السيد 

الث ني  الط بق    5 رقم  عنوانه)ا( 

مر  ن  1مكن 1   اطلس  تجزئة 

51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايوب  بلمدني  السيد 

52211 ارفود  قصر هبيب ت ع ص ز 

املغرب

الشفيق  عبد  بلمدني  السيد 

ز  ص  ع  هبيب ت  قصر  عنوانه)ا( 

52211 ارفود املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 98 .

97 I

MOUSSAOUI HAJJI

PALMERAIE STADIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
PALMERAIE STADIUM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 
الجرانة  م عة ارفود - 52211 

أرفود املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 453 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PALMERAIE STADIUM
استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

مالع6 كرة القدم
ق عة للري ضة

مقهى.
قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الجرانة  م عة ارفود - 52211 أرفود 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : السهالوي  واد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : السيد بنعبو عبد العزيز 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد السهالوي  واد عنوانه)ا( 
ارفود   52211 ارفود  الجديد  الحي 

املغرب.

السيد بنعبو عبد العزيز عنوانه)ا( 

 52211 ز   الصالصل ع ص  فندق 

ارفود املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السهالوي  واد عنوانه)ا( 

ارفود   52211 ارفود  الجديد  الحي 

املغرب

السيد بنعبو عبد العزيز عنوانه)ا( 

ارفود  ز  ص  ع  الصالصل  فندق 

52211 ارفود املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 92 .

972I

AMJAD ANOUAR

TRANS MANDAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

TRANS MANDAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مكت6 
رقم اق مة ي سمين 25 ش رع يعقوب 

املنصور - 4111  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

57935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.MANDAS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

مكت6   : اال تم عي  املقر  عنوان 
25 ش رع يعقوب  رقم اق مة ي سمين 

املنصور - 4111  القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : هللا  عبد  ينزينة  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
511 حصة    : السيدة بودن حي ة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ينزينة عبد هللا عنوانه)ا(  السيد 
6الشقة  الحدادة عم رة   2237 رقم 

17  4111  القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا(  حي ة  بودن  السيدة 
 3 ا1  عم رة  دارن   الي نس  اق مة 
  4111 مهدية   24 الشقة  عم رة   

القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حي ة  بودن  السيدة 
 3 ا1  عم رة  دارن   الي نس  اق مة 
  4111 مهدية   24 الشقة  عم رة   

القنيطرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

د نبر 2121 تحت رقم 4656.

973I

PROMTION AFRICAINE DISTRIBUTION

 PROMOTION AFRICAINE
DISTRIBUTION  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 PROMTION AFRICAINE
DISTRIBUTION

  3RUEAHMED EL MAJJATI
 RES LES ALPES 1ER ETAGE
 N 8 QUARTIER MAARIF
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 PROMOTION AFRICAINE
 DISTRIBUTION  SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 

 N° 13 RUE AHMED EL

 MAJATIER MAARIFTI RES

 ALPES 1ER ETAGE N°8

 QUAR CASABLANCA  20000

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49148 

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 PROMOTION AFRICAINE

.DISTRIBUTION  SARL

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

.COMMERCIAL

 N°  3  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 RUE AHMED EL MAJATIER

 MAARIFTI RES ALPES  ER

  ETAGE N°8 QUAR CASABLANCA

.21111 CASABLANCA MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 BRAHIM ERRAJI السيد 

 HAY LALLA MERIEM عنوانه)ا( 

 BLOC   1 N°   21 11

.CASABLANCA MAROC

 ABDELAZIZ السيد 

 E 26 عنوانه)ا(   OUDADDA

 AGENCE URBAINE LISSASFA

.21411 CASABLANCA MAROC

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BRAHIM ERRAJI السيد 

 HAY LALLA MERIEM عنوانه)ا( 

 BLOC N°  1 N1 21 11

CASABLANCA MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766198.

974I

BIMPROJECT

BIMPROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIMPROJECT

 RUE OUSSAMA BNOU  5 

 ZAID ETG 2 CITE GAUCHE

 N G MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

BIMPROJECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  5  زنقة 

اس مة بن زيد الط بق الث ني سيتي 

كوش ن ج املع ريف  - 21331 

الدارالبيض ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BIMPROJECT

تصميم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الديكورو  حول  ونص ئح  ديكورات 

املفروش ت.

املخطط ت  ورسم  تصميم 
وتص ميم  ثن ئية  و ثالثية األبع د.

األنشطة  و ميع  املب ني  صي نة 
األخرى امللحقة ب لبن ء

إنش ء  و  الوي6  مواقع  إنش ء 
التطبيق ت و تطويره   و التسويق عبر 

اإلنترنت.
  5  : اال تم عي  املقر  عنوان 
الث ني  الط بق  زيد  بن  اس مة  زنقة 
سيتي كوش ن ج املع ريف  - 21331 

الدارالبيض ء املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 21.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
 211   : محمد  بلخضر  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  محمد  بلخضر  السيد 
6 زنقة بس نك ط 3 شقة 5 املع ريف 

21331 الدارالبيض ء املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بلخضر  السيد 
6 زنقة بس نك ط 3 شقة 5 املع ريف 

21331 الدارالبيض ء املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766286.
975I

FIGENOUV

NEUHAUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
ش رع النصر عم رة 6  شقة 3 ديور 

السالم ، 51151، مكن 1 املغرب
NEUHAUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

6  متجر رقم    ن ح 7 قرطبة  - 
51171 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NEUHAUS

 1-   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االنع ش العق ري -2 اشغ ل مختلفة 

و اشغ ل البن ء..

  6 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 

متجر رقم    ن ح 7 قرطبة  - 51171 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد سجلم �شي محمد الحسن 

درهم    11 بقيمة  حصة   511   :

للحصة.

 511   : السيد سجلم �شي هش م 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سجلم �شي محمد الحسن 

تجزئة   7 6   ن ح  رقم  عنوانه)ا( 

قرطبة 51171 مكن 1 املغرب.

هش م  سجلم �شي  السيد 

تجزئة   17 6   ن ح  رقم  عنوانه)ا( 

قرطبة 51171 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سجلم �شي محمد الحسن 

تجزئة   7 6   ن ح  رقم  عنوانه)ا( 

قرطبة 51171 مكن 1 املغرب

هش م  سجلم �شي  السيد 

تجزئة   17 6   ن ح  رقم  عنوانه)ا( 

قرطبة 51171 مكن 1 املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 737.

976I

STARKER LKW

STARKER LKW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STARKER LKW

موالي عبد هللا الجديدة، 24111، 

الجديدة املغرب

STARKER LKW شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار اولد 

امب رك .موالي عبدهلل  - 24111 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.STARKER LKW

الهندسة   : غرض الشركة بإيج ز 

املدنية.

عنوان املقر اال تم عي : دوار اولد 

 24111  - عبدهلل   .موالي  امب رك 

الجديدة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : الزهراوي  طه  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الزهراوي  طه  السيد 

سوكوم  ٢ سودري رقم 534  51 41 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزهراوي  طه  السيد 

 41 51  534 سوكوم ٢ سودري رقم 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت ريخ  2 ين ير 

 212 تحت رقم 25896.

977I

ml congestfin

cs signature
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ml congestfin

 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc

cs signature  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش رع 

املسيرة الخضراء وزنقة أميمة س يح 

املع ريف - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 2127

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   21 6 يونيو   22 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

السعدي املنجرة محمد كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     ب لدار البيض ء   التج رية 

غشت 6 21 تحت رقم 5 2  116.

978I

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية

STE TITAH SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية

عم رة نوميدي  ش رع محمد الخ مس 

الط بق 2الشقة3 ت زة ، 35111، 

ت زة املغرب

STE TITAH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 5  بلوك 

ب حي الحسني ت زة - 35111 ت زة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.5129

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

9  فبراير  212 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسم له   مبلغ    STE TITAH SARL

مقره   وعنوان  درهم    11.111

بلوك ب حي الحسني    5 اإل تم عي 

 : ت زة املغرب نتيجة ل   35111  - ت زة 

عدم الدخل.

بلوك    5 وحدد مقر التصفية ب 

ت زة   35111  - ت زة  الحسني  حي  ب 

املغرب. 

و عين:

زهور تيتح و عنوانه)ا(  السيد)ة( 

ت زة  ب  بلوك    5 قم  الحسني  حي 

)ة(  كمصفي  املغرب  ت زة   35111

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة ومحل تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 19 .

979I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

  STE MACHHOUR  AGRO
SERVICES  SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
  STE MACHHOUR  AGRO

SERVICES  SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

املش شة الكبيرة ايموزار كندر صفرو 
- 111 3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
3 3 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
  MACHHOUR  AGRO  SERVICES

.SARL AU
غرض الشركة بإيج ز : بيع االدوية 
املخت رة  والبدور  .االسمدة  الفالحية 
االرا�شي  .اصالح  فالحية  .االت 

الفالحية.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املش شة الكبيرة ايموزار كندر صفرو 

- 111 3 صفرو املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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  .111   : مشهور   عمر  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عمر مشهور  عنوانه)ا( حي 
املش شة الكبيرة ايموزار كندر صفرو 

111 3 صفرو املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر مشهور  عنوانه)ا( حي 
املش شة الكبيرة ايموزار كندر صفرو 

111 3 صفرو املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
8  د نبر  بت ريخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت رقم 21/ 28.
981I

ficogedek sarl au

DREAM ISA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

DREAM ISA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي شقة رقم 
4  الط بق الرابع عم رة 48 ش رع 

محمد الس د1 مر  ن 2  - 51151 
مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5 383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DREAM ISA
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة.

عنوان املقر اال تم عي : شقة رقم 
ش رع   48 عم رة  الرابع  الط بق    4
 51151  -   2 محمد الس د1 مر  ن 

مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عص م عب بو  :  631 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 271   : الهاللي  صوفي   السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  عب بو   عص م  السيد 
 3 رقم   84 عم رة  دي ري  مجمع 

ا زن ئية  . طنجة املغرب.
السيدة صوفي  الهاللي عنوانه)ا( 
 . يعزم   ايت     12 االنت ج  وحدة 

الح  6 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عب بو   عص م  السيد 
 3 رقم   84 عم رة  دي ري  مجمع 

ا زن ئية  . طنجة املغرب
السيدة صوفي  الهاللي عنوانه)ا( 
 . يعزم   ايت     12 االنت ج  وحدة 

الح  6 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر    7 بت ريخ  بمكن 1  التج رية 

2121 تحت رقم  378.

98 I

LAMAF SARL

BENSAIDI ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
BENSAIDI ASSISTANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : حي 
الحسني تجزئة العلج زنقة النبرا1 

رقم 62 و دة - 61131 و دة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

.27913
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121 تقرر حل  املؤرخ في  2 د نبر 
شركة   BENSAIDI ASSISTANCE
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسم له  1.111  درهم 
وعنوان مقره  اإل تم عي حي الحسني 
 62 رقم  النبرا1  زنقة  العلج  تجزئة 
61131 و دة املغرب نتيجة   - و دة 

لغي ب النش ط.
و عين:

بنسعيدي  السيد)ة(  الل 
وعنوانه)ا( حي الحسني زنقة النبرا1 
املغرب  و دة   61131 و د  رقم62 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
حي  وفي   2121 د نبر  بت ريخ  3 
النبرا1  زنقة  العلج  تجزئة  الحسني 
رقم 62 و دة - 61131 و دة املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 634.
982I

mohammed boumzebra

STE RLI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

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
وعنوان مقره  اإل تم عي : حي 
االطلس الزنقة 7  الرقم 49 - 
23211 سوق السبت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.3283

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 د نبر 

ذات  شركة   STE RLI TRAVAUX

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

  11.111,11 الوحيد مبلغ رأسم له  

اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 

 -  49 الرقم    7 الزنقة  االطلس  حي 

23211 سوق السبت املغرب نتيجة 

لبسب6 االزمة االقتص دية.

و عين:

حداوي  املصطفى   السيد)ة( 

 23211 السبت  سوق  وعنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  السبت  سوق 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

حي  وفي   2121 د نبر  بت ريخ  3 

 -  49 الرقم    7 الزنقة  االطلس 

23211 سوق السبت املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

8  ين ير  212 تحت رقم  26/212.

983I

 centre de developpment profesionnel des

competences

ATELIER AUDRA
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

ATELIER AUDRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع مكة 

زنقةة املحمدية العيون - 71111 

العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

35295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ATELIER AUDRA

هندسة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

معم ريةو الديكور الحضري.

عنوان املقر اال تم عي : ش رع مكة 

 71111  - العيون  املحمدية  زنقةة 

العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : امط ط  السيدة رشيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  امط ط  رشيد  السيد 

بلوك د رقم  زنقة تشلة    344 تجزئة 

19  1111  الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امط ط  رشيد  السيد 

بلوك د رقم  زنقة تشلة    344 تجزئة 

19 1111  الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعيون  بت ريخ    فبراير 

 212 تحت رقم  536/2.

984I

ADVALORIS

BROCKERS B2B
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

BROCKERS B2B شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم   ، 
الط بق األول ، حي السع دة ، محج 

موالي إسم عيل ، زنقة برك ن ، 
العيون ، املغرب. - 71111  العيون  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
35 79

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BROCKERS B2B
غرض الشركة بإيج ز :

• تطوير األعم ل،
لص لح  التج ري  الترويج   •

الشرك ت املغربية واأل نبية.
• الوس طة والتواصل.

اإلدارية  االستش رات   •
والتنظيمية.

• االستش رات واملس عدة في إدارة 
املشروع واملس عدة في إدارة املش ريع 
في مج الت التنظيم ونظم املعلوم ت.
الدراس ت  وتنفيذ  التدري6   •
مج الت  في  التحليلية  الخدم ت  أو 

التنظيم ونظم املعلوم ت.

والتشغيلي  التنظيمي  التدقيق   •

واالستراتيجي.

أو  الفنية  الخدم ت  •  ميع 

بمج الت  املتعلقة  األخرى  الوظيفية 

ونظم  التنظيم  في  االستش رات 

املعلوم ت.

واملشورة  والتمثيل  الوس طة   •

اآلخرين  عن  ني بة  والتسويق 

املتعلقة  والخدم ت  للمنتج ت 

بغرض الشركة.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   •

والخدم ت  واللوازم  املنتج ت   ميع 

املتعلقة بغرض الشركة.

وتأ ير  وتأ ير  وحي زة  إنش ء   •

وإدارة أي عمل أو مؤسسة.
 ، رقم     : عنوان املقر اال تم عي 

محج   ، حي السع دة   ، الط بق األول 
 ، برك ن  زنقة   ، إسم عيل  موالي 
العيون     71111  - املغرب.   ، العيون 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

اإلدري�شي  اليوبي  عالء  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    11   :

للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اإلدري�شي  اليوبي  عالء  السيد 
زنقة ملوية ط بق انف     7 عنوانه)ا( 

21111 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

اإلدري�شي  اليوبي  عالء  السيد 
زنقة ملوية ط بق انف     7 عنوانه)ا( 

21111 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

2  فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  447/212.

985I

فيدك ت

STE ADAM MEKANOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدك ت

3 مكرر زنقة ب ستور املدينة 

الجديدة مكن 1 ، 51111، مكن 1 

املغرب

STE ADAM MEKANOS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 16  

املنظر الجميل 3 محل   و2  طريق 

الح  6 مكن 1 - 51161 مكن 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ADAM MEKANOS

ميك نيك   : غرض الشركة بإيج ز 

السي رات  غي ر  قطع  بيع   و  -شراء 

ب لتقسيط.
عنوان املقر اال تم عي : رقم 16  

طريق  و2   محل     3 املنظر الجميل 

مكن 1   51161  - الح  6 مكن 1 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 251   : الكيحل  رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد محمد نك دي :  751 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيدة رشيدة الكيحل عنوانه)ا( 
مكن 1   51 52 امله ية   الخي م  حي 

املغرب.
عنوانه)ا(  نك دي  محمد  السيد 
حي   3 بسمة   8 شقة  ب ء   8 عم رة 

مر  ن  51171 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نك دي  محمد  السيد 
حي   3 بسمة   8 شقة  ب ء   8 عم رة 

مر  ن 51171 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 9 9.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

J FOR YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

J FOR YOU شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 
   زنقة 761 حي الربيع  الدشيرة 
الجه دية انزك ن - 81111 انزك ن 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

22539
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 J FOR  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.YOU

مطعم   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وح نة.

رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الدشيرة  الربيع   حي   761 زنقة     
انزك ن   81111  - انزك ن  الجه دية 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : خيراوي  عص م  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : ادرا1  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  خيراوي  السيد عص م 
تجزئة الرمل الرقم 29 تراست انزك ن 

81111 اك دير املغرب.
السيد مصطفى ادرا1 عنوانه)ا( 
اقصري  افسف سن  تغرات  دوار 
تغ زوت اك دير 81111 اك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خيراوي  السيد عص م 
تجزئة الرمل الرقم 29 تراست انزك ن 

81111 اك دير املغرب
السيد مصطفى ادرا1 عنوانه)ا( 
اقصري  افسف سن  تغرات  دوار 
تغ زوت اك دير 81111 اك دير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  االبتدائية ب نزك ن  

 212 تحت رقم 476.
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ficogedek sarl au

S.Z.N SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

S.Z.N SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 31 
مكرر زنقة 8 حي االم ن مكن 1 - 

51151 مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52357
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.Z.N  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.SARL
غرض الشركة بإيج ز : التنظيف، 

البستنة، االشغ ل الع مة.
 31 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
 - مكن 1  االم ن  حي   8 زنقة  مكرر 

51151 مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد خ لد الصغير :  751 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 251   : بوط هري  زين6  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الصغير  خ لد  السيد 
رقم 7 ش رع سيدي ابالل ابني امحمد 

مكن 1 51151 مكن 1 املغرب.
السيدة زين6 بوط هري عنوانه)ا( 
امحمد   ابني  بالل  سيدي  درب   7

51151 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصغير  خ لد  السيد 
رقم 7 ش رع سيدي ابالل ابني امحمد 

مكن 1 51151 مكن 1 املغرب
السيدة زين6 بوط هري عنوانه)ا( 
امحمد   ابني  بالل  سيدي  درب   7

51151 مكن 1 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 921.
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KENZY AUDIT ET CONSEILS

 IMPORT EXPORT NEGOCE
CADIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

KENZY AUDIT ET CONSEILS

 BUREAU 19 RUE TORRIS ET

 KENAFANI FEZ FEZ، 30000،

FEZ MAROC

 IMPORT EXPORT NEGOCE

CADIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LOT  وعنوان مقره  اإل تم عي

 SAADA S.DEBAGH AIN

                           NOKBI - N° 65  SECTEUR 0907

FES  ف 1 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

56385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   21 8 يوليوز    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 IMPORT EXPORT NEGOCE

. CADIS

 IMPORT : غرض الشركة بإيج ز

 EXPORT D’HABILLEMENT ET

. DE CUIR

 LOT   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 SAADA S.DEBAGH AIN NOKBI

                           - N° 65  SECTEUR 0907

FES  ف 1 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 251   : السيد محمد انس بن ني 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : االدري�شي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : االدري�شي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : ح ميدي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 251 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد انس بن ني عنوانه)ا( 

البعن نية  ش رع  الهول  ابو  زنقة   7

ف 1   31111 ف 1  اموزار  طريق 

املغرب.

السيد محمد االدري�شي عنوانه)ا( 

98 1 تجزئة ري ض الي سمين ط ع 

شقف 31111 ف 1 املغرب.

السيد احمد االدري�شي  عنوانه)ا( 

 31111 حي واد ف 1     28 زنقة    7

ف 1 املغرب.

السيد محمد ح ميدي عنوانه)ا(  

259 تجزئة  بل تغ ت  31111 ف 1 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

بن ني  انس  محمد  السيد 

ش رع  الهول  ابو  زنقة   7 عنوانه)ا( 

 31111 البعن نية طريق اموزار ف 1 

ف 1 املغرب

السيد احمد االدري�شي  عنوانه)ا( 

 31111 حي واد ف 1     28 زنقة    7

ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوليوز  بت ريخ     بف 1   التج رية 

8 21 تحت رقم -.
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 BEPOLYCO  مكت6 الدراس ت املتعدد االستش رات

ش م م

 STE ALI AVENTURE SUD
 MAROC SARL AU

شركة علي ملغ م رات  نوب املغرب 
ش.م.م.ش.و

إعالن متعدد القرارات

مكت6 الدراس ت املتعدد 
االستش رات  BEPOLYCO ش م م
رقم 1   حي الحسني ش رع موالي 
رشيد ورزازات ، 45111، ورزازات 

املغرب
 STE ALI AVENTURE SUD
MAROC SARL AU شركة 
علي ملغ م رات  نوب املغرب 

ش.م.م.ش.و »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: بس تين 
ورزازات  حي ايت كديف ورزازات - 

45111 ورزازات املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.  63

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  ين ير  212    3 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
بس تين  من  اال تم عي  املقر  تغير 
ورزازات حي ايت كديف الى العنوان 
الجديد دوار ت  دة  ت رميكت ورزازات
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
الجديد  ب السم  الشركة  اسم  تغير 

قصبة روك تور ش.م.م
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
الشركة  راسم ل  من  الرفع  م يلي: 
ودلك  درهم  بمقدار128.118.  
الج رية  الحس ب ت  مع  مع وضة 

للشريك الوحيد
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
 628.118 تخفيض الراسم ل بمبلغ 
درهم ودلك ال ل امتص ص خس رات 
الس بقة   املحسب تية  السنوات 
للشركة  الح لي  الراسم ل  ليصبح 
611.111 درهم ستة م ئة الف درهم 
ا تم عية  حصة   6111 الى  مقسم 

كله  للسيد محمد ملنوار.

قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي: 
تجديد مدة التسيير ملدة عير محدودة 
للسيد محمد ملنوار وتحيين الق نون 

االس �شي للشركة.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
الذي ينص   :02-04-06 بند رقم 
من  الت لية  البنود  تغير  م يلي:  على 

الق نون االس �شي 02-04-06.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات  بت ريخ 23 فبراير 

 212 تحت رقم 97 .
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BIG ACCOUNTING

LYRICS CORPORATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،91111 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
LYRICS CORPORATE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
الزرقتوني عم رة  32 الشقة 29 
الط بق   - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  3 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LYRICS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CORPORATE

خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 
املعلوم ت واالتص ل.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 29 الشقة   32 عم رة   الزرقتوني 

الط بق   - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : سعيد  املتدين  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد املتدين سعيد : 11  بقيمة 

11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  سعيد  املتدين  السيد 
 48 عين حي ني سيدي بوخ ري رقم 

91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعيد  املتدبن  السيد 
 48 عين حي ني سيدي بوخ ري رقم 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239396.

99 I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة بني مالل خنيفرة - 

ملحقة خنيفرة

FARAH-ATLAS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة بني 
مالل خنيفرة - ملحقة خنيفرة

مقر ملحقة غرفة بني مالل -خنيفرة 
بخنيفرة الحي االداري -  طريق 
ت دلة، 54111، خنيفرة املغرب

FARAH-ATLAS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 9زنقة 

9اس ك  خنيفرة 54111 خنيفرة 
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

3649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون  فبراير  212   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FARAH-ATLAS SARL AU

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املس فرين.

رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 54111 خنيفرة  9اس ك   9زنقة 

خنيفرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 911   : مولود   رشيدي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد رشيدي مولود  

زنقة7رقم 6  اس ك   54111 خنيفرة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد رشيدي مولود  

زنقة7رقم 6  اس ك   54111 خنيفرة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 19 فبراير 

 212 تحت رقم 56.
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املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ LE DOMAINE DES 
« ANESSES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 

ت فياللت ملحقة ورزازات

ش رع موالي رشيد عم رة داد1 

الط بق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ LE DOMAINE DES 

ANESSES SARL » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي برد 

الجديد زنقة    مالل قلعة مكونة  - 

45211 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SOCIÉTÉ LE DOMAINE DES

.» ANESSES SARL

تصنيع   *  : غرض الشركة بإيج ز 

التجميل  مستحضرات  منتج ت 

)منتج ت تعتمد على حلي6 االت ن(

الغذائية  املنتج ت  تصنيع   *

)منتج ت تعتمد على حلي6 االت ن(

* استيراد وتصدير .

برد  حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الجديد زنقة    مالل قلعة مكونة  - 

45211 تنغير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : غزالن  العاللي  السيدة 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 LORENZO GIOVANNI السيد 
DELVECCHIO :  511 حصة بقيمة 

11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  غزالن  العاللي  السيدة 
زنقة ملوية حي املسجد قلعة مكونة  

45211 تنغير املغرب.
 LORENZO GIOVANNI السيد 
 LA عنوانه)ا(    DELVECCHIO
LOUVIERE 7 11  ايط لي   ايط لي  .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غزالن  العاللي  السيدة 
زنقة ملوية حي املسجد قلعة مكونة  

45211 تنغير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  بتنغير   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.
993I

RA CONSULTING

 SOCIETE PROMOTION MK
CHAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RA CONSULTING
 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI
 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC
 SOCIETE PROMOTION MK
CHAOUI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 8، 
ش رع ري ض، تجزئة ام ل ف 1 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

6631 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SOCIETE PROMOTION MK

.CHAOUI

البن ء،   -  : غرض الشركة بإيج ز 

منعش عق ري.

إنش ءات  أو  متنوعة  أعم ل   -

)مق ول(..
رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ف 1  ام ل  تجزئة  ري ض،  ش رع   ،8

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

السيد كريم الش وي :  511 حصة 

بقيمة 51.111 درهم للحصة .

السيد مراد الش وي :  511 حصة 

بقيمة 51.111 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الش وي  كريم  السيد 
ش رع الدم م، حي الوف ء 4، رقم 52، 
زنقة 5 الوف ء 2، طريق صفرو، ف 1 

31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  الش وي  مراد  السيد 

طريق   ،8 رقم  فيال  عثم ن،  تجزئة 

ايموزار، ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الش وي  كريم  السيد 
ش رع الدم م، حي الوف ء 4، رقم 52، 
زنقة 5 الوف ء 2، طريق صفرو، ف 1 

31111 ف 1 املغرب

عنوانه)ا(  الش وي  مراد  السيد 

طريق   ،8 رقم  فيال  عثم ن،  تجزئة 

ايموزار، ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بف 1  التج رية 

 212 تحت رقم 797.

994I



5347 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

FIDUCIAIRE CAFMA

STE EL OUMAMI-CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CAFMA

 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC

STE EL OUMAMI-CASH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي  عدار 

بني بويفرور ازغنغ ن  - 62652 

الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.OUMAMI-CASH

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األموال 

والكهرب ء  امل ء  فواتير  استخالص 

واله تف واألنترنت.

عنوان املقر اال تم عي : حي  عدار 

 62652  - ازغنغ ن   بويفرور  بني 

الن ظور املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

الزهراء  ف طمة  االم مي  السيدة 

درهم   25.111 حصة بقيمة   251   :

للحصة .

 251   : ن دية   االم مي  السيدة 

حصة بقيمة 25.111 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الزهراء  ف طمة  االم مي  السيدة 

الزرقطوني  محمد  ش رع  عنوانه)ا( 
الن ظور   62652 ازغنغ ن    38 رقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة االم مي ن دية  
 21111 االلفة     78 رقم    26 زنقة 

الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء  ف طمة  االم مي  السيدة 

الزرقطوني  محمد  ش رع  عنوانه)ا( 
الن ظور   62652 ازغنغ ن    38 رقم 

املغرب

عنوانه)ا(  السيدة االم مي ن دية  
 21111 االلفة     78 رقم    26 زنقة 

الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ  1 فبراير 

 212 تحت رقم 223.

995I

ائتم نية بوعرفة

STE BOUB DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيض ء بوعرفة 

بوعرفة، 211 6، بوعرفة املغرب

 STE BOUB DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 69  

حي التض من - 211 6 بوعرفة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

857

 19 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BOUB DISTRIBUTION
: بيع املواد  غرض الشركة بإيج ز 
توزيع  ميع املواد  الغدائية الع مة- 
الغدائية- نقل البض ئع لحس ب الغير 

و الحس ب الخ ص.
رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
211 6 بوعرفة   - 69  حي التض من 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
11  حصة    : السيد بوبكري علي 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بوبكري علي عنوانه)ا( حي 
امللع6 الشرفي رقم 23 و دة 111 6 

و دة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوبكري علي عنوانه)ا( حي 
امللع6 الشرفي رقم 23 و دة 111 6 

و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  بفجيج  االبتدائية 

 212 تحت رقم  5/212 .
996I

MULTI EXPERTISE

M2A TECH
إعالن متعدد القرارات

MULTI EXPERTISE
97 ش رع حسن الصغير الط بق 
األول رقم  8 ، 21111، الدار 

البيض ء املغرب
M2A TECH »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: 62  بيس 
الزنقة 5 حي مندارون  عين شق  - - 

الدار البيض ء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.27166 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212   19 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

الحصص  تفويت  على  املص دقة 

من طرف ال سيد رشيد م روت الى 

السيد هيش م شهجية 

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيين السيد هيش م شهجية مسير 

للشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

التوقيع املزدوج اال ب ري على  ميع 

الوث ىق 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

التقدمة 

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

را1 م ل الشركة

على  ينص  الذي   : 5 رقم  بند 

م يلي: املسيرون - السلط ت

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  8 767.

997I

محمد الخط بي

شركة االدري�شي ك.م.س كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد الخط بي

ش رع االندلس عم رة االحب 1 ، 

32111، الحسيمة املغرب

شركة االدري�شي ك.م.1 ك ر  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ا دير 

العلي  ا دير الحسيمة الحسيمة 

32111 الحسيمة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

322 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

االدري�شي ك.م.1 ك ر .

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.

ا دير   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الحسيمة  الحسيمة  ا دير  العلي  

32111 الحسيمة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 5.111   : السيد كم ل االدري�شي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 5111  : االدري�شي   كم ل  السيد 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كم ل االدري�شي عنوانه)ا( 

 32111 بوخي ر   سيدي  ش رع 

الحسيمة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كم ل االدري�شي عنوانه)ا( 

 32111 بوخي ر  سيدي  ش رع 

الحسيمة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت ريخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 8  .

998I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE AGHNAM ALBARAKA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°12

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N° 66,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE AGHNAM ALBARAKA SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي سيدي 

ع بد - 32111 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGHNAM ALBARAKA SARL AU

مغذي   -  : غرض الشركة بإيج ز 

واألبق ر  امل عز  من  امل عز  علف 

والفجول.

- ت  ر الثروة الحيوانية.

- ت  ر علف.

ت  ر علف مرك6 أو منتج ت    -

أخرى لتغذية حيوان ت ب لتقسيط.

- استيراد و تصدير..

عنوان املقر اال تم عي : حي سيدي 

ع بد - 32111 الحسيمة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : أمنش ر  السيد فيصل 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  111  : أمنش ر  فيصل  السيد 
بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  أمنش ر  فيصل  السيد 
 32111 الروا�شي  تدك نت  دوار 

الحسيمة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أمنش ر  فيصل  السيد 
 32111 الروا�شي  تدك نت  دوار 

الحسيمة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ريخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 88 .
999I

cabinet fiduciaire zghoud

 BILLAK AD CONSTRICTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسم ل الشركة

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

 BILLAK AD CONSTRICTION
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

مولى الرشيد اق مة سنط كالرا 2 - 
91111 طنجة املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 1 467

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 د نبر   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»   39.911.111»
«11.111  درهم» إلى »41.111.111 

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 471 .

 111I

CHETTIOUI AHMED

WORKER TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء,م/ا,ش رع 

 1,رقم 34 ، 51 92، القصر الكبير 

املغرب

WORKER TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار لعبيد 

 م عة الزوادة قي دة سيدي سالمة  

- 51 92 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. WORKER TRANS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشح ص لحس ب الغير.

عنوان املقر اال تم عي : دوار لعبيد 

 م عة الزوادة قي دة سيدي سالمة  

- 51 92 القصر الكبير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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511 حصة    : السيد كريم بلخير 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد محسن بلحير :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد كريم بلخير عنوانه)ا( دوار 

لعبيد  م عة الزوادة قي دة سيدي 

سالمة  51 92 القصر الكبير املغرب.

عنوانه)ا(  بلحير  محسن  السيد 

قي دة  الزوادة  لعبيد  م عة  دوار 

سيدي سالمة  51 92 القصر الكبير 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريم بلخير عنوانه)ا( دوار 

لعبيد  م عة الزوادة قي دة سيدي 

سالمة  51 92 القصر الكبير املغرب

عنوانه)ا(  بلحير  محسن  السيد 

قي دة  الزوادة  لعبيد  م عة  دوار 

سيدي سالمة  51 92 القصر الكبير 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 22 بت ريخ  االبتدائية ب لقصر الكبير  

فبراير  212 تحت رقم 34 .

 11 I

Perfect advice

 SOCIETE DU SAHEL ET

SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

Perfect advice

 Rés Moustakbal, Imm 264 Et

  4, Appt N°19 - Sidi Maârouf

 Casablanca Rés Moustakbal,

 Imm 264 Et 4, Appt N°19 - Sidi

 Maârouf  Casablanca، 20450،

CASABLANCA MAROC

   SOCIETE DU SAHEL ET SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 ROUTE وعنوان مقره  اإل تم عي
 EL OUALIDIA SAFI CENTRE

 BEDDOUZZA SAFI 46040 SAFI
.MAROC

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4419
الشريك  قرار  بمقت�شى 
 2121 نونبر    9 في  املؤرخ  الوحيد 
بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع  تم 
درهم»    1.411.111« قدره 
إلى  درهم»   9.611.111« من  أي 
  : طريق  عن  درهم»   21.111.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر   17 بت ريخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت رقم 897 .
 112I

-Clear Accounting Network -SARL 

ABAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Clear Accounting 
-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،
AGADIR MAROC

ABAN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة  54 
رقم 1  ش رع االم م البخ ري بوارك ن 

اك دير - 81111 اك دير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
46347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  قت�شى  بم
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABAN :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRANS

غرض الشركة بإيج ز : نقل السلع 

و البض ئع لحس ب الغير  .

عنوان املقر اال تم عي : زنقة  54 

رقم 1  ش رع االم م البخ ري بوارك ن 

اك دير - 81111 اك دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبدالصمد العنبر :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العنبر  عبدالصمد  السيد 
درب   78 رقم   618 زنقة  عنوانه)ا( 

مب رك بوارك ن اك دير 81111 اك دير 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

العنبر  عبدالصمد  السيد 
درب   78 رقم   618 زنقة  عنوانه)ا( 

مب رك بوارك ن اك دير 81111 اك دير 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 98468.

 113I

NADOFISC SARL

LYPNEUPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL

ش رع 3 م ر1 زنقة قرطبة عم رة 

7 شقة رقم 2 الن ضور ، 62111، 

الن ضور املغرب

LYPNEUPRO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي اوالد 

ابراهيم زنقة 66  رقم 33 رقم املحل 

8  الن ظور - 1 621 الن ظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. LYPNEUPRO

-بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتوزيع االط رات ب لجملة والتقسيط.

-بيع األ هزة اإللكترونية واأل هزة 

املنزلية.

-استيراد وتصدير اإلط رات.

: حي اوالد  عنوان املقر اال تم عي 
33 رقم املحل  66  رقم  ابراهيم زنقة 

8  الن ظور - 1 621 الن ظور املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : اسب عي  عبيد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبيد اسب عي عنوانه)ا( حي 
رقم    5 اوالد لحسن اروحيدا زنقة 

58 الن ظور 62121 الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :

السيد عبيد اسب عي عنوانه)ا( حي 
رقم    5 اوالد لحسن اروحيدا زنقة 

58 الن ظور 62121 الن ظور املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 5  فبراير 

 212 تحت رقم 349.
 114I

cabinet fiduciaire zghoud

 COMPLEXE STAR SPORT
TANGER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC
 COMPLEXE STAR SPORT

TANGER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
ه رون الرشيد رقم 39 - 91121 

طنجة املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.53823

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في  2 د نبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 -  39 رقم  الرشيد  ه رون  »ش رع 
»ش رع  إلى  املغرب»  طنجة   91121
 G/9038  - الجيش امللكي ط.ف رقم

91111 طنجة   املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 675 .
 115I

MCG

وي سكال
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

وي سك ل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع عالل 
الف �شي، العم رة 2 ، الشقة رقم 5، 

سين - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   71 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
وي   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

سك ل.
:  ميع  بإيج ز  الشركة  غرض 
تطوير  للخ رج.  املو هة  الخدم ت 
وتطوير  تصميم  ؛  الكمبيوتر  برامج 
الوي6  مواقع  وإنت ج  ودراسة 
االستش رات  اإلنترنت،  والبرامج على 
على  واالتص ل  اإلعالن  الح سوبية. 
إدارة وتشغيل   ميع وس ئل اإلعالم. 

موقع التج رة اإللكترونية.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الشقة   ، 2 العم رة  الف �شي،  عالل 
مراكش   41111  - سين   ،5 رقم 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد ميريكون تيبو داني ل :  11  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
داني ل  تيبو  ميريكون  السيد 
طريق دو ال فونت    455 عنوانه)ا( 
41211 س نت أوالدي أو بورن فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
داني ل  تيبو  ميريكون  السيد 

طريق دو ال فونت    455 عنوانه)ا( 

41211 س نت أوالدي أو بورن فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21942 .

 116I

Digithink

Networktic consulting
إعالن متعدد القرارات

Digithink

 Groupe 7 N° 57 Youssoufia

ouest ، 10190، الرب ط املغرب

Networktic consulting »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

 Groupe :وعنوان مقره  اال تم عي

 7 N° 57 Youssoufia ouest -

91 1  الرب ط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 24 8 

الجمع  املحضر  بمقت�شى 

املصحح االمض ء  االستثن ئي لشرك ء 

فبراير  و8  فبراير  212   5 بت ريخ 

 212 اتفق الشرك ء على م يلي:  

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

تفويت 91 حصة ا تم عية في ملكية 

حصة    1 و  الس يح  السيدة سع د 

ا تم عية في ملكية السيدة سكينة 

امليسر لف ئدة السيد محمد الس يح 

حصة    11 يتوفر على  الدي اصبح 

ا تم عية.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

سع د  السيدة  استق لة  م يلي: 

امليسر من  الس يح والسيدة سكينة 

تسير الشركة وتسمية السيد محمد 

الس يح كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

للشركة  الق نونية  الصيغة  تغير 

املسؤولية  دات  شركة  لتصبح 

محدودة لشريك وحيد.

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

من  الشركة  اسم  تغير  م يلي: 

الى   NETWORKTIC   Consulting

 Digithink

قرار رقم 5: الذي ينص على م  يلي: 

تم تحين الق نون االس �شي للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  ب لرب ط  التج رية 

 212 تحت رقم 357   1.

 117I

درعة ارش دات ش.م.م

 SOUSS-DARAA-BUSINESS

NEGOCE ET TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

درعة ارش دات ش.م.م

5  ش رع بئر أنزران صندوق بريد 

1  تصومعت 5  ش رع بئر أنزران 

صندوق بريد 1  تصومعت، 

45111، ورزازات املغرب

 SOUSS-DARAA-BUSINESS

 NEGOCE ET TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي حي تكمي 

الجديد ترميكت - 45111 ورزازات 

املغرب.

توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.969 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2121 د نبر   28 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

نقل البض ئع لحس ب الغير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

ين ير    2 بت ريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 6 .

 118I
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درعة ارش دات ش.م.م

 SOUSS-DARAA-BUSINESS

 NEGOCE ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظ م األس �شي للشركة

درعة ارش دات ش.م.م

5  ش رع بئر أنزران صندوق بريد 

1  تصومعت 5  ش رع بئر أنزران 

صندوق بريد 1  تصومعت، 

45111، ورزازات املغرب

 SOUSS-DARAA-BUSINESS

 NEGOCE ET TRAVAUX DIVERS

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: حي تكمي 

الجديد ترميكت - 45111 ورزازات 

املغرب.

»مالءمة النظ م األس �شي للشركة»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.969 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 28 د نبر 2121

األس �شي  النظ م  مالءمة  تقرر 

نقل  للشركة مع مقتضي ت الق نون: 

البض ئع لحس ب الغير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

ين ير    2 بت ريخ  االبتدائية بورزازات  

 212 تحت رقم 6 .

 119I

FACE FIDUCIAIRE

ALMAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

FACE FIDUCIAIRE

219 ش رع مصطفى املعني 

الط بق الث لث رقم 6 ، 31 21، 

الدار البيض ء املغرب

ALMAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  21 
ش رع مصطفي املع ني ط 2 ش 
9 أنف  الدارالبيض ء - 21111 

الدارالبيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.23 537

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم   2121 د نبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»    .511.111»
«511.111.  درهم» إلى »3.111.111 
درهم» عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 
أرب ح أو عالوات إصدار في رأ1 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 761798.

 1 1I

S CONSEILS

 STE JAMJI EXPRESS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

S CONSEILS
 ETAGE 2 N°2 BLOC 2  HAY

 HASSANI ، 40006، marrakech
maroc

 STE JAMJI EXPRESS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 N°7 LOT وعنوان مقره  اإل تم عي
 399 ZONE INDUSTRIELLE AL
 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  1317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.JAMJI EXPRESS SARL AU

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

النقل الدولي و الوطني لف ئدة الغير.

 N°7 LOT : عنوان املقر اال تم عي

 399 ZONE INDUSTRIELLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : خ لد  مجي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  خ لد  مجي  السيد 
رقم   5 زنقة   1 بلوك  القد1  حي 

الدارالبيض ء  البرنو�شي  سيدي   23

41111 الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خ لد  مجي  السيد 
رقم   5 زنقة   1 بلوك  القد1  حي 

الدارالبيض ء  البرنو�شي  سيدي   23

41111 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    5 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9558  .

 1  I

موثق

«CALIFONIAS HOUSE«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق

٨، ش رع عبدالكريم الخط بي، 
زنقة ١، املضيق الجديد، الط بق 

االول ، 1، املضيق املغرب

 «CALIFONIAS HOUSE»

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

أرض العلج، ش رع ف طمة الزهرة، 
رقم 1  طنجة - 91161 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري 

  34 3 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.«CALIFONIAS HOUSE»

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق ري والسي حي.

: حي أرض  عنوان املقر اال تم عي 
  1 العلج، ش رع ف طمة الزهرة، رقم 

طنجة - 91161 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 911   : السيد محمد عين وزان 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد عين وزان عنوانه)ا( 
3، زنقة اسلي، رقم  تجزئة البست ن، 

38 1 611 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد عين وزان عنوانه)ا( 
3، زنقة اسلي، رقم  تجزئة البست ن، 

38 1 611 و دة املغرب.



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5352

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 799 .

 1 2I

fidomek

MAGAZINE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N A   ALAMIRA   6EME

 ETAGE AVENUE ABOU EL

 HASSAN AL MARINI ، 50000،

meknes maroc

MAGAZINE NEGOCE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  رقم 

27 تجزئة النعيم 2 مكن 1 51111 

مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري 

52 73 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. MAGAZINE NEGOCE

غرض الشركة بإيج ز : املت  رة _ 

تموين الحفالت _ التنظيف .

 27 رقم    : عنوان املقر اال تم عي 

 51111 مكن 1   2 النعيم  تجزئة 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : ع لمي  ف ئزة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ع لمي  ف ئزة  السيدة 

مكن 1   51111 حليمة   بن   ن ن 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ع لمي  ف ئزة  السيدة 

مكن 1   51111 حليمة   بن   ن ن 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 588.

 1 3I

SAMIR FIDUCIAIRE

ALAE SCHOO. PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT

 3, 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

ALAE SCHOO. PRIVEE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

213، تجزئة العثم نية 2،  - 51151 

مكن 1 املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4434 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 23 نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

 -   ،2 العثم نية  تجزئة   ،213 »رقم 

»تجزئة  إلى  مكن 1 املغرب»   51151

 - البس تين،    ،558 تجزئة رقم  أليم، 

51151 مكن 1  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 625.
 1 4I

SAMIR FIDUCIAIRE

دوتش هاوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT
 3, 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
دوتش ه و1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي املكت6 رقم 
7، الط بق الث ني، عم رة 48، ش رع 
محمد الس د1،مر  ن 2 - 51151 

مكن 1 املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.48575
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 24 د نبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»املكت6 رقم 7، الط بق الث ني، عم رة 
48، ش رع محمد الس د1،مر  ن 2 
- 51151 مكن 1 املغرب» إلى »الشقة 
 ،48 العم رة  الط بق االول،   ،4 رقم 
 -  ،2 مر  ن  ش رع محمد الس د1، 

51151 مكن 1  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 626.
 1 5I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 STE TIDLI SERVICES AUTO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L’ETAT

 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23551، سوق السبت اوالد النمة 

املغرب

 STE TIDLI SERVICES AUTO

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي طريق 

مراكش اوالد قيشو سوق السبت 

اوالد النمة - 23551 سوق السبت 

اوالد النمة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 443

الشريك  قرار  بمقت�شى 

ين ير  212   16 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

 STE محدودة ذات الشريك الوحيد 

 TIDLI SERVICES AUTO SARL

درهم    11.111 مبلغ رأسم له     AU

طريق  اإل تم عي  مقره   وعنوان 

السبت  سوق  قيشو  اوالد  مراكش 

سوق السبت   23551  - النمة  اوالد 

ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  النمة  اوالد 

م لية و ا تم عية.

طريق  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السبت  سوق  قيشو  اوالد  مراكش 
سوق   23551  - ص لح  بن  الفقيه 

السبت اوالد النمة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( احمد  التدلي و عنوانه)ا( 

دوار املرابطية حد بومو�شى لفقيه بن 

ص لح 23551 حد بومو�شى لفقيه بن 

ص لح املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

   فبراير  212 تحت رقم  54/212.

 1 6I
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 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 STE ESPACE CHAIBOUB

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE ENNASSER

 AIT ERRAMI ABDELKEBIR

 COMPTABLE AGREE PAR

L’ETAT

 AV DES FAR SOUK SEBT ،

23551، سوق السبت اوالد النمة 

املغرب

 STE ESPACE CHAIBOUB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : الحي 

االداري س حة املق ومة سوق السبت 
الفقيه بن ص لح - 23551 سوق 

السبت لفقيه بن ص لح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 523

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر حل  ين ير  212   21 املؤرخ في 

 STE ESPACE CHAIBOUB SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

مقره  اإل تم عي الحي االداري س حة 

بن  الفقيه  السبت  سوق  املق ومة 

23551 سوق السبت لفقيه  ص لح - 

بن ص لح املغرب نتيجة الزمة م لية و 

ا تم عية.

و عين:

شيبوب  عبد اله دي    السيد)ة( 

و عنوانه)ا(  لخاللطة اوالد ن صر بني 
سوق   23551 السبت  سوق  مو�شى 

السبت املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

الحي  وفي  ين ير  212   21 بت ريخ 

االداري س حة املق ومة سوق السبت 

اوالد النمة لفقيه بن ص لح - 23551 

ص لح  بن  الفقيه  السبت   سوق 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

21 ين ير  212 تحت رقم  55/212.

 1 7I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE SEBBAGHI
DEVELOPPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE SEBBAGHI

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 5  زنقة 
 م ل الدين االفغ ني الط بق االول 
رقم 3 و دة - 61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

36577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SEBBAGHI DEVELOPPEMENT

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

+مف وض  االشه ر  أشغ ل   + البن ء 

.....+
زنقة    5  : عنوان املقر اال تم عي 
 م ل الدين االفغ ني الط بق االول 
رقم 3 و دة - 61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : حفيظ  صب غي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد صب غي حفيظ 
البطيوي  عرصة    1 شقة   41 رقم 

61111 ف 1  واد الزحون مف ف 1 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد صب غي حفيظ 
البطيوي  عرصة    1 شقة   41 رقم 

61111 ف 1  واد الزحون مف ف 1 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    5 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 541.

 1 8I

CHAOUER CONSEIL

AGRI I.G.H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

AGRI I.G.H  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي طريق 

مكن 1 رقم 11   - 54356 ميدلت 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRI  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. I.G.H

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املختلفة.

طريق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ميدلت   54356  -    11 مكن 1 رقم 

اململكة املغربية.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

حصة    11   : السيد العز هش م 

بقيمة 111.  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هش م  العز  السيد 

 54356 الس د1  محمد  11 ش رع 

ميدلت اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هش م  العز  السيد 

 54356 ش رع محمد الس د1    11

ميدلت اململكة املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

1  فبراير  االبتدائية بميدلت  بت ريخ 

 212 تحت رقم 47.

 1 9I

CABINET OUASSI

 STE CENTRE LA FIERTE
PRIVE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عم رة كومرزيد ش رع الحرية ط بق 

االول مكت6 رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46111، اسفي املغرب

 STE CENTRE LA FIERTE PRIVE

 SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الرقم 1  

زنقة 5 حي مسجد سيدي واصل  - 

46111 أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 CENTRE LA FIERTE PRIVE SARL

.AU

دورات   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدعم املدر�شي

تعليم اللغ ت

.

عنوان املقر اال تم عي : الرقم 1  

 - حي مسجد سيدي واصل    5 زنقة 

46111 أسفي املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

صب حي  الواحد  عبد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

صب حي  الواحد  عبد  السيد 

املسجد    حي   5 الزنقة    4 عنوانه)ا( 

46111 أسفي املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خديجة الراجي عنوانه)ا( 
283 ش رع بو دور حي الكور1  رقم 

46111 أسفي املغرب

وادي  الصمد  عبد  السيد 
زنقة القن دسة   16 الرقم  عنوانه)ا( 

حي الكور1 46111 أسفي املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  االبتدائية بآسفي  

 212 تحت رقم 81 .
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Global Infobel

AGA STEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

AGA STEEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي بلوك 18 

سيدي ميمون قصبة ط هر  ايت 

ملول - 81111  ايت ملول املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

22213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.STEEL

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املنتج ت املعدنية ب لتجزئة.

 18 عنوان املقر اال تم عي : بلوك 

ايت  ط هر   قصبة  ميمون  سيدي 

ملول - 81111  ايت ملول املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد القدري الحسين 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

نقدية   : الحسين  القدري  السيد 
بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد القدري الحسين عنوانه)ا( 
ايت  العبيد  تجزئة  4ء  رقم   4 بلوك 

ملول 81111 ايت ملول املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد القدري الحسين عنوانه)ا( 
ايت  العبيد  تجزئة  4ء  رقم   4 بلوك 

ملول 81111 ايت ملول املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   21 بت ريخ  ب نزك ن   االبتدائية 

 212 تحت رقم 69 .
 12 I

DK PARTNERS MAROC

 ORTHOPHONISTE EL
HARRAR.K

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard Ghandi - Ghandi ,
 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 ORTHOPHONISTE EL

HARRAR.K شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 7  

مك ن ب ستور  سكن ب ستور بن ء 
شقة 3  الدور 2 مستشفي ت بحي 
املع رف ب لدار البيض ء - 21361 

الدارالبيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
489593

 14 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم   2121 د نبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ORTHOPHONISTE EL  :

.HARRAR.K

مع لج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

النطق.

  7  : اال تم عي  املقر  عنوان 

بن ء  ب ستور  سكن  ب ستور   مك ن 

بحي  مستشفي ت   2 الدور    3 شقة 

 21361  - البيض ء  ب لدار  املع رف 

الدارالبيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 5.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

51 حصة    : السيدة كوثر الحرار 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة كوثر الحرار عنوانه)ا( حي 

نسيم، تجزئة نسيم اسالن رقم 64  

91 21 الدارالبيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كوثر الحرار عنوانه)ا( حي 

نسيم، تجزئة نسيم اسالن رقم 64  

91 21 الدارالبيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ     ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.
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SAMIR FIDUCIAIRE

صارادير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
ص رادير شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي الشقة 
4، عم رة 8  ، الشطر أ، ري ض 
االسم عيلية - 51151 مكن 1 

املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.29195

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في  1 ين ير  212 تمت إض فة 
إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :
املت  رة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    6 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 792.
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LOGIFIN

ASFOUR design
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 21

 CASTILLA,  ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
ASFOUR design شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي طريق 
مغ رة هرقل عم رة إل رقم 26  - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3 19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ASFOUR design
غرض الشركة بإيج ز : - التطريز 

والهوت كوتور والخي طة.
- التصميم الداخلي والديكور.

- املن سب ت والطع م.
- االستيراد والتصدير والتج رة

العملي ت  ،  ميع  ع م  وبشكل 
أو  امل لية  أو  التج رية  أو  الصن عية 
تتعلق  قد  التي  العق رية  أو  املنقولة 
بشكل مب شر أو غير مب شر بموضوعه  

املم ثل أو ذي الصلة..
طريق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -   26 رقم  إل  عم رة  هرقل  مغ رة 

91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 71.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
املصوري الهروش  السيدة صف ء 
درهم    .111 بقيمة  حصة   71   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املصوري الهروش  السيدة صف ء 
عنوانه)ا( زنقة املتنبي اق مة االخوين 
طنجة   91111  7 شقة   3 ط بق   21

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
املصوري الهروش  السيدة صف ء 
عنوانه)ا( زنقة املتنبي اق مة االخوين 
طنجة   91111  7 شقة   3 ط بق   21

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    6 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 551 .
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HOLPAG

INDUBASE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

HOLPAG
 KM  1.511 ROUTE D’EL
 JADIDA LISSASFA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

INDUBASE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املنطقة 
الصن عية ليس سفة 177  - 

كيلومتر -9 طريق الجديدة املنطقة 
الصن عية ليس سفة 177  - 

كيلومتر -9 طريق الجديدة 21231 
الدارالبيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 د نبر   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»   3.111.111»
«5.111.111 درهم» إلى »8.111.111 
تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765886.
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«TCO SOLUTION»   »ت. 1 .او    سلسيون  » 

شركه ذات مسؤولية محدده

ت. س .او    سلسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

«TCO SOLUTION»   »ت. 1 .او    
سلسيون  » شركه ذات مسؤولية 

محدده
زنقة نيل رقم 4  ش رع 2 م ر1 ، 

31 21، الدار البيض ء املغرب
ت. 1 .او    سلسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة نيل 
رقم 4  ش رع 2 م ر1  . 31 21 

الدار البيض ء املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.346 83

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 4  فبراير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 . م ر1    2 ش رع    4 »زنقة نيل رقم 
إلى  املغرب»  البيض ء  الدار   21 31
 -   /  4-105 املنور ب  السكن  »ل.ا 

1 216 الدار البيض ء  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 5615.
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«TCO SOLUTION»   »ت. 1 .او    سلسيون  » 

شركه ذات مسؤولية محدده

»TCO SOLUTION » »ت. س 
.او    سلسيون»

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

«TCO SOLUTION»   »ت. 1 .او    
سلسيون  » شركه ذات مسؤولية 

محدده
زنقة نيل رقم 4  ش رع 2 م ر1 ، 

31 21، الدار البيض ء املغرب
«TCO SOLUTION » »ت. 1 .او    
سلسيون» شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة نيل 
رقم 4  ش رع 2 م ر1 - 31 21  

الدار البيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.346 83

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 د نبر    4 في  املؤرخ 

املص دقة على :
الرحيم   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
321.  حصة ا تم عية من  الصغير 
أصل 761.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 
كريم  بنونة بت ريخ 4  د نبر 2121.

الرحيم   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   441 الصغير 
أصل 761.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 
سن ء   علمي غالمي بت ريخ 4  د نبر 

.2121
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 5615.
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HOLPAG

AL YACOUT BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE D‹EL

 JADIDA LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

AL YACOUT BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 

شراردة الط بق السفلي درب لوبلة 

بوركون 1  زنقة شراردة الط بق 

السفلي درب لوبلة بوركون 21141 

الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري -.

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :

 MOHAMMED )تفويت السيد )ة

BARRAK 611 حصة ا تم عية من 

أصل 211.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 

 17 بت ريخ   MUSTAPHA DRAIDRY

ين ير  212.

)ة(  السيد  تفويت 

 MOHAMMED BARRAK 611

  .211 أصل  من  ا تم عية  حصة 

 SOCIETE )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

بت ريخ   PALM CITY INVESTMENT

17 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765862.
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MOORISH

GOODeterge
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 ش رع لال ي قوت الط بق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيض ء املغرب
GOODeterge  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 1 4 ش رع 
الزرقطوني إق مة ح مد الشقة   - 

21141 الدار البيض ء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. GOODeterge
غرض الشركة بإيج ز : شراء وبيع 

وتصنيع املنظف ت.
 4 1  : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش رع الزرقطوني إق مة ح مد الشقة 

  - 21141 الدار البيض ء املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد مع د رزقي :  1.111  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  عنوانه)ا(  رزقي  مع د  السيد 
رقم  9ع/ش   54 زنقة   3 ي سمينة 
البيض ء  الدار   21111 البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  رزقي  مع د  السيد 
رقم  9ع/ش   54 زنقة   3 ي سمينة 
البيض ء  الدار   21111 البيض ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765984.
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MOORISH

GRANULATO INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 ش رع لال ي قوت الط بق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيض ء املغرب
  GRANULATO INDUSTRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 1 4 ش رع 
الزرقطوني إق مة ح مد الشقة   - 

21141  الدار البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
49133 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. GRANULATO INDUSTRY
غرض الشركة بإيج ز : شراء وبيع 

وإع دة تدوير اإلط رات.
 4 1  : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش رع الزرقطوني إق مة ح مد الشقة 

  - 21141  الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد أيوب الش كري  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أيوب الش كري  عنوانه)ا( 
7  زنقة تلمس ن م  إق مة النورشقة 

ج مكن 1 51111  مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيوب الش كري عنوانه)ا( 
7  زنقة تلمس ن م  إق مة النورشقة 

ج مكن 1 51111  مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765985.
 131I

MOORISH

 CRISTAL BUSINESS
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 ش رع لال ي قوت الط بق 5 شقة د 

، 21181، الدار البيض ء املغرب
 CRISTAL BUSINESS

INTERNATIONAL  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 1 4 ش رع 
الزرقطوني إق مة ح مد الشقة   - 

21141  الدار البيض ء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:



5357 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتض ء  عند 
 CRISTAL BUSINESS  : تسميته  

. INTERNATIONAL
تذاكر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السفر السي حي.
 4 1  : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش رع الزرقطوني إق مة ح مد الشقة 

  - 21141  الدار البيض ء املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي :
  : املؤمن  عبد  قمع  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    11.111

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد قمع عبد املؤمن عنوانه)ا( 
س حل الع ج   99326 س حل الع ج 

س حل الع ج.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قمع عبد املؤمن عنوانه)ا( 
س حل الع ج   99326 س حل الع ج 

س حل الع ج
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765983.
 13 I

CABINET OUASSI

STE Z2M2I SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عم رة كومرزيد ش رع الحرية ط بق 
االول مكت6 رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46111، اسفي املغرب
STE Z2M2I SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

مدورات بلدية خميس نك  - 46111 

أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. Z2M2I SARL AU

تصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
زيوت الزيتون

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 46111  - مدورات بلدية خميس نك  

أسفي املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد محمد زميميطة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد زميميطة عنوانه)ا( 

أسفي   46111 حي املدورات  زولة  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد زميميطة عنوانه)ا( 

أسفي   46111 حي املدورات  زولة  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بآسفي  

 212 تحت رقم 93 .

 132I

CABINET OUASSI

 STE BOUCHAABA

TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI

عم رة كومرزيد ش رع الحرية ط بق 

االول مكت6 رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46111، اسفي املغرب

 STE BOUCHAABA TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

لخرارزة كزولة- أسفي  - 46111 

أسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 BOUCHAABA TRAVAUX SARL

.AU

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

زراعية

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 46111  - أسفي   كزولة-  لخرارزة 

أسفي املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيدة غزالن بوشعبة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة غزالن بوشعبة عنوانه)ا( 

دوار السراحنة الغي ت 46111 أسفي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غزالن بوشعبة عنوانه)ا( 

دوار السراحنة الغي ت 46111 أسفي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  االبتدائية بآسفي  

 212 تحت رقم 86 .

 133I

YF CONSULTING SERVICES

TRANSDIS LAIKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

TRANSDIS LAIKE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

الشهيد امب رك بوبكر حم ني سوق 

األربع ء الغرب. - 4314   سوق 

األربع ء الغرب. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

27113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRANSDIS LAIKE
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توزيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نقل البض ئع و   ، املشروب ت الغ زية 

أشغ ل مختلفة..

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

بوبكر حم ني سوق  امب رك  الشهيد 

سوق     4314  - الغرب.  األربع ء 

األربع ء الغرب. املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد لخنيك هش م :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد ع دل ف ضال :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هش م  لخنيك  السيد 

مهدية    64 رقم  ج  العربي  املغرب 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  ف ضال  ع دل  السيد 

دوار اوالد مو�شى الرمل قي دة سيدي 

الغرب.  اربع ء  سوق  لحمر  محمد 

4314  سوق اربع ء الغرب املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هش م  لخنيك  السيد 

مهدية    64 رقم  ج  العربي  املغرب 

القنيطرة 4111  القنيطرة املغرب

عنوانه)ا(  ف ضال  ع دل  السيد 

دوار اوالد مو�شى الرمل قي دة سيدي 

الغرب.  اربع ء  سوق  لحمر  محمد 

4314  سوق اربع ء الغرب املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

الغرب   االربع ء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت  فبراير  212    6 بت ريخ 

.  4

 134I

SAMIR FIDUCIAIRE

ENGEL IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 ENGEL IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 3، درب 

ب ري، سيدي عمر،  - 51151 

مكن 1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.44825

الع م  الجمع  بمقت�شى 

ين ير  212   25 في  اإلستثن ئي ملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ    ENGEL IMPORT EXPORT
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

ب ري،  درب   ،3 اإل تم عي  مقره  

مكن 1   51151  - عمر،   سيدي 

املسبق  الحل   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.

درب   ،3 و حدد مقر التصفية ب 

ب ري، سيدي عمر،  - 51511 مكن 1 

املغرب. 

و عين:

و  حس ين  عص م    السيد)ة( 

عنوانه)ا( 3، درب ب ري، سيدي عمر،  

)ة(  51511 مكن 1 املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 88.

 135I

socogese

«DIAGONAL INVEST«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

«DIAGONAL INVEST» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 4 

اق مة ي سمين 2 طريق عين السمن - 

31111 ف 1 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.45453

الع م  الجمع  بمقت�شى 

 2121 اإلستثن ئي ملؤرخ في  3 د نبر 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

  «DIAGONAL INVEST« املحدودة 

درهم   751.111 رأسم له   مبلغ 

 4 رقم  اإل تم عي  مقره   وعنوان 

طريق عين السمن   2 اق مة ي سمين 

 : ل  نتيجة  املغرب  ف 1   31111  -

توقيف النش ط.

 4 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 

اق مة ي سمين 2 طريق عين السمن - 

31111 ف 1 املغرب. 

و عين:

العلمي و  عبد السالم   السيد)ة( 

عنوانه)ا( 6 تجزئة كرين ب رك الط بق 

2 الشقة 5 ملع6 الخيل م.ج 31111 

ف 1 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  76/ 212.

 136I

.sté. fidev SARL - A.U

إنوڤ استيراد وتصدير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

.sté. fidev SARL - A.U

اديور ا داد ابني   498  - مكن 1 

امحمد ، 51111، مكن 1 املغرب

شركة  وتصدير   استيراد  إنوڤ 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 7 مكرر, 

مكن 1   51111  - توالل   – القراعي 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.23193

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   21 9 د نبر   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«911.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   13 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

2121 تحت رقم 2529.

 137I

.sté. fidev SARL - A.U

كونطوار بلفا�شي ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكن 1 - 498 اديور ا داد ابني 

امحمد ، 51111، مكن 1 املغرب

كونطوار بلف �شي ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  5، تجزئة 

البركة، البس تين  - 51111 مكن 1 

املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.35399
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الع م  الجمع  بمقت�شى 

د نبر   28 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة  رأسم ل  رفع  تم   21 9

درهم»    1.111.111« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   5.111.111« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»    5.111.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يونيو    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

2121 تحت رقم 616 .

 138I

.sté. fidev SARL - A.U

MEK 2MC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكن 1 - 498 اديور ا داد ابني 

امحمد ، 51111، مكن 1 املغرب

MEK 2MC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  قطعة رقم 

5، الطريق الرئيسية الرب ط– ف 1 

رقم 34، سيدي بوزكري - 51111 

مكن 1 املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.32165

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   21 9 د نبر   31 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    .511.111»

  .911.111« إلى  درهم»   411.111»

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

7  غشت  بت ريخ  التج رية بمكن 1  

2121 تحت رقم 2374.
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.sté. fidev SARL - A.U

AVREM–BEC
شركة املس همة

رفع رأسم ل الشركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكن 1 - 498 اديور ا داد ابني 
امحمد ، 51111، مكن 1 املغرب
AVREM–BEC شركة املس همة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8، حي 
العربي الهواري - تواركة - 51111 

مكن 1 املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 9729

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   21 9 د نبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
«711.111 درهم» أي من »411.111 
عن  درهم»     1.111« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
7  غشت  بت ريخ  التج رية بمكن 1  

2121 تحت رقم 2376.
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.sté. fidev SARL - A.U

 DESTI SERVICES ET
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسم ل الشركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكن 1 - 498 اديور ا داد ابني 
امحمد ، 51111، مكن 1 املغرب
 DESTI SERVICES ET TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 64، 

مكرر  ، حي السالم  تمديد رقم 
3 – سيدي سعيد - 51111 مكن 1 

املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4618 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2121 يوليوز    7 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«11.111  درهم» أي من »411.111 

عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

7  غشت  بت ريخ  التج رية بمكن 1  

2121 تحت رقم 2377.

 14 I

SAMIR FIDUCIAIRE

RH LOTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

RH LOTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة 

اليسر 4، املكت6 رقم 8، سيدي 

بوزكري الشقة 4، عم رة 8  ، 

الشطر أ، ري ض االسم عيلية 

52211 ارفود املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4742 

الع م  الجمع  بمقت�شى 

ين ير  212  في  1  اإلستثن ئي ملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

املحدودة RH LOTIS  مبلغ رأسم له  

مقره   وعنوان  درهم    11.111

املكت6   ،4 اليسر  عم رة  اإل تم عي 

الشقة  بوزكري  سيدي   ،8 رقم 

ري ض  أ،  الشطر   ،  8 عم رة   ،4

املغرب  ارفود   52211 االسم عيلية 

نتيجة ل : الحل املسبق للشركة.

عم رة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي   ،8 رقم  املكت6   ،4 اليسر 

بوزكري - 51151 مكن 1 املغرب. 

و عين:

هواري و  عبد السالم   السيد)ة( 

العمومية  االشغ ل  سكنى  عنوانه)ا( 

52211 ارفود  ش رع موالي اسم عيل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

 وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و محل تبليغ العقود و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير  بت ريخ  1  بمكن 1   التج رية 

 212 تحت رقم 61.
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SAMIR FIDUCIAIRE

كواال كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

كواال ك ش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 9 ، ش رع 

الفوط، م.ج - 51511 مكن 1 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.38 49

الع م  الجمع  بمقت�شى 

 2121 اإلستثن ئي ملؤرخ في  1 د نبر 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

محدودة ذات الشريك الوحيد كواال 

ك ش  مبلغ رأسم له  11.111  درهم 

ش رع   ، 9 وعنوان مقره  اإل تم عي 

الفوط، م.ج - 51511 مكن 1 املغرب 

نتيجة ل : الحل املسبق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب 9 ، ش رع 

مكن 1   51511  - م.ج،   الفوط، 

املغرب. 
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و عين:

عبدالعزيز  تمسم ني   السيد)ة( 

م.ج  ش رع الفوط،   ، 9 و عنوانه)ا( 

)ة(  51511 مكن 1 املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 59.
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ائتم نية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

S.T.A CASH شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية حكيم الر واني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

ش رع محمد الزرقطوني درب   

رقم 6  حي السالم ويسالن مكن 1 ، 

51181، مكن 1 املغرب

شركة S.T.A CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل رقم 

2 تجزئة االسم عيلية 2 درب ابن 

سين  عم رة 2  - 51111 مكن 1  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.S.T.A CASH

غرض الشركة بإيج ز : -1 مكتبة
-2  تحصيل الديون.

املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
درب   2 االسم عيلية  تجزئة   2 رقم 
ابن سين  عم رة 2  - 51111 مكن 1  

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : أمين  العمراني  السيد 
حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة .
السيدة عمور مريم :  511 حصة 

بقيمة 51.111 درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  أمين  العمراني  السيد 
زنقة بني   A7 شقة   5 إق مة النخيل 

مكيلد م.ج  51111 مكن 1 املغرب.
عنوانه)ا(  مريم  عمور  السيدة 
الجميل  املنظر   24 رقم  أغيل  را1 

م.ج  51111 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أمين  العمراني  السيد 
زنقة بني   A7 شقة   5 إق مة النخيل 

مكيلد م.ج  51111 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية بمكن 1  بت ريخ - تحت رقم 

.-
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SAMIR FIDUCIAIRE

كواال بيرسينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT
 3, 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
كواال بيرسينغ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 9 ، 

ش رع الفوط، م.ج - 51151 مكن 1 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 9935

الع م  الجمع  بمقت�شى 

 2121 اإلستثن ئي ملؤرخ في  1 د نبر 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ  بيرسينغ   كواال  املحدودة 
وعنوان  درهم    11.111 رأسم له  

9 ، ش رع الفوط،  مقره  اإل تم عي 

51151 مكن 1 املغرب نتيجة   - م.ج 

ل : حل الشركة .

 ، 9 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ش رع الفوط ، م.ج - 51151 مكن 1 

املغرب. 

و عين:

تمسم ني  عبد العزيز   السيد)ة( 

م.ج  ش رع الفوط،   ، 9 و عنوانه)ا( 

)ة(  51151 مكن 1 املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 58.
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FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE PRESIDENT :
TRANSPORT SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N° 59 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2  R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

 STE PRESIDENT :

 TRANSPORT SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ر رقم 

3    وابر م سة اشتوكة ايت ب ه  

87452 اشتوكة ايت ب ه  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري 

22373 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  :  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PRESIDENT TRANSPORT SARL

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لف ئدة الغير.

رقم  ر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

3    وابر م سة اشتوكة ايت ب ه  

87452 اشتوكة ايت ب ه  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : شريك  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  شريك  محمد  السيد 

دوار  وابر م سة اشتوكة ايت ب ه  

87452 اشتوكة ايت ب ه  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شريك  محمد  السيد 

دوار  وابر م سة اشتوكة ايت ب ه  

87452 اشتوكة ايت ب ه  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  االبتدائية ب نزك ن  

 212 تحت رقم 333.
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ائتم نية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

 IFFAKH   شركة

COSMÉTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية حكيم الر واني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

ش رع محمد الزرقطوني درب   
رقم 6  حي السالم ويسالن مكن 1 ، 

51181، مكن 1 املغرب

 IFFAKH COSMÉTIQUE   شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دك ن 
رقم 4، إق مة األصيل 7 ، حي بلير،  - 

51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري 

52315 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة     : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.IFFAKH COSMÉTIQUE

بيع   1-  : بإيج ز  الشركة  غرض 

مواد التجميل ب لتقسيط .

عنوان املقر اال تم عي : دك ن رقم 

 - بلير،   حي   ، 7 األصيل  إق مة   ،4

51111 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد إف خ حمزة :  111.  حصة 

بقيمة 11.111  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد إف خ حمزة عنوانه)ا( رقم 

 51111 ش رع املدرسة الزيتون    18

مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد إف خ حمزة عنوانه)ا( رقم 

 51111 ش رع املدرسة الزيتون    18

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم -.
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ALISSONE CONSULTING

 AMERICA VITAMIN
SHOPPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ALISSONE CONSULTING

  310Angle BD Omar Riffi

 Et La Liberte CASABLANCA،

20120، CASABLANCA MAROC

 AMERICA VITAMIN SHOPPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي  1 ، 

ش رع الحرية الط بق3 شقة 5 - 

21 21  الدار البيض ء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4 3635

الع م  الجمع  بمقت�شى 

 2121 اإلستثن ئي ملؤرخ في  1 د نبر 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

  AMERICA VITAMIN SHOPPE

درهم    11.111 رأسم له   مبلغ 

وعنوان مقره  اإل تم عي  1 ، ش رع 

  21 21  -  5 شقة  الط بق3  الحرية 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء   الدار 

األزمة اإلقتص دية.

و حدد مقر التصفية ب  1 ، ش رع 

  21 21  -  5 شقة  الط بق3  الحرية 

الدار البيض ء  املغرب. 

و عين:

و  العلوي   حن ن    السيد)ة( 
 4 الط بق  أثين   زنقة   12 عنوانه)ا( 

البيض ء   الدار    21 31    1 شقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 759814.
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ائتم نية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

ALMA ATLAS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية حكيم الر واني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد
ش رع محمد الزرقطوني درب   رقم 

6  حي السالم ويسالن مكن 1 ، 

51181، مكن 1 املغرب

شركة ALMA ATLAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 
املستخرج من الدار  رقم 71 

القط رات ويسالن   - 51145 مكن 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

523197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.ALMA ATLAS
 1-  : بإيج ز  الشركة  غرض 

األشغ ل املختلفة أو البن ء
-2 املت  رة 

-3 اإلستيراد و التصدير.
املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 71 رقم  الدار   من  املستخرج 
القط رات ويسالن   - 51145 مكن 1 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد عبد اإلله الس يح 
حصة بقيمة 11.111  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الس يح  اإلله  عبد  السيد 
71 القط رات ويسالن    عنوانه)ا( رقم 

51145 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الس يح  اإلله  عبد  السيد 
71 القط رات ويسالن    عنوانه)ا( رقم 

51145 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية بمكن 1  بت ريخ - تحت رقم 

.-
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FINCOSA MARRAKECH

 SMART MEDICAL
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
ش رع عبد الكريم الخط بي اق مة 
رقية عم رة 81  بلوك B الط بق 

االول الشقة 7 ، 41111، مراكش 
املغرب
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 SMART MEDICAL SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

محمد الخ مس الط بق 3 مكت6 

رقم 25 مركز االعم ل ط ل6  ليز - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   54 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SMART MEDICAL SOLUTIONS

و  صنع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تسويق اال هزة الطبية.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

مكت6   3 الط بق  الخ مس  محمد 

 - مركز االعم ل ط ل6  ليز   25 رقم 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

251 حصة    : السيد سليم ف ض  

بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : السيدة عف ف التدالوي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد خ لد بنق سم :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ف ض   سليم  السيد 

حي   8 رقم  الوفق وي  مسعود  ش رع 

السالم 81111 اك دير املغرب.

السيدة عف ف التدالوي عنوانه)ا( 

8 شقة  ش رع مسعود الوفق وي رقم 

2  حي السالم 81111 اك دير املغرب.

عنوانه)ا(  بنق سم  خ لد  السيد 

تجزئة املصمودي زنقة القرويين رقم 

91  ت ركة 41111  مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى الكداح عنوانه)ا( 

حي   16 ش رع مسعود الوفق وي رقم 

السالم 81111 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21794 .
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ائتم نية حكيم الر واني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

 DIMACHK PIÈCES شركة

AUTOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية حكيم الر واني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

ش رع محمد الزرقطوني درب   رقم 

6  حي السالم ويسالن مكن 1 ، 

51181، مكن 1 املغرب

 DIMACHK PIÈCES AUTOS شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دك ن رقم 

 33  تجزئة ي سمين   ويسالن  - 

51145 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.DIMACHK PIÈCES AUTOS

بيع   1-  : بإيج ز  الشركة  غرض 

قطع الغي ر ب لتقسيط.

عنوان املقر اال تم عي : دك ن رقم 

 - ويسالن   ي سمين    تجزئة    33 

51145 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : محمد  الرحيوي  السيد 

حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة .

 511   : السيد الغ زي عبد العزيز 

حصة بقيمة 51.111 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الرحيوي محمد عنوانه)ا( 

تجزئة الي سمينة رقم 253  ويسالن 

51145 مكن 1 املغرب.

العزيز   عبد  الغ زي  السيد 

موالي  ش رع  النصر  حي  عنوانه)ا( 

ويسالن    9 رقم   17 درب  بوعزة  

51145 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرحيوي محمد عنوانه)ا( 

تجزئة الي سمينة رقم 253  ويسالن 

51145 مكن 1 املغرب

العزيز   عبد  الغ زي  السيد 

موالي  ش رع  النصر  حي  عنوانه)ا( 

ويسالن    9 رقم   17 درب  بوعزة  

51145 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 923.

 15 I

TGE FIDUS

LAITERIE LA DELICIEUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
ش رع الزرقطوني كم ل ب رك س نتر 

عم رة B رقم 39 الط بق 6 ، 1 288، 
املحمدية املغرب

LAITERIE LA DELICIEUSE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي ري ض 

الشالالت مجموعة 4 رقم 8 شالالت 
- 21811 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.23635
الشريك  قرار  بمقت�شى 
ين ير  212   28 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
مبلغ    LAITERIE LA DELICIEUSE
رأسم له  11.111,11  درهم وعنوان 
الشالالت  ري ض  اإل تم عي  مقره  
 21811  - 8 شالالت  4 رقم  مجموعة 
توقيف   : املحمدية املغرب نتيجة ل 

نش ط الشركة.
ري ض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشالالت مجموعة 4 رقم 8 شالالت 

- 21831 املحمدية املغرب. 
و عين:

السيد)ة( مريم  الحمر و عنوانه)ا( 
زاوية ش رع محمد سميحة و زنقة بيير 
 21 رقم   5 ب ران اق مة  وهرة ط بق 
21191 الداراليض ء املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 372.
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موتق

SAW IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شريك

موتق
الدار البيض ء عين الشق العم رية 
السكن اال نيق 415 الض بق االول 
15 ، 21111، لدار البيض ء املغرب
SAW IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 

 Casablanca 13 Rue Ahmed El
 Mejjati Res Les Alpes 1er étage
 N°8  - 20000 CASABLANCA

.MAROC
وف ة شريك

رقم التقييد في السجل التج ري 
.388525

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
ين ير  212 تم اإلعالم   22 املؤرخ في 
بوف ة الشريك أمينة ليدري و توزيع 
لرسم   

ً
تبع  الورثة  على  حصصه 

 2121 أكتوبر   17 في  املؤرخ  اإلراثة 
ب لشكل األتي :

السيد)ة( سعيد الحفري   ،  33  
حصة .

  33   ، خ لد الحفري   السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( محمد الحفري  ،  33  
حصة .

السيد)ة( ورثة امينة ليدري  ،    
حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766394.
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STE ELYOZR LOGISTIQUE

GRIPPO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRIPPO TRANS
 Lot C1 Z.I. tassila ، 80650،

INEZGANE املغرب
GRIPPO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 LOT CI وعنوان مقره  اإل تم عي

 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA -

81651 INEZGANE MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

22483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GRIPPO TRANS

بإيج ز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE  :

 MARCHANDIES POUR

.COMPTE D AUTRUI

 LOT CI  : عنوان املقر اال تم عي 

 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA -

.81651 INEZGANE MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عزيز  سليم  السيد 

فيصل  ش رع   5 ب  ان مير  مشروع 

انزك ن   81 11 انزك ن  الدشيرة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزيز  سليم  السيد 

فيصل  ش رع   5 ب  ان مير  مشروع 

انزك ن   81 11 انزك ن  الدشيرة 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية ب نزك ن  

 212 تحت رقم 427.
 154I

MOHAMED LAAGOUBI

 EXPERT EMBALLAGE 
MAROC  2.E.M

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
  er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC
  EXPERT EMBALLAGE MAROC 

E.M.2  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار أوالد 
حمو اوالد الطي6 ف 1 - 31111 

ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

65683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 أكتوبر    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
  EXPERT EMBALLAGE MAROC

. 2.E.M
ت  ر   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

تعبيئة وتغليف.
مق ول في أشغ ل مختلفة أو في   -

البن ء.
و  استيراد  وسيط  أو  ت  ر   -

تصدير..
عنوان املقر اال تم عي : دوار أوالد 
 31111  - ف 1  الطي6  اوالد  حمو 

ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الجليل املتوفق :  911 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  11   : متوفق  حن ن  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املتوفق  الجليل  عبد  السيد 

اق مة  زنقة سيدي ق سم  عنوانه)ا( 

6 حي االمل طريق صفرو ف 1  النور 

31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  متوفق  حن ن  السيدة 

ق سم حي  زنقة سيدي  النور  اق مة 

 31111 ف 1  صفرو  طريق  االمل 

ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املتوفق  الجليل  عبد  السيد 

اق مة  زنقة سيدي ق سم  عنوانه)ا( 

6 حي االمل طريق صفرو ف 1  النور 

31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    3 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  71/12 .
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socogese

«FRISONORD«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

«FRISONORD» »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: تع ونية 

سيدى مب رك بلدية لقصير - 37  

عين ت و دات املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مه م املسيرين»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.3814 
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بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 17 ين ير  212 تقرر تجديد 

غير  مدة مزاولة مه م املسيرين ملدة: 

محدودة سنوات.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 932/ 212.

 156I

COGEFIM

COGEFIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COGEFIM

31، ش رع موالي يوسف ، 21511، 

الدار البيض ء املغرب

COGEFIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : 31، 

ش رع موالي يوسف - 21511  الدار 

البيض ء  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التج ري : 

. 2999 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  18 د نبر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   COGEFIM

  11.111 رأسم له   مبلغ  املحدودة 

 ،31 درهم وعنوان مقره  اإل تم عي 

21511  الدار  ش رع موالي يوسف - 

الملص دقة  نتيجة  املغرب  البيض ء  

على الحس ب ت النه ئية للمصفي

  قفل التصفية

 انه ء مهمة املصفي.

و عين:

و  بنيس  صوفي     السيد)ة( 
هالل،  ابن  زنقة   ، 4 عنوانه)ا( 

حي راسين   ،6 الشقة  الط بق األول، 

املغرب  البيض ء   الدار   21511

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 ،31 وفي   2121 د نبر   18 بت ريخ 

الدار   21511  - ش رع موالي يوسف 

البيض ء  املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764129.
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socogese

«RIAD ALMOHADES«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نش ط الشركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence
 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc
«RIAD ALMOHADES» »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: بالد بن 
عبد اهللا قطعة 78 و79 طريق 
صفرو املدينة الجديدة - 31111 

ف 1 املغرب.
»استمرار نش ط الشركة»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.29969

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في 27 ين ير  212 تقرر م  يلي:
رغم  الشركة  حل  بعدم  قرار 

الخس ئر املسجلة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير    9 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 782/ 212.
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مكت6 الري ني للمح سبة

CHANGE JAKARTA

إعالن متعدد القرارات

مكت6 الري ني للمح سبة
ش رع محمد داود رقم231  تطوان ، 

93141، تطوان املغرب
CHANGE JAKARTA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: ملتقى 

الش رع املق ومة ويوسف ابن تش فين  
- 93111 تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.79 7

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 8  فبراير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة:  الق نوني  الشكل  تغيير 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تفويت الحصص: فوت السيد أحمد 

أصل  من  حصة   8111 الحيوني 

1.111  حصة لف ئدة السيد  م ل 

التعريف  لبط قة  الح مل  الحيوني 

فوت السيد   L338681الوطنية رقم

فريد الحيوني 111  حصة من أصل 

1.111  حصة لف ئدة السيد  م ل 

التعريف  لبط قة  الح مل  الحيوني 

L338681 الوطنية رقم

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

استق لة أحد املسييران السيد أحمد 

الشركة  ادارة  تسيير  من  الحيوني 

وتعيين السيد  م ل الحيوني كمسير 

وحيد للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

الشكل الق نوني للشركة:  شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 

الحيوني  * م ل  الحصص:  م يلي: 

.........1.000.000،00 درهم. 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

اال تم عي:  م ل  رأسم ل  م يلي: 

الحيوني........ 1.111  حصة.

على  ينص  الذي  رقم  2:  بند 

السيد  تعيين   : االدارة  تسيير  م يلي: 

لبط قة  الح مل  الحيوني   م ل 

 L338681 رقم  الوطنية  التعريف 

كمسير وحيد للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1356.
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EMERAUDE CASH

 EMERAUDE امرود كاش 

CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EMERAUDE CASH

 HAY SIDI MOHAMED

 OUFARES TAHNAOUTE،

42030، MARRAKECH MAROC

 EMERAUDE CASH امرود ك ش 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

سيدي محمد اوف ر1  تحن وت 

42312 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري 

   239 :

 13 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

:  امرود  اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.EMERAUDE CASH ك ش

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االموال.

عنوان املقر اال تم عي : حي سيدي 

 42312 تحن وت  اوف ر1   محمد 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد عش ق ابراهيم   

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عش ق ابراهيم   عنوانه)ا( 
اسكجور    235 رقم  حمزة    تجزئة 

61 41 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عش ق ابراهيم   عنوانه)ا( 
اسكجور    235 رقم  حمزة    تجزئة 

61 41 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    1 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21449 .

 161I

احلي مو�شى

AKLOUD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

احلي مو�شى

حي اوالد ابراهيم زنقة 4  ، 62511، 

الن ظور املغرب

AKLOUD TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي اغزوان  بني 

شيكر  - 62312 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AKLOUD TRANS
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.
اغزوان    : اال تم عي  املقر  عنوان 
بني شيكر  - 62312 الن ظور املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : احلي  مو�شى  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد مو�شى احلي : 111  بقيمة 
11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مو�شى احلي عنوانه)ا( دوار 
الن ظور   62312 شيكر  بني  مالشة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مو�شى احلي عنوانه)ا( دوار 
الن ظور   62312 بني شيكر   مالشة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 5  فبراير 

 212 تحت رقم 353.
 16 I

TY CONSULTING

ANFA PLAGE SA
شركة املس همة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
ANFA PLAGE SA شركة املس همة

وعنوان مقره  اإل تم عي 57  ش رع 
انف  الط بق الث ني مكت6 22 الدار 
البيض ء : 21221 الدار البيض ء 

املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.27353

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 23 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
«57  ش رع انف  الط بق الث ني مكت6 
الدار   21221  : البيض ء  الدار   22
البيض ء املغرب» إلى »املركز التج ري 
انف  بالص ش رع الكورنيش مقر 1 
ر1  : 81 21 الدار البيض ء  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765761.

 162I

TY CONSULTING

AVANTE ELECTA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
AVANTE ELECTA MAROC شركة 

ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 57  ش رع 
أنف ، الط بق الث ني، املكت6 22، 

الدارالبيض ء - 21221 الدارالبيض ء 
املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 82125
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 31 أكتوبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
الث ني،  الط بق  أنف ،  ش رع    57»
 21221  - الدارالبيض ء   ،22 املكت6 
»املركز  إلى  املغرب»  الدارالبيض ء 
التج ري أنف  بالص، ش رع الكورنيش, 
رقم 1.ر 1 ، الدارالبيض ء - 81 21 

الدارالبيض ء  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765568.
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TY CONSULTING

IMMO ESPACIA SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
IMMO ESPACIA SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 57  ش رع 
انف  الط بق الث ني مكت6 22 الدار 
البيض ء : 21221 الدار البيض ء 

املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 8843 
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في 13 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
«57  ش رع انف  الط بق الث ني مكت6 
الدار   21221  : البيض ء  الدار   22
البيض ء املغرب» إلى »املركز التج ري 
انف  پالص ش رع الكورنيش  1 ر1  : 

81 21 الدار البيض ء  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765567.

 164I

cabinet jdaini

ALADIN-ZACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE   ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
ALADIN-ZACK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 32 ش رع 

بئر انزران حي الحسني برك ن - 
63311 برك ن املغرب.
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تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.573 
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 31 ين ير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
الحسني  حي  انزران  بئر  ش رع   32»
إلى  املغرب»  برك ن   63311  - برك ن 
»زنقة بيروت حي الوحدة السعيدية  

- 63611 السعيدية   املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  ببرك ن   االبتدائية 

 212 تحت رقم  13/212 .
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TY CONSULTING

AVANTE MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
AVANTE MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 57  ش رع 

أنف ، الط بق الث ني، املكت6 22، 
الدارالبيض ء - 21221 الدارالبيض ء 

املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 57653
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 13 نونبر 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
الث ني،  الط بق  أنف ،  ش رع    57»
 21221  - الدارالبيض ء   ،22 املكت6 
»املركز  إلى  املغرب»  الدارالبيض ء 
التج ري أنف  بالص، ش رع الكورنيش، 
رقم 1.ر 1 ، الدارالبيض ء - 81 21 

الدارالبيض ء  املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765566.

 166I

ABDELLAH EL BOUAKIL 

STE ABOUAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ABDELLAH EL BOUAKIL

 Casablanca, ANGLE BD BIR

 ANZARANE ET RUE ABOU

ISHAK CHIRAZI ، 20330، الدار 

البيض ء املغرب

STE ABOUAM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي ب مليي 
زنقة ابن محيو اق مة اوزال 2 رقم 7 

- 21331 الدار البيض ء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.43 233

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

2121 تم تعيين  8  د نبر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

العلوي محمد  كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم  81 76.
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GLOFID

TAWZER HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

GLOFID

96  ش رع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 21311

 الدار البيض ء املغرب

TAWZER HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 75ش رع 

   ين ير الط بق األول  الشقة ر 69  

- 21111 الدارالبيض ء املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.46137 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 13 د نبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
األول   الط بق  ين ير  «75ش رع    

الشقة ر 69  - 21111 الدارالبيض ء 
األول  إدريس  ش رع   « إلى  املغرب» 

مكت6  املركز  مكت6  طنجة   إق مة 

 - الت ني  للرقم21،الط بق  ح مل 

91161 طنجة   املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 53 767.

 168I

MOUMNI CONSULTING

LOCATION ICHOUIKHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOUMNI CONSULTING

 LOT.AL BAHR  AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M’DIQ

M’DIQ، 93200، M’DIQ MAROC

LOCATION ICHOUIKHEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي حي القلعة 

ش رع ام م م لك رقم 3 2 املضيق - 

11111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.27815

الع م  الجمع  بمقت�شى 

ين ير   25 في  اإلستثن ئي ملؤرخ 

ذات  شركة  حل  تقرر   212 

 LOCATION املحدودة  املسؤولية 

رأسم له   مبلغ    ICHOUIKHEN

مقره   وعنوان  درهم    11.111

ام م  ش رع  القلعة  حي  اإل تم عي 

 11111  - املضيق   2 3 رقم  م لك 

تطوان املغرب نتيجة ل : قرار املسير.

و حدد مقر التصفية ب حي القلعة 

 - 3 2 املضيق  ش رع ام م م لك رقم 

11111 املضيق املغرب. 

و عين :

و  علوث  محمد   السيد)ة( 

الروا�شي  تغزة  دوار  عنوانه)ا( 

الحسيمة املغرب   11111 الحسيمة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخ برة 

و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 271.
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GRAFCO SARL AU

SOTRAPOR

إعالن متعدد القرارات

GRAFCO SARL AU

 N° 5 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

SOTRAPOR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 491 

شقة   تجزئة ري ض اإلسم عيلية 

  - 51111  مكن 1 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.44313

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 24 د نبر 2121

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

تفويت السيد  عبدهلل مزي ني  م يلي: 

من  ا تم عية  حصة    11.111

أصل 11.111  حصة لف ئدة السيد 

عبدالوه ب قريبع.
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قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
السيد  للشركة  مسير  ديد  تعيين 
تبع   وحيد  كمسير  الفتوحي  م ل 

لقبول استق لة املسير
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

املس همة
بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

رأس مل ل
على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

م يلي: التسيير
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم  86.
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SPHERE CONSEILS

الين كونستريكسيون
إعالن متعدد القرارات

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N° 4
 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC
الين كونستريكسيون »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: 53، مدار 
مر1 السلط ن الدار البيض ء املغرب 

- 24111 الدار البيض ء  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 449195

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في 26 ين ير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم   : الذي ينص على م يلي: 
لقرار الجمع الع م االستثن ئي بطل6 
فردي  السيد  ص غه  الذي  املوافقة 
بسعر  حصة،    111 ببيع  محمد، 
11  )م ئة( درهم للحصة.التي يملكه  
في الشركة لص لح السيد أنور فردي 
الوطنية  التعريف  لبط قة  والح مل 
رقم JB 358464،  وكذلك بيع السيد 
ابراهيم العيدي  111  حصة، بسعر 
11  )م ئة( درهم للحصة.التي يملكه  

في الشركة لص لح السيد عبد الحق 

التعريف  لبط قة  والح مل  العيدي 

بعد   .  221141HH رقم  الوطنية 

بإ م ع  املوافقة  تمت  املن قشة، 

املس همين لعملية البيع ه ته، وعليه 

فإن السيد أنور فردي و السيد عبد 

الشرك ء  أصبحوا  العيدي  الحق 

لكل  حصة  )ألف(    111 الجدد ب 

)ألفين(   2111 يع دل  م   أي  منهم  

حصة للمجموع.

على  ينص  الذي   :2 رقم   قرار 

م يلي: نتيجة العتم د القرار الس بق، 

قرر الجمع الع م االستثن ئي تعديل 

الشركة،  ق نون  من   7 و   6 امل دتين 

ليصبح ك لت لي: رأسم ل الشركة يقدر 

درهم،  ألف(  )م ئتي   211111 ب 

حصة  )ألفين(   2111 إلى  مقسمة  

موزعة  للحصة   درهم    11 بسعر 

على النحو الت لي: 

أنور فردي    111  )ألف( حصة، 

مرقمة من   إلى 111 

111  )ألف(  عبدالحق العيدي   

حصة، مرقمة من  11  إلى 2111

املجموع : 2111 )ألفين( حصة.

يعلن املوقعون أعاله أن األلفين 

رأسم ل  تمثل  التي  حصة   )2111(

الشركة مملوكة لهم  بنس6 محددة 

أعاله تتوافق مع حقوقهم الق نونية 

وأنه  كله  محررة.

قرار رقم  3: الذي ينص على م يلي: 

قبول  االستثن ئي  الع م  الجمع  قرر 

فردي  السيد  املسيرين  ب ستق لة 

تم تعيين    ، محمد و ابراهيم العيدي 

عبد  والسيد  فردي  أنور  السيدين 

كمسيرين  ديدين  العيدي  الحق 

للشركة ملدة غير محدودة،  

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :6 رقم   بند 

م يلي: نتيجة العتم د القرار الس بق، 

قرر الجمع الع م االستثن ئي تعديل 

الشركة،  ق نون  من   7 و   6 امل دتين 

الشركة  رأسم ل   : ك لت لي  ليصبح 

يقدر ب 211111 )م ئتي ألف( درهم، 

حصة  )ألفين(   2111 إلى  مقسمة  

موزعة  للحصة   درهم    11 بسعر 

  111 على النحو الت لي: أنور فردي   

)ألف( حصة، مرقمة من   إلى 111  

)ألف(    111 العيدي  عبدالحق 

حصة، مرقمة من  11  إلى 2111  

2111 )ألفين( حصة

أعاله  املوقعون  يعلن  املجموع. 

)2111( حصة التي تمثل  أن األلفين 

رأسم ل الشركة مملوكة لهم  بنس6 

حقوقهم  مع  تتوافق  أعاله  محددة 

الق نونية وأنه  كله  محررة.

على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 

م يلي: نتيجة العتم د القرار الس بق، 

قرر الجمع الع م االستثن ئي تعديل 

الشركة،  ق نون  من   7 و   6 امل دتين 

ليصبح ك لت لي: رأسم ل الشركة يقدر 

درهم،  ألف(  )م ئتي   211111 ب 

حصة  )ألفين(   2111 إلى  مقسمة  

موزعة  للحصة   درهم    11 بسعر 

على النحو الت لي: أنور فردي    111  

)ألف( حصة، مرقمة من   إلى 111  

)ألف(    111 العيدي  عبدالحق 

حصة، مرقمة من  11  إلى 2111  

2111 )ألفين( حصة 

يعلن املوقعون أعاله    : املجموع 

)2111( حصة التي تمثل  أن األلفين 

رأسم ل الشركة مملوكة لهم  بنس6 

حقوقهم  مع  تتوافق  أعاله  محددة 

الق نونية وأنه  كله  محررة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 36 767.

 17 I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

ECOAIR BK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

71 زنقة ابن رشيد الط بق 3 رقم 6 

الصخور السوداء ، 21311، الدار 

البيض ء املغرب

ECOAIR BK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش رع 

مر1 السلط ن الشقة 3 الط بق 

األول - 21311  الدار البيض ء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ECOAIR BK

غرض الشركة بإيج ز :  اإلنج زات 

الكهرب ئية ؛ التكييف التبريد التهوية 

؛ السب كة ؛ دراسة وإنج ز  والتدفئة 

 ميع التصورات و مختلف األشغ ل؛ 

اإلستيراد و التصدير؛ البيع والشراء..

26 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

الط بق   3 الشقة  السلط ن  مر1 

البيض ء   الدار    21311  - األول 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 611   : البك ري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
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السيد عبد الرحيم الت ئ6 :  411 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   البك ري  احمد  السيد 
 21 رقم  زنقة  1  خنو1  بني  حي 

ط بولة 93121 تطوان  املغرب.
الت ئ6  الرحيم  عبد  السيد 
رقم   2 مدخل   34 ان �شي  عنوانه)ا( 
الدار البيض ء    21641 البرنو�شي    7

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   البك ري  احمد  السيد 
 21 رقم  زنقة  1  خنو1  بني  حي 

ط بولة 93121 تطوان  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.
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الحسين ف ضيل

DECO LAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين ف ضيل
مكت6 رقم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 ش رع عالل الف �شي، إق مة حرف 

ب، مراكش ، 41111، مراكش 
املغرب

DECO LAB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مكت6 رقم 
5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 2 ش رع 
عالل الف �شي، إق مة حرف ب، 
مراكش  - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 1 685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   21 9 د نبر   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DECO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.LAB
البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واألعم ل املختلفة .
مكت6   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 2 ،تجزئة  املنهي  املجمع   ، 5 رقم 
ش رع عالل الف �شي، إق مة حرف ب، 

مراكش  - 41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد نبيل بني�شي :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(   بني�شي  نبيل  السيد 
تجزئة ابراهيم اوبراهيم اسيف رقم 

3 ،مراكش 41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   بني�شي  نبيل  السيد 
تجزئة ابراهيم اوبراهيم اسيف رقم 

3 ،مراكش 41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    3 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

2121 تحت رقم 394.
 173I

ORIGINAL CALL CENTER

ORIGINAL CALL CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ORIGINAL CALL CENTER
 N°4 1ER ETAGE RESIDENCE

 HAYAT AV ABI TAYEB AL
 MOUTANABI VN ، 30000، FES

MAROC
 ORIGINAL CALL CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : الط بق 
األول  شقة رقم 4 اق مة حي ة ش رع 
أبي طي6 املتنبي في ف 1. - 31111  

ف 1. املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 
.54465

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
18 فبراير  212 تقرر حل  املؤرخ في 
شركة   ORIGINAL CALL CENTER
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
  11.111 رأسم له   مبلغ  الوحيد 
اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 
اق مة   4 رقم  شقة  األول   الط بق 
حي ة ش رع أبي طي6 املتنبي في ف 1. - 
31111  ف 1. املغرب نتيجة النعدام 

املردودية .
و عين:

نقي و عنوانه)ا(  ع دل   السيد)ة( 
بلوك  1 عم رة 7 الشقة   حي االزهر  
)ة(  كمصفي  املغرب  ف 1   31111

للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
وفي الط بق  فبراير  212   18 بت ريخ 
4 اق مة حي ة ش رع  األول  شقة رقم 
 31111  - أبي طي6 املتنبي في ف 1. 

ف 1 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  3/212 7.
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FIDUCIAIRE LAMIN

NABITCOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
NABITCOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي مك ت6 

املدينة 3 ش رع أصيلة الط بق 5 رقم 
 6 أطلس  - 31111 ف 1  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

66239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NABITCOM

مهند1   : بإيج ز  الشركة  غرض 

إعالمي ت.

مك ت6   : اال تم عي  املقر  عنوان 

املدينة 3 ش رع أصيلة الط بق 5 رقم 

 6 أطلس  - 31111 ف 1  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد  الك طع عبداألحد :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبداألحد  الك طع  السيد  

 viale dei tigli nr  3 عنوانه)ا( 

.bergamo 24 2  bergamo italie

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه  الك طع عبداألحد  السيد 

 viale dei tigli nr  3 bergamo )ا( 

24 2  bergamo italie

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 755.

 175I
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ACCURIS CONSULTING

GLOBAL OS&E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCURIS CONSULTING

 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE

 POLE 5 1ER ETG N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC

GLOBAL OS&E شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 39 

ش رع اللة الي قوت، الط بق الخ مس 

الشقة د، الدار البيض ء. - 21111 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري 

49 169 :

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GLOBAL OS&E

شراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستلزم ت  وتركي6  بيع  ,استيراد, 

واملعدات واألث ث ومعدات التشغيل..

39 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

الخ مس  الط بق  الي قوت،  اللة 

 21111  - البيض ء.  الدار  د،  الشقة 

الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 451   : رشيد  رمومي   السيد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 451   : اطميطم  حن ن  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد  رشيد  رمومي  عنوانه)ا( 

تجزئة فضل اهللا رقم 13  تيط مليل 

21111 الدار البيض ء املغرب.

السيدة حن ن اطميطم عنوانه)ا( 

 21111 3 26 رقم  حي اإلن رة   زنقة 

الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  رشيد  رمومي  عنوانه)ا( 

تجزئة فضل اهللا رقم 13  تيط مليل 

21111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766546.
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 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

ZARABOTA
إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL

زاوية ش رع أبي  رير الطبري 

وزنقة عبد الرحم ن ن صر، إق مة 

املنصور، الط بق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب

ZARABOTA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: املنطقة 

الحرة للتصدير بوخ لف، القطعة 

24ب، الجزء 24أ2، الط بق الث ني، 

املكت6 رقم 25أ، املكت6 رقم 2 - 

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 12777

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212  املؤرخ في    

القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 

511 حصة ا تم عية  تفويت  م يلي: 

ا تم عية  حصة   511 أصل  من 

درهم م.ع.ص للحصة    11 من فئة 

لف ئدة  سلف   واملكتتبة  الواحدة، 

في  العزيز  بوري،  عبد  السيد 

 «ZARABOTA SARL-AU« شركة 

لص لح السيد فولوديمير كريفونيس، 

أوكراني الجنسية، والس كن بطنجة، 

دي ر البوغ ز، ا زن ية.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

قبول استق لة السيدة بشرى  م يلي: 

االطرا�شي من منصبه  كمسيرة وحيدة 

غير شريكة للشركة، مع منحه  شه دة 

تسييره   فترة  أ ل  من  الذمة  إبراء 

للشركة.

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

م يلي: تعيين الشريك الوحيد السيد 

كمسير وحيد  فولوديمير كريفونيس، 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة. تلزم 

بتوقيع  مع مالته   في  ميع  الشركة 

فولوديمير  السيد  الوحيد  املسير 

كريفونيس.

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

م يلي: تحيين وإع دة صي غة الق نون 

مجموع  ليشمل  للشركة  األس �شي 

التغييرات الجديدة.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  بند 

تحيين وإع دة صي غة النظ م  م يلي: 

األس �شي ب لك مل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239524.
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Rogesa

ANOTALY  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Rogesa

 Av Mohamed Ben Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan Maroc

ANOTALY  SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

علي يعتة مكت6 رقم 71 الط بق 

6 الوالية س نتر - 93111 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.23757

الع م  الجمع  بمقت�شى 

ين ير  212    9 في  اإلستثن ئي ملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ    ANOTALY  SARL املحدودة 
وعنوان  درهم   61.111 رأسم له  

يعتة  علي  ش رع  اإل تم عي  مقره  

الوالية   6 الط بق   71 رقم  مكت6 

س نتر - 93111 تطوان املغرب نتيجة 

الذي  الهدف  تحقيق  صعوبة   : ل 

 13 أسست من أ له الشركة بت ريخ 

أبريل 8 21.

و حدد مقر التصفية ب ش رع علي 

يعتة مكت6 رقم 71 الط بق 6 الوالية 

س نتر  - 93111 تطوان املغرب. 

و عين:

و  الس لمي   إلي 1   السيد)ة( 

الزبير  إبن  عبدهللا  ش رع  عنوانه)ا( 

تطوان   93111 مدرسة واد املخ زن  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    6 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 323.
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CABINET CADRE CONSEIL

 ALKOUSAQ
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 ALKOUSAQ CONSTRUCTION

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي النخيل 

ت كونيت زاكورة - 47552 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3447

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ALKOUSAQ CONSTRUCTION

.SARL

غرض الشركة بإيج ز : - االشغ ل 

املختلفة او البن ء.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 47552  - زاكورة  ت كونيت  النخيل 
زاكورة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : لحسن  الكوش  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد عبد الفت ح س قوت :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لحسن  الكوش  السيد 
 47552 حي النخيل ت كونيت زاكورة 

زاكورة املغرب.
س قوت  الفت ح  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دوار القرية سع دة مراكش 

61 41 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحسن  الكوش  السيد 
 47552 حي النخيل ت كونيت زاكورة 

زاكورة املغرب
س قوت  الفت ح  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي النخيل ت كونيت زاكورة 

47552 زاكورة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بزاكورة  

 212 تحت رقم 87.
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املس وي

NCM BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املس وي
1  عم رة غنينو شقة 7  زنقة أبو 

الطي6 املتنبي ، 31111، ف 1 
املغرب

NCM BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  73  
أ  تجزئة البردعي بنسودة ف 1 - 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66265
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NCM  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.BUILDING

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 
عق ري.

  73   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - ف 1  بنسودة  البردعي  تجزئة  أ  

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : ع دل   شهبون  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد شهبون عزيز :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(   ع دل  شهبون  السيد 
بنسودة   البردعي  تجزئة  أ     73

31111 ف 1 املغرب.
عنوانه)ا(  عزيز  شهبون  السيد 
 31111 بنسودة   الوحدة  حي   977

ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   ع دل  شهبون  السيد 
بنسودة   البردعي  تجزئة  أ     73

31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم .
 181I

األست ذ  الل حكمت موثق بمراكش

HELPMEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

األست ذ  الل حكمت موثق بمراكش
5 ، ش رع األمير موالي عبدهللا إق مة 
الصف ء مدخل »ب» الط بق 2 رقم 8 

، 41111، مراكش املغرب
HELPMEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي مراكش 
كلم 9 الجم عة القروية الويدان 
املحمدية مراكش كلم 9 الجم عة 
القروية الويدان املحمدية 41111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.7843 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  ين ير  212    2 في  املؤرخ 

املص دقة على :

فدوى بروم ن  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة   9.111

9.111 حصة لف ئدة  السيد )ة( علي  

الشرق وي بت ريخ 31 د نبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21744 .

 18 I

FLASH ECONOMIE

CASA FROZEN FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CASA FROZEN FOOD Sarl AU

السجل التج ري:4799 4

شركة محدودة املسؤولية ذات 

 SARL AU الشريك الوحيد

في  العرفي  العقد  تسجيل  بت ريخ 

تم  البيض ء  ب لدار  ين ير  212   22

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل  التي  و  الوحيد  الشريك  ذات 

الخص ئص الت لية:

 CASA FROZEN FOOD:االسم

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و تسويق  و تصدير و تمثيل و شراء 

املنتج ت  ترويج  ميع  و  توزيع  و 

الغدائية املجمدة.
 املقر اال تم عي : 2 زنقة الصنوبر 

الشقة 2  الط بق 4  الدار البيض ء
 رأسم له  : 311.111 درهم

الحصة:3111 درهم

املدة  : 99 سنة

استيراد  التج ري:  النش ط 

وتسويق  وشراء  وتمثيل  وتصدير 

املنتج ت  ترويج  ميع  و  توزيع  و 

الغدائية املجمدة.
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 MFARREJ  : الشركة  املسير 
AHMED NEJIB

التسجيل  و  الق نوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  التج ري  ب لسجل 
 19 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764798
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iso fidus

MAXI COURSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

iso fidus
حي األم ل 12  رقم 41 مكت6 رقم 16 
ط بق الث ني تيط مليل دارالبيض ء ، 

29641، دارالبيض ء املغرب
MAXI COURSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة رقم 
  شقة 8 زنقة مليلية حس ن الرب ط 

- 1121  الرب ط  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.85763

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقرر حل  ين ير  212   21 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسم له   مبلغ    MAXI COURSE
مقره   وعنوان  درهم    1.111
 8 شقة  رقم    عم رة  اإل تم عي 
  1121 زنقة مليلية حس ن الرب ط - 
سوء   : ل  نتيجة  املغرب  الرب ط  
األوض ع امل لية و أزمة م لية في خزانة 

الشركة،.
و حدد مقر التصفية ب عم رة رقم 
  شقة 8 زنقة مليلية حس ن الرب ط - 

1121  الرب ط  املغرب. 
و عين:

و  كتير  اسم عيل   السيد)ة( 
الجديد  مومن  سيدي  عنوانه)ا( 
زنقة محمد بن حيسون   8 مجموعة 
  21411 البيض ء  الدار   25 رقم 
)ة(  املغرب كمصفي  البيض ء   الدار 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 235   .

 183I

MOHAMED LAAGOUBI

BELHAJI PLANCHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

BELHAJI PLANCHER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دك ن بالد 

سيدي الوافي عين الشقف موالي 

يعقوب  - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

64387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 شتنبر     

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BELHAJI PLANCHER

غرض الشركة بإيج ز : -مق ول في 

أعم ل مختفلة أو البن ء.

-ص نع الطوب ب ألسمنت واأل ور 

وبالط األسقف.

عنوان املقر اال تم عي : دك ن بالد 

موالي  الشقف  عين  الوافي  سيدي 

يعقوب  - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

السيد مصطفى العيس وي :  334 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 333   : العيس وي  السيد حميد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 333   : العيس وي  السيد سعيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

العيس وي  مصطفى  السيد 
سيدي  اليزيد  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
يعقوب  موالي  الشقف  عين  الوافي 

31111 ف 1 املغرب.
السيد حميد العيس وي عنوانه)ا( 
ف 1   31111 املسيرة   حي   21  89

املغرب.
السيد سعيد العيس وي عنوانه)ا( 
مكرر بلوك ب حي الوف ق زواغة   7

العلي  31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
العيس وي  مصطفى  السيد 
سيدي  اليزيد  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
يعقوب   موالي  الشقف  عين  الوافي 

31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   21 بت ريخ  بف 1   التج رية 

2121 تحت رقم 2768.
 184I

ABDESLAM ANTID

WOZON TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

WOZON TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي قصر أوالد 
بون جي امدغرة  - 52111 الرشيدية  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

212 / 4499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. WOZON TRANS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين - نقل البض ئع لحس ب 

الغير .

عنوان املقر اال تم عي : قصر أوالد 

الرشيدية    52111  - بون جي امدغرة  

املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : ادريس   هالل  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ادريس  هالل  السيد 

 52111 قصر أوالد بون جي امدغرة  

الرشيدية املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ادريس  هالل  السيد 

 52111 قصر أوالد بون جي امدغرة  

الرشيدية املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 58 .

 185I
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GRAFCO SARL AU

 INDOOR ET OUTDOOR(

ADVERTISING (IO ADS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

 INDOOR ET OUTDOOR(

ADVERTISING )IO ADS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

5  رقم 445 الشقة 3 حي السالم 

»أتوسيع» - 51111  مكن 1  املغرب 

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.41213

الشريك  قرار  بمقت�شى 

الوحيداملؤرخ في  1 فبراير  212 تقرر 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 INDOOR( الوحيد  الشريك  ذات 

 ET OUTDOOR ADVERTISING

  1.111 مبلغ رأسم له      (IO ADS

درهم وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

السالم  حي   3 الشقة   445 رقم    5

»أتوسيع» - 51111  مكن 1  املغرب  

نتيجة ل : صعوب ت لتحقيق النش ط 

اإل تم عي.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السالم  حي   3 الشقة   445 رقم    5

»أتوسيع» - 51111  مكن 1  املغرب . 

و عين:

السيد)ة( أنس  بورا1  وعنوانه)ا(  

املغرب   مكن 1     51111 مكن 1 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و محل تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 85.

 186I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«DREAM SECURITY«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«DREAM SECURITY»  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: دوار 

الغربة،  م عة الحوزبة - 24111 
الجديدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.573 
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212    8 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
الجرزي  سعيد  السيد  -1تفويت 
 3111( الشركة  في  حصصه   ميع 
حصة ا تم عية( لف ئدة السيد عبد 
السالم الحسيني. -2 نقل مقر الشركة 
الط بق   ،5 تجزئة أيمن   ،5 من رقم 
الغربة،  دوار  الى:  الجديدة  الث ني، 
 م عة الحوزبة، الجديدة. -3 تعيين 
السيد عبد السالم الحسيني كمسير 
للشركة بعد استق لة السيد سعيد 

الجرزي.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
ينص  الذي   :4-6-7-14 رقم  بند 
مقر  البنود:  تغيير   - م يلي:  على 
وتوزيع  الشريك  تغيير   - الشركة. 

حصصه. - مسير الشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لجديدة  بت ريخ 23 فبراير 

 212 تحت رقم 26164.

 187I

ع دل الزميتة - مح س6-

SUPREME METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

ع دل الزميتة - مح س6-
251 حي االدارسة بلوك 2 ت زة ، 

35111، ت زة املغرب
SUPREME METAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي الرش د 

مج 4 رقم 99   - 35111  ت زة 
املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.5437
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 26 ين ير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»حي الرش د مج 4 رقم 99   - 35111  
الصن عي  »الحي  إلى  املغرب»  ت زة 
طريق  الث ني  الشطر  العصري 
الحسيمة رقم 43 ت زة  - 35111 ت زة  

املغرب».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  بت زة   االبتدائية 

 212 تحت رقم  1/212  .
 188I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MAROC CONSULTING
ENVIRONEMENT GLOBAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسم ل الشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 MAROC CONSULTING

 ENVIRONEMENT GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 
حمزة رقم 8 مجج ن   مكن 1  - 

51111 مكن 1 املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.32269

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  فبراير  212    1 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«4.311.111 درهم» أي من »1.111  

عن  درهم»   4.3 1.111« إلى  درهم» 

ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    2 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 727.

 189I

AL HUDA CONSEIL SARL

ACTIVATOR CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

 7 ش رع محمد الزرقطوني اق مة 

كوثر الشقة 9 ، 31111، ف 1 

املغرب

ACTIVATOR CLEAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

دليلة عم رة   الفردو1 الشقة   

زواغة. - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

625 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2121 م ر1   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ACTIVATOR CLEAN
: التداول -  غرض الشركة بإيج ز 

أشغ ل النظ فة - اآلشغ ل الع مة..
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الشقة    الفردو1  عم رة    دليلة 

زواغة. - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : لهبوب  وداد  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  لهبوب  وداد  السيدة 
حيونة   االدري�شي  ش رع    89 رقم 

31111 صفرو املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وداد لهبوب عنوانه)ا( رقم 
 31111 89  ش رع االدري�شي حيونة  

صفرو املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ر1   25 بت ريخ  بف 1   التج رية 

2121 تحت رقم 3   .
 191I

STE CECONA SARL

BROTHER AISSAOUI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
BROTHER AISSAOUI CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
صون صيد بلوك 12 رقم 95  

سلوان الن ظور حي صون صيد بلوك 
12 رقم 95  سلوان الن ظور 62111 

سلوان الن ظور  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BROTHER AISSAOUI CAR
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

سي رات بدون س ئق.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
صون صيد بلوك 12 رقم 95  سلوان 
الن ظور حي صون صيد بلوك 12 رقم 
62111 سلوان  95  سلوان الن ظور 

الن ظور  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .711   : السيد عس وي يوسف 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  .711   : السيد عس وي محمد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  .611   : ايوب  عس وي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  711  : يوسف  عس وي  السيد 

بقيمة 11  درهم.
  711  : محمد  عس وي  السيد 

بقيمة 11  درهم.
  611  : ايوب  عس وي  السيد 

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عس وي يوسف عنوانه)ا( 
سلوان     95 رقم  صون صيد  حي 

62111 الن ظور املغرب.
عنوانه)ا(  السيد عس وي محمد 
سلوان     95 رقم  صون صيد  حي 

62111 الن ظور املغرب.
عنوانه)ا(  ايوب  عس وي  السيد 
سلوان    95 رقم  صون صيد  حي 

62111 الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عس وي يوسف عنوانه)ا( 

سلوان    95 رقم  صون صيد  حي 

62111 الن ظور املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 7  فبراير 

 212 تحت رقم  37.

 19 I

COFIDET SARL

SAM DRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFIDET SARL

 AVENUE MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

 2EME ETG N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

SAM DRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

موالي إسم عيل ، 4  ، إق مة موالي 

إسم عيل ، الط بق الث لث ، رقم 9 - 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  2697

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAM  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.DRO

تسويق   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتوزيع معدات العق قير.

وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 
واملنتج ت  املواد  وتمثيل  ميع 

العق قير .
دراسة وتسويق وتركي6 وإنج ز   
الهيدروليكية  األعم ل   ميع 
ومع لجة  والتكييف  والتدفئة 
السوائل والط قة الكهروم ئية وغيره.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
موالي إسم عيل ، 4  ، إق مة موالي 
إسم عيل ، الط بق الث لث ، رقم 9 - 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : السيد عص م زوهري  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  .111  : زوهري   عص م  السيد 

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيد عص م زوهري  
55 ط بق  تجزئة عواطف قطعة رقم 
طنجة   91111 طنجة    7 رقم   3

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد عص م زوهري  
55 ط بق  تجزئة عواطف قطعة رقم 
3 رقم 7 طنجة  91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 229 .

 192I

MH CONSEIL

MK LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC

 MK LOCATION
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

في ديت�شي راني   مدخل ف الط بق 

االول رقم 2 عين حرودة - 28631 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2728 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MK  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LOCATION

تأ ير    : بإيج ز  الشركة  غرض 

نقل  االالت،  الصن عية  املعدات 

البض ئع.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق  ف  مدخل  راني    في ديت�شي 

 28631  - عين حرودة   2 االول رقم 

املحمدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : القر�شي  مو�شى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  القر�شي  مو�شى  السيد 

املحمدية   33 الرقم  ازواغ ت  دوار  

28631 املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  القر�شي  مو�شى  السيد 

املحمدية   33 الرقم  ازواغ ت  دوار  

28631 املحمدية املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب ملحمدية بت ريخ 8  فبراير 

 212 تحت رقم 449.
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RIF CONSEIL SARL

 UBAMAGE MED - SARL(
(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 UBAMAGE MED - SARL )AU(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي اغم رن 
بني انص ر الن ظور - 62111 الن ظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2 5 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.UBAMAGE MED - SARL )AU(
بيع   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

املرات6 والحق ئ6 ب لتجزئة
- مستورد معدات

- مستورد للمعدات املحلية.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 62111  - اغم رن بني انص ر الن ظور 

الن ظور املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد محمد السنبري 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  111  : السنبري  محمد  السيد 
بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد السنبري عنوانه)ا( 
سلوان  الجنوبية  معرف  اوالد  دوار 

الن ظور 62111 الن ظور املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السنبري عنوانه)ا( 
سلوان  الجنوبية  معرف  اوالد  دوار 

الن ظور 62111 الن ظور املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 12 فبراير 

 212 تحت رقم 229.
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PLATINIUM GLOB

OCCITANE HOSPITALITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue patrice lumumba
 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،
FES MAROC

 OCCITANE HOSPITALITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 2   

ش رع اللة أمينة ط بق 6 شقة 23  - 
31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
65759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.OCCITANE HOSPITALITY

إدارة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الفن دق ، إدارة العق رات.

   2  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -  23 6 شقة  ش رع اللة أمينة ط بق 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : الغفولي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد محمد الغفولي  

   111  6 شقة  بيلفي  ش رع    1

كركسون فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغفولي  السيد محمد 

   111  6 شقة  بيلفي  ش رع    1

كركسون فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 251.
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CHETTIOUI AHMED

ALLEY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء,م/ا,ش رع 
 1,رقم 34 ، 51 92، القصر الكبير 

املغرب

 ALLEY TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد



5375 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار اوالد 
حداد  م عة السواكن قي دة سوق 
طلبة - 51 92 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
2865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALLEY :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRANS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشخ ص لحس ب الغير.
عنوان املقر اال تم عي : دوار اوالد 
حداد  م عة السواكن قي دة سوق 
طلبة - 51 92 القصر الكبير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

111.  حصة    : السيد عمر ك بر 
بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

دوار  عنوانه)ا(  ك بر  عمر  السيد 
اوالد حداد  م عة السواكن قي دة 
الكبير  القصر   92 51 طلبة  سوق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
دوار  عنوانه)ا(  ك بر  عمر  السيد 
اوالد حداد  م عة السواكن قي دة 
الكبير  القصر   92 51 طلبة  سوق 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت ريخ  االبتدائية ب لقصر الكبير  

فبراير  212 تحت رقم 35 .
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garantis conseil

ISTANBUL VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garantis conseil
ابراج الكتبية عم رة رقم 8  شقة 

رقم 15 مح ميد 9 ، 41111، 
مراكش املغرب

ISTANBUL VISION  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ملح ميد 5 
رقم 813  - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ISTANBUL VISION
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
نظ رات البصري ت ب لتقسيط - بيع و 
إصالح اإلط رات البصرية والنظ رات 

الشمسية - استيراد وتصدير
عنوان املقر اال تم عي : ملح ميد 5 

رقم 813  - 41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي :
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة اسية بلكسيوي عنوانه)ا( 
املح ميد 9 االم ن 7 عم رة 4 بلوك ج 
مراكش   41111 3 اسكجور   شقة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اسية بلكسيوي عنوانه)ا( 

املح ميد 9 االم ن 7 عم رة 4 بلوك ج 

مراكش   41111 اسكجور    3 شقة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 9 219 .
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EXPERT FIDUCIAIRE

AMENAGEMENT AKADAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

 AMENAGEMENT AKADAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الكورنيش شقة   الط بق السفلي 

عم رة 2 بوركون - 1 92  الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

426237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   21 9 فبراير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AMENAGEMENT AKADAR

مق والت   : غرض الشركة بإيج ز 

البن ء.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

السفلي  الط بق  شقة    الكورنيش 

الدار    92 1  - بوركون   2 عم رة 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : يوسف  فكري  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  يوسف  فكري  السيد 

تجزئة الخير رقم 361 سيدي معروف 

21251 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يوسف  فكري  السيد 

تجزئة الخير رقم 361 سيدي معروف 

21251 الدار البيض ء املغرب

 - بت ريخ  تم اإليداع الق نوني ب-  

تحت رقم.
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آمل كو1

HYPNOSE SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

آمل كو1

زنقة طرف ية عم رة 1  مكرر شقة 

رقم 3  م.ج ، 11 51، مكن 1 

املغرب

HYPNOSE SOLUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8 زنقة 

ميموزة املنظر الجميل م.ج  - 

51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49129
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   21 9 د نبر   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HYPNOSE SOLUTION

استش رة   : غرض الشركة بإيج ز 

في التسيير.

زنقة   8  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ميموزة املنظر الجميل م.ج  - 51111 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : محمد  السب عي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد السب عي محمد عنوانه)ا( 

الجميل م.ج   املنظر  زنقة ميموزة   8

51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السب عي محمد عنوانه)ا( 

الجميل م.ج   املنظر  زنقة ميموزة   8

الجميل م.ج   املنظر  زنقة ميموزة   8

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   26 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

9 21 تحت رقم 5298.
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PLATINIUM GLOB

LA VOIX MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM GLOB

 n° 2 rue patrice lumumba

 residence massira bureaux

 2ème étage n° 4 V.N FES ، 0،

FES MAROC

LA VOIX MED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 2 

ط بق   وا هة  هة 1  متر اوالد 

حمو اوالد طي6 - 31111 ف 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.VOIX MED

غرض الشركة بإيج ز : شراء بيع ، 

استيراد وتصدير املواد الطبية ، شبه 

صيدلية.

 2 محل   : عنوان املقر اال تم عي 

ط بق   وا هة  هة 1  متر اوالد حمو 

اوالد طي6 - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد مجيد اليعقوبي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مجيد اليعقوبي عنوانه)ا( 

فيال 34  طريق موزار  31111 ف 1 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مجيد اليعقوبي عنوانه)ا( 

فيال 34  طريق موزار  31111 ف 1 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 785.

  11I

MOHAMED LAAGOUBI

BELHAJI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

BELHAJI TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دك ن 

سيدي الوافي عين الشقف موالي 

يعقوب  - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

64389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   2121 شتنبر     

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BELHAJI TRANSPORT

نقل    : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع .

دك ن   : اال تم عي  املقر  عنوان 

موالي  الشقف  عين  الوافي  سيدي 

يعقوب  - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

العيس وي  نورالدين  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العيس وي  نورالدين  السيد 

عنوانه)ا(  سيدي الوافي عين الشقف 

موالي يعقوب 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

العيس وي  نورالدين  السيد 

عنوانه)ا( سيدي الوافي عين الشقف 

موالي يعقوب 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   21 بت ريخ  بف 1   التج رية 

2121 تحت رقم 2769.

  1 I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

CAFE COMODA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

ف 1 املغرب

CAFE COMODA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل رقم 

  تجزئة    ن ن و عين الشقف ف 1     

- 31111 ف 1 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

663 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.COMODA

ص نع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

القهوة.

عنوان املقر اال تم عي : محل رقم 

  تجزئة    ن ن و عين الشقف ف 1     

- 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : بلعتيق رضوان  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بلعتيق رضوان عنوانه)ا( 

ش رع بيروت  4 زنقة وارسو الزهور   

ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلعتيق رضوان عنوانه)ا( 

ش رع بيروت  4 زنقة وارسو الزهور   

ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  81.

  12I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 RIAD LES JARDINS DES
LILAS

فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري 

)األشخ ص املعنويون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تج ري
RIAD LES JARDINS DES LILAS

بمقت�شى  الجمع الع م االستثن ئي 
 RIAD LES JARDINS DES لشركة 
ب  اال تم عي  مقره   الك ئن   LILAS
ش رع موريت ني  صندوق البريد   57  :
املغرب  مراكش     41111  -   2619
املؤرخ في 7  فبراير  212 تقرر م يلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
7 درب إحيح ن   : التج ري الك ئن ب 
سيدي بن سليم ن - 41111 مراكش 
شركة  طرف  من  املوقع   ، املغرب 
 RIAD LES JARDINS DES LILAS
التج ري  لألصل  م لكة  بصفته    :
 RISALIN (SARL AU( وشركة 

بصفته  مسيرة حرة.
  13I

Notaire

انسطا موب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

Notaire
 Casablanca résidence marya b
 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc
انسط  موب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 

الدارالبض ء ش رع عمر الخي م و زنقة 
البنفسج اق مة ي سمين  - 21231 

الدارالبيض ء املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري -.
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 21 فبراير 8 21 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
الخي م  عمر  ش رع  »الدارالبض ء 
 - ي سمين   اق مة  البنفسج  زنقة  و 
إلى  املغرب»  الدارالبيض ء   21231
مجموعة  البركة  »الدارالبيض ء 

 214 شقة رقم  أ2  عم رة   9 سكنية 

 27223  - بوعزة  دار  الث ني  الط بق 

الدارالبيض ء  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

م ر1 8 21 تحت رقم 698 1166.

  14I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 MIMANEZA - ETOILES
MONTANTES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 ش رع محمد الخ مس عم رة بن 

حفصية الط يق االول رقم الشقة   

 ليز، 41161، مراكش املغرب

 MIMANEZA - ETOILES

MONTANTES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مراكش 

كولف سيتي MGC رقم 9  مراكش 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 14947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 يوليوز   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 MIMANEZA - ETOILES  :

. MONTANTES

 CENTRE  : غرض الشركة بإيج ز 

.DE PRESCOLAIRE

مراكش   : املقر اال تم عي  عنوان 
مراكش    9 رقم   MGC كولف سيتي 

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : هند   منصوري  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة منصوري هند  عنوانه)ا( 
النخيل  املعدن  كولف    15 بفيال 
 41111 مراكش   سيبع  الجنوبي 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة منصوري هند  عنوانه)ا( 
النخيل  املعدن  كولف    15 بفيال 
 41111 مراكش   سيبع  الجنوبي 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليوز    5 بت ريخ  التج رية بمراكش  

2121 تحت رقم 4217  .

  15I

JURISMAG SARL

PARADIS PLAGE SARL AU
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 PARADIS PLAGE SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: إيمي 
أودار، كلم 28، طريق الصويرة 
،  م عة ت مري - 81111 أك ير  

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.9267
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بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2121 تم اتخ ذ  28 د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
املص دقة على قرار مشروع االدم ج 
 AKI 2M ادم ج شركة   طريق  عن 
 PARADIS بشركة      SARL-AU
بمو به   والتي   ،  PLAGE SARL-AU
  AKI 2M SARL-AU شركة  قدمت 
لجميع أصوله  وخصومه  إلى شركة 
بأثر   ،  PARADIS PLAGE SARL-AU
 2121  / من  1/ 1  اعتب ًرا  ر عي 

وعليه يصبح االدم ج نه ئًي  
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
املس همة  على  املص دقة  م يلي: 
ص في  بلغ  الدمج.  بمو 6  املقدمة 
 AKI األصول التي س همت به  شركة 
االدم ج  بمو 6    2M SARL-AU

1،056،000.00 درهم 
على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 
شركة  رأسم ل  في  الزي دة  م يلي: 
 PARADIS PLAGE SARL-AU
لرفعه  بمبلغ 1،056،000.00 درهم  
إلى  درهم   25.111.111.11 من 
26.156.111.11 درهم ، وهو إ م لي 
رأسم ل  تشكل  التي  األسهم  عدد 
 PARADIS PLAGE SARL-AU شركة
، وب لت لي زي دة من 251.111 سهم إلى 

261.561 سهم
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
النظ م  من   8 و   7 امل دتين  تعديل 

األس �شي للشركة
قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي: 

تحيين النظ م األس �شي للشركة
قرار رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
   KHALID KABBAGE السيد  تأكيد 

كمسير للشركة ، لفترة غير محددة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 
لحصص  الجديد  التوزيع  اعتم د 

الشركة
بند رقم 8: الذي ينص على م يلي: 
لرأسم ل  الجديد  التوزيع   اعتم د 

الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   31 بت ريخ  ب ك دير  التج رية 

2121 تحت رقم 97718.

  16I

JURISMAG SARL

AKI 2M SARL-AU
إعالن متعدد القرارات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

AKI 2M SARL-AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: ش رع 

الحسن 2، رقم 325، املنطقة 

الصن عية  - 81111 أك ير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 3395

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

2121 تم اتخ ذ  28 د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

املص دقة على قرار مشروع االدم ج 

 AKI 2M ادم ج شركة   طريق  عن 

 PARADIS بشركة      SARL-AU

بمو به   والتي   ،  PLAGE SARL-AU

  AKI 2M SARL-AU شركة  قدمت 

لجميع أصوله  وخصومه  إلى شركة 

بأثر   ،  PARADIS PLAGE SARL-AU
 2121  / من  1/ 1  اعتب ًرا  ر عي 

وعليه يصبح االدم ج نه ئًي  

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

املس همة  على  املص دقة  م يلي: 

ص في  بلغ  الدمج.  بمو 6  املقدمة 

 AKI األصول التي س همت به  شركة 

االدم ج  بمو 6    2M SARL-AU

1،056،000.00 درهم 

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

حل الشركة بدون تصفية .

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم 11111: الذي ينص على 

م يلي: حل الشركة بدون تصفية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   31 بت ريخ  ب ك دير  التج رية 

2121 تحت رقم 97719.

  17I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة 

ورزازات

SOCIÉTÉ FLEXSONA SARL «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 

ت فياللت ملحقة ورزازات

ش رع موالي رشيد عم رة داد1 

الط بق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ FLEXSONA SARL «

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي موالي 

رشيد ت كونيت  - 47552 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

345 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 «  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIÉTÉ FLEXSONA SARL

ت  ر   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 

مواد البن ء التقسيط

* املس ومة.

عنوان املقر اال تم عي : حي موالي 
زاكورة   47552  - ت كونيت   رشيد 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

 611   : الخليفي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 411   : الخليفي  ي سين  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد الخليفي عنوانه)ا( 
ت كونيت   امحمد  بني  الجديد  قصر 

47552 زاكورة املغرب.
السيد ي سين الخليفي عنوانه)ا( 
ت كونيت   امحمد  بني  الجديد  قصر 

47552 زاكورة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الخليفي عنوانه)ا( 
ت كونيت  امحمد  بني  الجديد  قصر 

47552 زاكورة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت ريخ  االبتدائية بزاكورة  

 212 تحت رقم -.

  18I

FIDUCIAIRE MOLIFID

 BEST PRODUITS ET
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
 BEST PRODUITS ET SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
الوف ء رقم 698  الط بق االول - 

92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

5947
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEST  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PRODUITS ET SERVICES

غرض الشركة بإيج ز : • التنظيف 

والبستنة.

• خدم ت الدفن؛

• الوس طة بشكل ع م.

• املس عدة  والنقل الصحي.

• تطوير وتشييد املب ني.

• صي نة االلي ت واملعدات.

• تبييض وغسل املالبس . 

االستغالل,  اإلنش ءالتسيير,   •
األصول  لجميع  الشراء,  الكراء, 

التج رية؛

العملي ت  وعموم   ميع   •

التج رية, الصن عية, امل لية, العق رية, 

أو غير العق رية التي له  عال قه مب شرة 

ب ألهداف أعاله و التي بإمك نه  تطوير 

أهداف الشركة, و كذلك كل مس همة 

مب شرة أو غير مب شرة تحت أي صفة 

في الشرك ت التي له  أهداف مم ثلة...

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - االول  الط بق    698 رقم  الوف ء 

92111 العرائش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ايوب حكيمي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : حكيمي  عثم ن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حكيمي  ايوب  السيد 

ب  211  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  عثم ن حكيمي  السيد 
ب  211  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حكيمي  ايوب  السيد 
ب  211  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب
عنوانه)ا(  عثم ن حكيمي  السيد 
ب  211  الجديد  املغرب  تجزئة 

92111 العرائش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 24 فبراير 

 212 تحت رقم  26.
  19I

GRAFCO SARL AU

MAASSERA ALBARAKA
إعالن متعدد القرارات

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

MAASSERA ALBARAKA  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: 9  ش رع 
إدريس الث ني شقة 7 الط بق 4 م.ج 

- 51111 مكن 1  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.41889

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   13 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
ب لق �شي  عبدالرفيع  السيد  تفويت 
 51 أصل  من  ا تم عية  حصة   33
حصة لف ئدة السيد نجي6 الوه بي, 
ب لق �شي  عبدالرفيع  السيد  تفويت 
 51 أصل  من  ا تم عية  حصة    7
حصة لف ئدة السيد محمد الوه بي 
  6 تفويت السيد محمد ب لق �شي   ,
حصة ا تم عية من أصل 51 حصة 

لف ئدة السيد محمد الوه بي
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
السيد  للشركة  مسير  ديد  تعيين 

تبع   وحيد  كمسير  نجي6  الوه بي 
لقبول استق لة املسير

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 
تحويل املقر اال تم عي الح لي للشركة 
شقة  الث ني  إدريس  ش رع    9« من 
مكن 1   50000-  - م.ج   4 الط بق   7
حي البست ن    26 »رقم  إلى  املغرب» 
الح  6   5 111  - عيون  سبع 

املغرب».
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

املس همة
بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

رأس مل ل
على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 

م يلي: التسيير
بند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

املقر اال تم عي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بمكن 1  التج رية 

 212 تحت رقم 915.
   1I

FIDUCIAIRE MOLIFID

 EL OUAHDA DE VENTE
 D›EAUX MINERALES ET

GAZEUSES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
 EL OUAHDA DE VENTE D›EAUX

 MINERALES ET GAZEUSES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة عين 
الع طي رقم 86 - 92111 العرائش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.222 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل  ين ير  212  املؤرخ في  3 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 EL OUAHDA DE الشريك الوحيد 

 VENTE D’EAUX MINERALES

رأسم له   مبلغ    ET GAZEUSES

مقره   وعنوان  درهم    11.111

رقم  الع طي  عين  تجزئة  اإل تم عي 

92111 العرائش املغرب نتيجة   - 86

ل : الغ ء عقد التوزيع.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 92111  -  86 رقم  الع طي  عين 

العرائش املغرب. 

و عين:

العب �شي  حسن  السيد)ة( 

رقم  الع طي  عين  تجزئة  وعنوانه)ا( 

86 92111 العرائش املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعرائش  بت ريخ 22 فبراير 

 212 تحت رقم 253.

    I

SOMATM

SOMATM
إعالن متعدد القرارات

SOMATM

 BUREAU N° 5 PLATEFORME N°

 2 LOT 140, ZONE FRANCHE

 LOGISTIQUE - PORT TANGER

 MED, ZONE FRANCHE DE

 KSAR AL MAJAZ, OUED R’MEL

، 90090، TANGER MAROC

SOMATM »شركة  املس همة»

وعنوان مقره  اال تم عي: املكت6 
رقم 5، املنصة رقم 2 التقسيمة 

41 ، املنطقة الحرة اللو ستية، 

مين ء طنجة املتوسط، املنطقة 

الحرة قصر املج ز واد الرمل - 

91191 طنجة املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.8 445
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2121 يونيو   31 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
املنعقد  الع دي  الع م  الجمع  قرر 
 ،31/16/2121 بت ريخ  استثن ئي  
عضوية  تجديد  على  املص دقة 
متصرفي مجلس اإلدارة وهم الس دة 
ري ض سحيون،  وسيف  رزق هللا 
سبستي ن  السيد  و  سحيون  روجي 

سحيون، وذلك ملدة ست سنوات.
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
بت ريخ  اإلدارة  مجلس  ال تم ع  تبع  
عضوية  تقررتجديد  31/16/2121ـ 
سحيون  روجي  السيد  وزيف 
ملدة  وذلك  اإلدارة،  ملجلس  كرئيس 

عضويته داخل املجلس.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 1: الذي ينص على م يلي: 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   12 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم 98 235.
   2I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

PROXIMITE AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
PROXIMITE AGRICOLE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

رقم 3 شقة رقم  2 مكت6 محمد 

الخ مس زنقة الته مي حي بدر  - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. PROXIMITE AGRICOLE

غرض الشركة بإيج ز : االستغالل 

الزراعي.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
مكت6 محمد  رقم  2  شقة   3 رقم 

 - بدر   حي  الته مي  زنقة  الخ مس 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  : منصوري  فؤاد  محمد  السيد 

11  حصة بقيمة 11  درهم للحصة

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

منصوري  فؤاد  محمد  السيد 

عنوانه)ا( 265 حي األدارسة  31111 

ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

منصوري  فؤاد  محمد  السيد 

عنوانه)ا( 265 حي األدارسة  31111 

ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  79.

   3I

DK PARTNERS MAROC

BLEND CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

BLEND CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش رع 

الزرقطوني الط بق 6 رقم 8  

الدارالبيض ء 21111 الدارالبيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

4916 5

 24 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BLEND CONSULTING

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

سفر أو ت  ر أو ت  ر أو وسيط يقوم 

ب الستيراد والتصدي.

 59  : اال تم عي  املقر  عنوان 
  8 رقم   6 ش رع الزرقطوني الط بق 

الدارالبيض ء   21111 الدارالبيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

71  حصة    : السيد وليد ف ضل 

بقيمة 11  درهم للحصة .

إدموند  م ري  بيير  برو1  السيد 

 331   : نيغن  لو  إدموند  استخدام 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  السيد وليد ف ضل عنوانه)ا( 

الفتح رقم 34 بن سليم ن 71131 بن 

سليم ن املغرب.

إدموند  م ري  بيير  برو1  السيد 

استخدام إدموند لو نيغن عنوانه)ا( 

44 ش رع بيرونيت 92211 نويي سور 

سين فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد وليد ف ضل عنوانه)ا( 

الفتح رقم 34 بن سليم ن 71131 بن 

سليم ن املغرب

إدموند  م ري  بيير  برو1  السيد 

استخدام إدموند لو نيغن عنوانه)ا( 

44 ش رع بيرونيت 92211 نويي سور 

سين فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

   4I

Notaire

فريدريك شيلر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Notaire

 Casablanca résidence marya b

 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc

فريدريك شيلر شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 

الدارالبيض ء زاوية زنقة مصطفى 

املع ني و زنقة تول الط بق الث ني 

شقة رقم 25 - 1 216 الدارالبيض ء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري -.

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212    3 في  املؤرخ 

املص دقة على :
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تفويت السيد )ة( سعد ابن املليح 
ط يع  25 حصة ا تم عية من أصل 
11  حصة لف ئدة  السيد )ة( يونس 

الجراري بت ريخ 3  ين ير  212.
تفويت السيد )ة( سمير اسحنون 
  11 حصة ا تم عية من أصل   25
)ة( حبي6 هللا  السيد  حصة لف ئدة  

املصطفى بت ريخ 3  ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766598.
   5I

SOMAGEC

 SOCIETE MAGHREBIENNE
DE GENIE CIVIL
إعالن متعدد القرارات

SOMAGEC
 Angle rues Mohamed

 EL MESFIOUI et CORBI
 - OUKACHA ، 20580،
Casablanca Maroc

 SOCIETE MAGHREBIENNE DE
GENIE CIVIL »شركة  املس همة»
وعنوان مقره  اال تم عي: زاوية 
زنقتي محمد املسفيوي والقربي، 
عك شة - 21581 الدار البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.29817

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2121 تم اتخ ذ  9  د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
تبع  ملحضر ا تم ع مجلس الرق بة 
 ، 9/ 2/2121 بت ريخ  املنعقد 
تجديد  على  املص دقة  تمت  فقد 
عضوية السيد سبستي ن ي ن ف يس 
سحيون كعضو داخل مجلس اإلدارة 
الجم عية للشركة، وذلك ملدة خمس 

)5( سنوات.
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 
تبع  ملحضر ا تم ع مجلس الرق بة 
فقد   ، 9/ 2/2121 بت ريخ  املنعقد 
مه م  تجديد  على  املص دقة  تمت 

السيد سبستي ن ي ن ف يس سحيون 
عضويته  ملدة  وذلك  ع م،  كمدير 
الجم عية  اإلدارة  مجلس  داخل 

للشركة.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم 1: الذي ينص على م يلي:

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  2  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 6 7622.
   6I

العيون استش رات

LINKOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

العيون استش رات رقم  3 ش رع 
االمير موالي عبد هللا ، 71111، 

العيون املغرب
LINKOL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي نهج عص م 
صوفي  رقم 251 طريق السم رة  - 

71111 العيون املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.21933

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 29 ين ير  212 تمت إض فة 
إلى نش ط الشركة  الت لية  األنشطة 

الح لي :
نقل السلع لحس ب الغير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 االبتدائية ب لعيون بت ريخ 

 212 تحت رقم 329.
   7I

F.B.A.K GESTION SARL

EMTF SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

F.B.A.K GESTION SARL
ش رع بئر انزران اق مة الشعيبي 

 bd bir anzarane ط بق   ابن  رير

 residence chaibi، 43150،

benguerir املغرب

EMTF SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي حي زاوية 

ش رع الحسن الث ني رقم 2  - 51 43 

ابن  رير املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.929

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت  فبراير  212    6 في  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

مع لجة و استغالل املع دن.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  8 بت ريخ  ب بن  رير   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 67.

   8I

fidomek

 SOCIETE IGADER
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

 SOCIETE IGADER TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 479 

مر  ن مكن 1 - 51111 مكن 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
.SOCIETE IGADER TRANSPORT

 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DU PERSONNEL
. POUR LE COMPTE D’AUTRUI

عنوان املقر اال تم عي : رقم 479 
مكن 1   51111  - مكن 1  مر  ن 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة اك در شيم ء :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
511 حصة    : السيد اك در محمد 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  شيم ء  اك در  السيدة 
 51111 مكن 1  مر  ن3   479 رقم 

مكن 1 املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  اك در  السيد 
مجمع الزموري 3 رش    ب ط 2 رقم 

38 طنجة 91161 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شيم ء  اك در  السيدة 
 51111 مكن 1  مر  ن3   479 رقم 

مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 753.
   9I

FLASH ECONOMIE

ADAMAISE BUILDERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 ADAMAISE BUILDERS
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوار بلفالح 
ايت ايموراكف ي  - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  1785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ADAMAISE BUILDERS
أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
مختلفة للبن ء،مواد البن ء،الكهرب ء، 

اإلستيراد والتصدير
دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 41111  - ايموراكف ي   ايت  بلفالح 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد عص م حوف :  251 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد صالح الدين حوف :  251 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 251   : السيد محمد امين زعالن 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
251 حصة    : السيد ع دل حوف 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  حوف  عص م  السيد 
تجزئة الحسنى 2 رقم 77   اسكجور  

41111 مراكش املغرب.
حوف  الدين  صالح  السيد 
 41111  297 عنوانه)ا( ازيكي   رقم 

مراكش املغرب.
زعالن  امين  محمد  السيد 
 22 رقم  تودغى  تجزئة  عنوانه)ا( 

املح ميد 41111  مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  حوف  ع دل  السيد 
 19 شقة  ب    2 عم رة  ت ركة  زهور 

ت ركة  41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حوف  عص م  السيد 
تجزئة الحسنى 2 رقم 77   اسكجور  

41111 مراكش املغرب
حوف  الدين  صالح  السيد 
 41111  297 عنوانه)ا( ازيكي   رقم 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   27 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 1785  .
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FLASH ECONOMIE

DECO DISCOUNT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DECO DISCOUNT
شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر: 19  زنقة كبيت ن تري ت 

ش رع ابن ت شفين
الدار البيض ء
RC:279.965  
FI: 4.42.8 .6 

بت ريخ  املداولة  على  بن ء   
الجمعية  تعلن   ،27/ 2/21 8
العمومية تحسب  لحل الشركة مبكرا 

اعتب را
.
ً
 من هذا اليوم وتصفيته  ودي 

الكداري  السيدة  مصفية  عين 
حسن ء.

 ARSLY QUARIER في:  املقيمة 
ومنحه   البيض ء،  الدار    RACINE
أوسع الصالحي ت إلكم ل العملي ت 

اال تم عية
األصول  وتحقيق   ، الح لية   

وتسوية االلتزام ت.
تم تعيين مقر التصفية في الدار   
تري ت،  كبيت ن  ش رع    19 البيض ء 
يج6 إرس ل املراسالت  ابن ت شفين. 
عن  واإلبالغ  العنوان  هذا  إلى 

املستندات املتعلقة ب لتصفية.

تم إيداع السندات واملستندات   

املحكمة  لدى  ب لتصفية  املتعلقة 

التج رية ب لدار البيض ء

برقم   15/14/21 9 بت ريخ   

.698932

  2 I

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة العيون الس قية 

الحمراء

 INTERPROSOURCE

TRADING LTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة 

العيون الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

  interprosource trading LTD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 5  

ش رع النيجر 71111 العيون  - 

71111 العيون  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3538 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. interprosource trading LTD

التج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الدولية وتقديم الخدم ت .
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - العيون    71111 ش رع النيجر    5

71111 العيون  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

ك رسي   ليرين  دي  س نشز  السيد 

اوفييس  :  11  حصة بقيمة 111.  

درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ك رسي   ليرين  دي  س نشز  السيد 

 71111 مدريد  عنوانه)ا(  اوفييس  

العيون  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ك رسي   ليرين  دي  س نشز  السيد 

 71111 مدريد  عنوانه)ا(  اوفييس  

العيون  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

23 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  586/212.

  22I

EURODEFI MANAGEWELL

INSIGHT LEARNING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

INSIGHT LEARNING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

عبد املومن رقم 5  الط بق 2 الدار 

البيض ء - 21361 الدارالبيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

489967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.INSIGHT LEARNING
التسويق   : غرض الشركة بإيج ز 

BPO ، ITO ، اله تفي
استيراد و تصدير

كونسل.
ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الدار   2 الط بق    5 عبد املومن رقم 
الدارالبيض ء   21361  - البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  EL OUAHID SOFIANE : السيد
333 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
  OUCHRIF BRAHIM : السيد 
333 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
  KARROUCH HAKIM : السيد 
334 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 EL OUAHID SOFIANE السيد 
 RUE JEAN MARC   8 عنوانه)ا( 
 LAURENT  81191 AMIENS

.FRANCE
 OUCHRIF BRAHIM السيد 
 RUE RAYMOND  28 عنوانه)ا( 
 ARIS RES MAS SILENES N 23

.34311 AGDE FRANCE
 KAROUCH HAKIM السيد 
  RUE DES TULIPES  15 عنوانه)ا( 

.34311 AGDE FRANCE
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 EL OUAHID SOFIANE السيد 
 RUE JEAN MARC   8 عنوانه)ا( 
 LAURENT 81191 AMIENS

FRANCE
 OUCHRIF BRAHIM السيد 
 RUE RAYMOND  28 عنوانه)ا( 
 ARIS RES MAS SILENES N 23

34311 AGDE FRANCE

 KAROUCH HAKIM السيد 
 RUE DESTULIPES  15 عنوانه)ا( 

34311 AGDE FRANCE
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 765592.
  23I

AZ CONSULTING

GAIA PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

AZ CONSULTING
 BD HASSAN II BENSLIMANE 48

 ، 13000، BENSLIMANE
MAROC

GAIA PROJECT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي 35 
زنقة سقراط الط بق 2  - 11 21 

البيض ء املغرب.
تغيير نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.212597

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير  نونبر   21  املؤرخ في    
نش ط الشركة من »اشغ ل مختلفة» 

إلى »الط قة املتجددة».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 15 22.
  24I

GLOBE FIDUCIAIRE

UMATEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4   ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم 
8  ، 11 21، الدار البيض ء املغرب
UMATEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 7 

زنقة  احمد توكي الط بق الث ني الدار 
البيض ء - 21111 الدار البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 72 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.UMATEX

فرز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وإع دة تدوير النسيج.
 7 رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة  احمد توكي الط بق الث ني الدار 

البيض ء  الدار   21111  - البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الشعب ني اعظمي عبد هللا 

درهم    11 حصة بقيمة    1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الشعب ني اعظمي عبد هللا 

اسب ني    28119 اسب ني   عنوانه)ا( 

اسب ني .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشعب ني اعظمي عبد هللا 

اسب ني    28119 اسب ني   عنوانه)ا( 

اسب ني 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767342.

  25I

Sayarh & Menjra Law Firm

XLINKS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sayarh & Menjra Law Firm

52، ش رع زرقطوني ط بق 5 ، 

21111، الدار البيض ء املغرب

XLINKS MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 332 

ش رع إبراهيم الروض ني ، الط بق 

الخ مس ، الشقة رقم  2 ، إق مة 
ريح ن ، املع رف. - 21111 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491919

 12 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.XLINKS MAROC

تطوير   -  : غرض الشركة بإيج ز 

وبن ء وإدارة البنى التحتية.

الط ق ت  من  الكهرب ء  انت ج   -

املتجددة..

 332  : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق   ، الروض ني  إبراهيم  ش رع 

إق مة   ، رقم  2  الشقة   ، الخ مس 
الدار   21111  - املع رف.   ، ريح ن 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  .111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   XLINKS LTD الشركة 

 Kingfisher House, Radford

 Way, Billericay, Essex CM12

1EQ,  CM 2 1EQ بيلريك ي اململكة 

املتحدة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

دومينغيز  ألف ريز  السيد   يمي 

اململكة  لندن   - لندن  عنوانه)ا( 

املتحدة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766475.

  26I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة ابداع الزخرفة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

شركة ابداع الزخرفة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 358 

ف ف   الداخلة  اك دير 81111 

 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.22 99

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 29 د نبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
اك دير  الداخلة   358 ف ف    »رقم 

 AGADIR - IDA OU  81111

TANANE املغرب» إلى »لحي الصن عي 

الرقم 785 ايت ملول انزك ن 86351 

انزك ن  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    9 بت ريخ  ببيوكرى  االبتدائية 

 212 تحت رقم 61 .

  27I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

شركة ابداع الزخرفة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP

 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،

INEZGANE MAROC

شركة ابداع الزخرفة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

الصن عي رقم785 ايت ملول ايت 

ملول 86351 انزك ن املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.22 99

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2121 د نبر   29 في  املؤرخ 

املص دقة على :

)ة( لكت ب ابراهيم  تفويت السيد 

511 حصة ا تم عية من أصل 11  

املودن  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

محمد بت ريخ 29 د نبر 2121.

)ة( لكت ب ابراهيم  تفويت السيد 

511 حصة ا تم عية من أصل 11  

بو لحسن  )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

حم د بت ريخ 29 د نبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   21 بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

 212 تحت رقم 61 .

  28I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE ITAF FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE POSTAL N° 1892 BAM

 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE ITAF FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار والد 

حمـــو والد الطي6 فـــــ 1. - 31111 

ف 1 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE ITAF FOOD

في  ت  ـــر   : بإيج ز  غرض الشركة 

بنصف   ) )الحلوي ت  املـــواد الغذائية 

الجملــــة. .

: دوار والد  عنوان املقر اال تم عي 

 31111  - فـــــ 1.  الطي6  والد  حمـــو 

ف 1 املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد ق سمي عبد الرفيع :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيدة الص حبي ف طمة الزهراء :  

511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرفيع  عبد  ق سمي  السيد 
عوام  زنقة  بل    7 7 عنوانه)ا( 

ط بق الث ني النر س د فــ 1. 31111 

ف 1 املغــرب.

السيدة الص حبي ف طمة الزهراء 
زنقة  بل عوام ط بق    7 عنوانه)ا( 

الث ني النر س د فــ 1. 31111 ف 1 

املغـــرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ق سمي عبد الرفيع عنوانه 
زنقة  بل عوام ط بق الث ني    7 )ا( 

ف 1   31111 فــ 1.  د  النر س 

املغـــرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  بف 1  التج رية 

 212 تحت رقم  2/212 8.

  29I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE RIZOM-CONSEIL
 EN DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،

90000، TANGER MAROC

 SOCIETE RIZOM-CONSEIL

 EN DEVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 6 ش رع 

عالل بن عبد هللا رقم 5 - 91111 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.67569

الشريك  قرار  بمقت�شى 

فبراير  212   18 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية ذات  شركة  حل  تقرر 



5385 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 SOCIETE RIZOM-CONSEIL
 EN DEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL   مبلغ رأسم له  
مقره   وعنوان  درهم   51.111
6 ش رع عالل بن عبد هللا  اإل تم عي 
رقم 5 - 91111 طنجة املغرب نتيجة 

ل : أزمة في نش ط الشركة.
ش رع   6 و حدد مقر التصفية ب 
 91111  -  5 عالل بن عبد هللا رقم 

طنجة املغرب. 
و عين:

الحمري  سن ء  السيد)ة( 
وعنوانه)ا( ش رع مراكش عم رة سه م 
الط بق الرابع رقم    91111 طنجة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة ومحل تبليغ العقود والوث ئق 
املتعلقة ب لتصفية : 6 ش رع عالل بن 

عبد هللا طنجة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 678 .

  31I

bemultico  بيمولتيكو

 COMPTOIR EL
MONTAZAH   متجر املنتزه
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16  شقة رقم  1 الزيتون 

املعركة -مكن 1 ، 51161، مكن 1 
مكن 1

   COMPTOIR EL MONTAZAH
متجر املنتزه شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 
السفلي في ري ض االسم عيلية 

الشطر ك رقم 355 ايت والل عين 
عرمة مكن 1 - 51111 مكن 1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

52389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

   COMPTOIR EL MONTAZAH

متجر املنتزه.

ب ئع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

معدات اال هزة املنزلية.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

السفلي في ري ض االسم عيلية الشطر 

عرمة  عين  والل  ايت   355 رقم  ك 

مكن 1 - 51111 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 551   : سع د  النجمي  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  51   : الحسين   اوزيو  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  51   : الكوش مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

51  حصة    : السيد اوزيو ايوب 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة النجمي سع د عنوانه)ا( 
رقم  ك  الشطر  االسم عيلية  ري ض 

عين  والل  ايت  الت ني  الط بق   355

مكن 1   51111 مكن 1  عرمة 

املغرب.

عنوانه)ا(  السيد اوزيو الحسين  
 5 25 رقم  9 زنقة  حي الح  6 بلوك 

تكيوين اك دير 81111 اك دير املغرب.

السيد الكوش مصطفى عنوانه)ا( 
رقم    27 زنقة   5 بلوك  امحند  حي 

اك دير   81111 اك دير  12تكيوين 

املغرب.

حي  السيد اوزيو ايوب عنوانه)ا( 

عم رة 1 الصب ح    5 غ ادرار شقة 

تيكوين اك دير 81111 اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة النجمي سع د عنوانه)ا( 

رقم  ك  الشطر  االسم عيلية  ري ض 

عين  والل  ايت  الت ني  الط بق   355

عرمة مكن 1 51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 975.

  3 I

AZ CONSULTING

GAIA PROJECT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

AZ CONSULTING

 BD HASSAN II BENSLIMANE 48

 ، 13000، BENSLIMANE

MAROC

GAIA PROJECT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 35 زنقة 

سقراط الط بق الث ني - 11 21 

البيض ء املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.212597

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  نونبر   21  في     املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

  1.111« أي من  درهم»   491.111»

عن  درهم»   511.111« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  البيض ء   ب لدار  التج رية 

رقم  تحت  فبراير  212   24

.22 15/21  

  32I

AZ CONSULTING

AFERKAT SOLAR FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULTING
 BD HASSAN II BENSLIMANE 48

 ، 13000، BENSLIMANE
MAROC

AFERKAT SOLAR FARM شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 48 ش رع 

الحسن الث ني - 3111  ابن سليم ن 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
424 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   21 5 د نبر   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AFERKAT SOLAR FARM
الط قة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املتجددة.
48 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
الحسن الث ني - 3111  ابن سليم ن 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
  GAIA PROJECT SARL : الشركة
11  حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 GAIA PROJECT الشركة 
 21 11 زنقة سقراط   35 عنوانه)ا( 

البيض ء املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

 73 عنوانه)ا(  مندر  زنيبر  السيد 
الرب ط    1 11 العروسين  زنقة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ريخ  سليم ن  ببن  االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 6 16/21.

  33I

Notaire

فريدريك شيلر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Notaire
 Casablanca résidence marya b
 Angle bd la gironde et rue ifni،

20500، Casablanca Maroc
فريدريك شيلر شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 

الدارالبيض ء زاوية زنقة مصطفى 
املع ني و زنقة تول الط بق الث ني 
شقة رقم 25 الدارالبيض ء زاوية 
زنقة مصطفى املع ني و زنقة تول 

الط بق الث ني شقة رقم 25 1 216 
الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري -.

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212    3 في  املؤرخ 

املص دقة على :
املصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
حصة ا تم عية من   25 حبي6 هللا 
السيد  لف ئدة   حصة    11 أصل 
ين ير    3 بت ريخ  سمير اسحنون  )ة( 

.212 
)ة( يونس الجراري  تفويت السيد 
  11 حصة ا تم عية من أصل   25
سعد ابن  )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

املليح ط يع بت ريخ 3  ين ير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766598.

  34I

EDITION & CO

EDITION & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إض فة تسمية تج رية أو شع ر 

EDITION & CO
 LOT SINDIBAD, ESC C2, APPT 1

، 20180، Casablanca MAROC
EDITION & CO »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: تجزئة 
سندب د السلم 1 2 الشقة رقم   - 

81 21 الدار البيض ء املغرب.
»إض فة تسمية تج رية أو شع ر»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.388543
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تقرر   2121 د نبر   29 في  املؤرخ 

إض فة شع ر تج ري للشركة وهو :
 SPRAY TAN BY CELINE

CATALA
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764466.

  35I

TEMESNA SARL

ARCHI EL HARIRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
 ARCHI EL HARIRI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 7 ش رع 
محمد الخ مس سط ت - 26111 

سط ت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التج ري : 

6375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARCHI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.EL HARIRI SARL AU

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

.ARCHITECTE

ش رع   7  : عنوان املقر اال تم عي 

 26111  - سط ت  الخ مس  محمد 

سط ت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 611.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  : املصطفى   الحريري  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   6.111

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املصطفى   الحريري  السيد 

  85 الرقم  أطلس  تجزئة  عنوانه)ا( 

26111 سط ت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى   الحريري  السيد 

  85 الرقم  أطلس  تجزئة  عنوانه)ا( 

26111 سط ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

23 فبراير  االبتدائية بسط ت  بت ريخ 

 212 تحت رقم  98/2.

  36I

 GMP GÉNERAL MATÉRIELS

ET PRODUITS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 GMP GÉNERAL MATÉRIELS ET

PRODUITS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
زين6 رقم 3  هـ الربع أولف   املغرب 

22311 الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 64 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 GMP GÉNERAL MATÉRIELS ET

.PRODUITS

غرض الشركة بإيج ز : شراء وبيع 

مواد ومنتج ت البن ء.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املغرب  الربع أولف    هـ    3 زين6 رقم 

22311 الدار البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

511 حصة    : السيدة مريم الب ز 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : ش ئ6  إبتس م  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيدة مريم الب ز عنوانه)ا( 76  
الدار البيض ء   22331 زنقة سنه  ة 

املغرب.
السيدة إبتس م ش ئ6 عنوانه)ا( 
البيض ء  الدار   22311 السبع  عين 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم الب ز عنوانه)ا( 76  
الدار البيض ء   22221 زنقة سنه  ة 

املغرب
السيدة إبتس م ش ئ6 عنوانه)ا( 
البيض ء  الدار   22311 السبع  عين 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 6988.
  37I

PROCOMED

 J & A GALEOTE CARNEROS
.S.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنش ء فرع ت بع للشركة

PROCOMED
ش رع ولي العهد اءق مة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 91111، طنجة 

املغرب
 .J & A GALEOTE CARNEROS S.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع ولي 

العهد, إق مة دار الفرح 3, ط بق 
الث ني, شقة 64 - 91111 طنجة 

املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.  333 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 28 يوليوز 2121 تقرر إنش ء 
التسمية  تحت  للشركة   ت بع  فرع  
 GRUPO ETIKET INDUSTRIAL
العهد,  ولي  ب لعنوان ش رع  الك ئن  و 
إق مة دار الفرح 3, ط بق الث ني, شقة 
91111 طنجة املغرب و املسير   -  64
 GALEOTE السيد)ة(  طرف  من 

. CARNEROS José

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 722 .

  38I

ZHAR AHMED

ADAMSAAD PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ،   

30030، FES MAROC
ADAMSAAD PROMO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي القطعة 
رقم 43 تجزئة توفيق املر ة ف 1 - 

31121 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
66285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ADAMSAAD PROMO
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
القطعة   : عنوان املقر اال تم عي 
 - تجزئة توفيق املر ة ف 1   43 رقم 

31121 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : الرف عي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الرف عي  محمد  السيد 
رقم 23 تجزئة محمد املر ة واد ف 1 

31121 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرف عي  محمد  السيد 
رقم 23 تجزئة محمد املر ة واد ف 1 

31121 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    9 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  789/212.

  39I

STE CECONA SARL

HOUSSAM-EDDINE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 HOUSSAM-EDDINE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ص22 
624 ش رع الحسن الث ني مراب 

العروي الن ظور ص22 624 ش رع 
الحسن الث ني مراب العروي الن ظور 

62111 الن ظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 557
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HOUSSAM-EDDINE TRANS
مق ول     : غرض الشركة بإيج ز 

النقل للغير الوطني و الدولي

2 التصدير واالستيراد
ص22   : اال تم عي  املقر  عنوان 
مراب  الث ني  الحسن  ش رع   624
ش رع   624 ص22  الن ظور  العروي 
الحسن الث ني مراب العروي الن ظور 

62111 الن ظور املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 331   : خ لد  العثم ني  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
331 حصة    : السيد بك وي خ لد 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 341   : العثم ني  م ل  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 331  : خ لد  العثم ني  السيد 

بقيمة 11  درهم.
بقيمة   331  : السيد بك وي خ لد 

11  درهم.
 341  : العثم ني  م ل  السيد 

بقيمة 11  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  خ لد  العثم ني  السيد 
حي السكة الحديدية العروي 62111 

الن ظور املغرب.
 54 السيد بك وي خ لد عنوانه)ا( 
بروكسل    121 فليبيرغ  مود  ش رع 

بلجيك  61111 و دة املغرب.
السيد العثم ني  م ل عنوانه)ا( 
دوار امزغوتن افسو  62111 الن ظور 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خ لد  العثم ني  السيد 
حي السكة الحديدية العروي 62111 

الن ظور املغرب
 54 السيد بك وي خ لد عنوانه)ا( 
بروكسل    121 فليبيرغ  مود  ش رع 

بلجيك  61111 و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 24 فبراير 

 212 تحت رقم   4.

  41I
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MBGA

HOME ET VAISSELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

HOME ET VAISSELLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي محل رقم 

2 زنقة حسن املعتصم عم رة من رة 

ك ردن كيليز - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   7 7

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HOME :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.ET VAISSELLE

تج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مواد املنزل والديكور.

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
عم رة  املعتصم  حسن  زنقة   2 رقم 

مراكش   41111  - من رة ك ردن كيليز 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : اليون�شي  س رة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : واغم ر  حن ن  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة س رة اليون�شي عنوانه)ا( 

ش رع األمير موالي عبد هللا حي الزاهية 
رقم 4  41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  واغم ر  حن ن  السيدة 

نخيل    19 رقم  البس تين  تجزئة 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة س رة اليون�شي عنوانه)ا( 

ش رع األمير موالي عبد هللا حي الزاهية 
رقم 4  41111 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  واغم ر  حن ن  السيدة 

نخيل    19 رقم  البس تين  تجزئة 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 7 7   .

  4 I

الهدى لالستش رة ش م م

 STE ABDESSAMAD
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

الهدى لالستش رة ش م م
رقم  7 شقة 9 ش رع الزرقطوني 

املدينة الجديدة ف 1 ، 31111، 

ف 1 املغرب

 STE ABDESSAMAD

IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق   
رقم 2 بلوك 6  بالد بنسليم ن سه6 

الورد - 21 31 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ABDESSAMAD IMMOBILIER

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

عنوان املقر اال تم عي : الط بق   
رقم 2 بلوك 6  بالد بنسليم ن سه6 

الورد - 21 31 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

751 حصة    : السيد بن ن محمد 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : سعيدة  فضولي  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 12 السيد بن ن محمد عنوانه)ا( 

 31143 تجزئة  نة الزيتون بنسودة 

ف 1 املغرب.

السيد فضولي سعيدة عنوانه)ا( 

بنسودة  الزيتون  تجزئة  نة   12

31143 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

 12 السيد بن ن محمد عنوانه)ا( 

 31143 تجزئة  نة الزيتون بنسودة 

ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 794.

  42I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MINIPSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

 MINIPSA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

السعيدية، زنقة الجود، قطعة رقم 

 3 - 91161 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MINIPSA

- استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

مواد البن ء وتوزيعه .

- صي نة وكسوة وا ه ت املب ني

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

قطعة رقم  زنقة الجود،  السعيدية، 

 3 - 91161 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد  هش م أمس 1  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد  هش م أمس 1  عنوانه)ا( 

بني  األول،  الحي  الجزائر،  زنقة   ،6

بوعي ش، 32151 الحسيمة، املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  هش م أمس 1  عنوانه)ا( 

بني  األول،  الحي  الجزائر،  زنقة   ،6

بوعي ش، 32151 الحسيمة، املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

من السجل    815 تحت رقم   212 

الترتيبي.

  43I

COFIJUMES

CASA NEW PAINT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COFIJUMES

 CENTRE RIAD 61 ANGLE AV

 LLLA YACOUT ET MOSTAPHA

 EL MAANI 2EME ETAGE N

 69 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CASA NEW PAINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 46 ش رع 

الزرقطوني ، الط بق الث ني ، شقة 

رقم 6 الدار البيض ء           - 21111 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

48748 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.NEW PAINT

في  ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

صب غ ت السي رات.

46 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
شقة   ، الث ني  الط بق   ، الزرقطوني 
رقم 6 الدار البيض ء           - 21111 

الدار البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
الحنص لي   الرحيم  عبد  السيدة 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الحنص لي   الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( املسعودية زنقة 35 رقم 44 
قرية الجم غة الدار البيض ء 21451 

الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحنص لي   الرحيم  عبد  السيد 
قرية   44 رقم   35 زنقة  عنوانه)ا( 
الجم غة الدار البيض ء 21451 الدار 

البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت ريخ  1  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76335.
  44I

AMATRUST

FAVORI HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

AMATRUST
 BD DE PARIS 5 EME ÉTAGE, 4
 N°5 CASA، 1000، CASABLANCA

MAROC
ذات  شركة   FAVORI HOME

املسؤولية املحدودة
 98Rue و عنوان مقره  اال تم عي
 Mimoza 4ème étage N° 21,

Beauséjour - . الدار البيض ء .
تحويل الشكل الق نوني للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
املؤرخ في  2 م ر1 9 21 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

أبريل 9 21 تحت رقم 699339.

  45I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE ELWARDI SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA MAROC

STE ELWARDI SAHARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الوحدة بلوك F  رقم 749 السم رة - 

72111 السم رة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

. 31 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  فبراير  212  في     املؤرخ 

املص دقة على :

الق در  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   511 ابج و  

)ة(  السيد  511 حصة لف ئدة   أصل 

احيى اصممد بت ريخ    فبراير  212.

تفويت السيد )ة( محمد  الوردي  

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

نزهة ابال  )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

أعلي بت ريخ    فبراير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ب لسم رة  بت ريخ 23 فبراير 

 212 تحت رقم  47/212.

  46I

FIDUCIAIRE ATERCHANE

إليكو أشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ATERCHANE

 SECTEUR 1 HAY LA  56

 MAGHREB AL ARABI TEMARA

 156 SEC 1 MASSIRA 2، 12010،

Temara MAROC

إليكو أشغ ل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 6 زنقة 
زن تة املط ر الرب ط - 81 1  الرب ط 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.75925

الشريك  قرار  بمقت�شى 
الوحيداملؤرخ في 5  ين ير  212 تقرر 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

أشغ ل   إليكو  الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   211.111 رأسم له   مبلغ 
زنقة   6 اإل تم عي  مقره   وعنوان 
الرب ط    1 81  - زن تة املط ر الرب ط 

املغرب نتيجة ل : تصفية مسبقة.
زنقة   6 و حدد مقر التصفية ب 
زن تة املط ر الرب ط - 81 1   الرب ط 

املغرب. 

و عين:

العرو�شي  حميد   السيد)ة( 
وعنوانه)ا( 6 زنقة زن تة املط ر الرب ط 

)ة(  الرب ط املغرب كمصفي    1 81

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
زنقة   6  : الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

زن تة املط ر الرب ط

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 317   .

  47I



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5390

FIDUCIAIRE ZOUHRI

LOUKI RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOUHRI

 IMM10 BUR AL WAHA ETG

 2 N°11 RUE MACHRAA

 BELKSSIRI ، 30000، FES

MAROC

LOUKI RECYCLAGE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 49 

زنقة دمن ت بلوك 6 حي اإلدري�شي 

اعوين ت الحج ج ف 1 - 31181  

ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

66257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOUKI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. RECYCLAGE

أو  ف رز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

منظف  املخلف ت إلع دة التدوير.

 49 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 

اإلدري�شي  6 حي  بلوك  دمن ت  زنقة 

  31181  - ف 1  الحج ج  اعوين ت 

ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 311   : الوكيلي  ي سين  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

311 حصة    : السيد بدر الوكيلي 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 411   : الوكيلي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الوكيلي  محمد  السيد 
82 حي الوف ء 5 طريق صفرو النر س 

ف 1 21 31  ف 1 املغرب.
عنوانه)ا(   الوكيلي  بدر  السيد 
اإلدري�شي  حي   49 6 رقم  بلوك 
اعوين ت الحج ج ف 1 31181  ف 1 

املغرب.
عنوانه)ا(   الوكيلي  ي سين  السيد 
اإلدري�شي  حي   49 6 رقم  بلوك 
اعوين ت الحج ج ف 1 31181  ف 1 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوكيلي  محمد  السيد 
82 حي الوف ء 5 طريق صفرو النر س 

ف 1 21 31  ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    2 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  767/212.
  48I

GLOFID

CAP-PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

GLOFID
96  ش رع السفير بن ع ئشة الط بق 

الث ني الرقم 4 ، 21311، الدار 
البيض ء املغرب

CAP-PARK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 75 ش رع 
   ين ير الط بق األول الشقة ر 69  

- 21111 الدارالبيض ء املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.486 63

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم  فبراير  212   14 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
من  أي  درهم»    .911.111»
 2.111.111« إلى  درهم»    11.111»

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767283.

  49I

KAOUN

Z.S.I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Z.S.I   شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 91 

ملحق   الط بق الت لت تجزئة 

الخليل املح ميد مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.  Z.S.I :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

-منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 
عق ري

-االيستيراد  و التصدير.

 91 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 

ملحق   الط بق الت لت تجزئة الخليل 

مراكش   41111  - املح ميد مراكش 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد  م ل زاهي :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد  م ل زاهي عنوانه)ا( رقم 

تجزئة الخليل املح ميد مراكش   91

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  م ل زاهي عنوانه)ا( رقم 

تجزئة الخليل املح ميد مراكش   91

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية بمراكش  بت ريخ - تحت رقم .

  51I

azzouziabdelali

SOCIETE STORE PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

 SOCIETE STORE PHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
الوف ء رقم 3 زنقة بكين طريق صفرو 

- 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66343

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212     

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE STORE PHARMA
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تسويق   : بإيج ز  الشركة  غرض 
املواد الصيدالنية.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الوف ء رقم 3 زنقة بكين طريق صفرو 

- 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيدة ف طمة الزهراء البحتوري 
درهم    11 بقيمة  حصة   511   :

للحصة .
 511   : البحتوري  من ر  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة ف طمة الزهراء البحتوري 
عنوانه)ا( ش رع الوف ء زنقة برشلونة 
صفرو   طريق   2 الوف ء  حي   2 رقم 

31111 ف 1 املغرب.
السيدة من ر البحتوري عنوانه)ا( 
ش رع الوف ء زنقة برشلونة رقم 2 حي 
الوف ء 2 طريق صفرو  31111 ف 1 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ف طمة الزهراء البحتوري 
عنوانه)ا( ش رع الوف ء زنقة برشلونة 
صفرو   طريق   2 الوف ء  حي   2 رقم 

31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت ريخ  بف 1  التج رية 

 212 تحت رقم 827.
  5 I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

STE ELWARDI SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC

STE ELWARDI SAHARA  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الوحدة بلوك F رقم 749 مكرر 
السم رة - 72111 السم رة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 31 
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين  املؤرخ في    فبراير  212 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

اصممد احيى  كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم رة  بت ريخ 23 فبراير 

 212 تحت رقم  47/212.
  52I

fimargec

فيرم نصاف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fimargec
 Bd mohamed V IMM 6 N° 8
 BENI MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
فيرم نص ف  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي العم رة 
6 ش رع محمد الخ مس الط بق 4 

رقم 4  بني مالل - 23111 بني مالل 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
  157

  2 عقد حر مؤرخ في  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فيرم   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

نص ف .
غرض الشركة بإيج ز : االستغالل 

الفالحي.
العم رة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 4 الط بق  الخ مس  محمد  ش رع   6

23111 بني مالل  4  بني مالل -  رقم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 341   : السيد نص ف املصطفى 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

نوفيسة  القطي6  ابو  السيدة 

درهم    11 بقيمة  حصة    65   :

للحصة.

  65   : سومية  نص ف  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  65   : سميرة  تص ف  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد نص ف سعيد :  65  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

نوفيسة  القطي6  ابو  السيدة 

ق سم  بير  الرخى  3ايت  عنوانه)ا( 

الرب ط    1111 الرب ط  السوي�شي 

املغرب.

السيد نص ف املصطفى عنوانه)ا( 

السوي�شي  ق سم  بير  الرخى  3ايت 

الرب ط 1111  1111  املغرب.

السيدة نص ف سومية عنوانه)ا( 

السوي�شي  ق سم  بير  الرخى  3ايت 

الرب ط 1111  1111  املغرب.

السيدة تص ف سميرة عنوانه)ا( 

السوي�شي  ق سم  بير  الرخى  3ايت 

الرب ط 1111  1111  املغرب.

عنوانه)ا(  سعيد  نص ف  السيد 

السوي�شي  ق سم  بير  الرخى  3ايت 

الرب ط 1111  1111  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نص ف املصطفى عنوانه)ا( 

السوي�شي  ق سم  بير  الرخى  3ايت 

الرب ط 1111  الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت ريخ 23 فبراير 

 212 تحت رقم  219/212.

  53I

طل كونسلتينغ

SAISS MAINTENANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طل كونسلتينغ

ش رع الجوالن. زنقة طنجة. مك ت6 

األطلس. رقم 4  ، 31111، ف 1 

املغرب

SAISS MAINTENANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 9 

مكرر رقم   حي السرغوشني. املر ة 

- 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

6638 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAISS  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.MAINTENANCE

-أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والصي نة  واإلصالح ت  الصي نة 

الصن عية.

والسب كة  الكهرب ء  -أعم ل 

وأعم ل التركي6 األخرى.

واألعم ل  اللح م  -أعم ل 

امليك نيكية.

-أشغ ل مختلفة.

-التج رة ع مة.

-االستيراد والتصدير.

 9 زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

مكرر رقم   حي السرغوشني. املر ة 

- 31111 ف 1 املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد املصطفى صي د 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املصطفى صي د عنوانه)ا( 
حي زين6  . تجزئة 34 / ب. الدك رات 

31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى صي د عنوانه)ا( 
حي زين6  . تجزئة 34 / ب. الدك رات 

31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت ريخ  بف 1  التج رية 

 212 تحت رقم  86.

  54I

cabinet jdaini

MILANO LIGNE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 MILANO LIGNE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
الحسن الث ني رقم 56 احفير - 

63151 احفير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
76 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم   2121 نونبر    1
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MILANO LIGNE SERVICES
*نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
لحس ب  مرافق  بدون  البض ئع 

االخرين
*البيع والشراء.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - احفير   56 رقم  الث ني  الحسن 

63151 احفير املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : رفيق  ت ل�شي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  رفيق  ت ل�شي  السيد 
احفير   56 ش رع الحسن الث ني رقم 

63151 احفير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رفيق  ت ل�شي  السيد 
احفير   56 ش رع الحسن الث ني رقم  

63151 احفير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  ببرك ن   االبتدائية 

 212 تحت رقم  15/212 .

  55I

MENARA PROJECT SERVICES

FORTISSIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES
 HAY TARGA ، 40000، 471
MARRAKECH MAROC

 FORTISSIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 
 RÉSIDENCE AL WARIFA, 287
 OASIS 2, APPT 12 - 40000

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
   659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FORTISSIMO
: • استيراد  غرض الشركة بإيج ز 
ومنتج ت  املنسو  ت  وتج رة 

األلبسة.
استيراد وتج رة اآلالت واأل هزة   •

واملكون ت اإللكترونية.
• الطب عة على  ميع الوس ئط..

 : اال تم عي  املقر  عنوان 
 RÉSIDENCE AL WARIFA, 287
 OASIS 2, APPT 12 - 40000

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  11   : محمد  املسترشد  السيد 

حصة بقيمة 111.  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد املسترشد محمد عنوانه)ا( 
 HAY TARGA N°47  41111

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املسترشد محمد عنوانه)ا( 
 HAY TARGA N°47  41111

مراكش املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم  2192 .

  56I

االتق ن للحس ب ت

CHADOX TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتق ن للحس ب ت

42  ش رع مراكش الط بق الث ني 

رقم 5 ، 62111، الن ظور املغرب

CHADOX TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي التجزئة 

رقم 65   العمران قلعية سلوان - 

62712 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2 583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHADOX TRANS

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

نقل البض ئع لحس ب الغير.

التجزئة   : عنوان املقر اال تم عي 

 - العمران قلعية سلوان     65 رقم 

62712 الن ظور املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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السيدة ع ئشة بولفرا1 :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بولفرا1  ع ئشة  السيدة 
33 رقم  عنوانه)ا( حي الخط بي زنقة 

4  الن ظور 62111 الن ظور املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بولفرا1  ع ئشة  السيدة 
33 رقم  عنوانه)ا( حي الخط بي زنقة 

4  الن ظور 62111 الن ظور املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 5  فبراير 

 212 تحت رقم 347.

  57I

إئتم نية أڤونير أونتربريز

HAROUAL TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتم نية أڤونير أونتربريز

٢١٤، محج الحسن الث ني تيسير ١ ، 

1، برشيد املغرب

Haroual Tour شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

اليسر، ش رع محمد الخ مس، 

الط بق الث لث يس ر -   - 11 26  

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 474 

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.Haroual Tour
لتصنيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

امليك نيكي * تصنيع
قوال6 حقن.

والتحسين،  واالنصه ر،   ، تجهيز 
امليك نيكية  املواد،  وتحويل  ميع 

والكهرب ئية لجميع
املعدات الزراعية والصن عية.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الخ مس،  محمد  ش رع  اليسر، 
  26 11  -    - يس ر  الث لث  الط بق 

برشيد املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد محمد هروال :  11  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيد محمد هروال  
برشيد   26 11 عالل  اوالد  دوار 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد محمد هروال  
برشيد   26 11 عالل  اوالد  دوار 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 237.
  58I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

VIVO FOOD فيفو فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

ش رع املغرب العربي رقم 2 الط بق 
األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب

فيفو فود VIVO FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

الش طئ رقم 242 مرتيل - 51 93 

مرتيل املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2545 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 8  ين ير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

مرتيل   242 رقم  الش طئ  »ش رع 

  1« إلى  املغرب»  مرتيل   93 51  -

كدية بوهج ل مكلثة كويلم  تطوان - 

93111 تطوان  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1263.

  59I

مكت6 املح سبة

راحة املستقبل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 املح سبة

9 عم رة قبيل ش رع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 24351، سيدي بنور 

املغرب
راحة املستقبل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 259 

تجزئة الوف ء 2 سيدي بنور. 24351 

سيدي بنور. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

294 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

راحة   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

املستقبل.

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.

مق ول في اشغ ل البن ء.

بيع مواد البن ء.

كراء املعدات و االالت الصن عية.

مجزئ.

شراء و بيع الرا�شي..

 259  : اال تم عي  املقر  عنوان 

تجزئة الوف ء 2 سيدي بنور. 24351 

سيدي بنور. املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد نور الدين بونوار :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الح مل  بونوار  الدين  نور  السيد 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبط قة 

تجزئة   259 عنوانه)ا(   MC 588 6

الوف ء 2 24351 سيدي بنور. املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الح مل  بونوار  الدين  نور  السيد 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبط قة 

تجزئة   259 عنوانه)ا(   MC 588 6

الوف ء 2 24351 سيدي بنور. املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

ين ير  212 تحت رقم 3859.

  61I
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FATHICONSULTING

MAROCAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FATHICONSULTING

 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH  

 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،

20190، CASABLANCA MAROC

MAROCAKE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املنطقة 

صن عية س حل 22 - 26412 حد 

سوالم املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 3817

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  7  فبراير  212  املؤرخ في 

السيد)ة(   للشركة  مسير  ديد 

العنبة سعيد كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 228.

  6 I

FATHICONSULTING

MAROCAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FATHICONSULTING

 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH  

 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،

20190، CASABLANCA MAROC

MAROCAKE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املنطقة 

صن عية س حل 22 - 26412 حد 

سوالم املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 3817

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  8  فبراير  212  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

سعيد العنبة-  مهدي شتيوي- األمين 

 - -العنبة مريم  ست وني بن عبد هللا 

كمسير آخر

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 227.

  62I

الشتيوي ادريس

KENZA AL KHAIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

الشتيوي ادريس

حي املسيرة الخضراء م/أ زنقة/12 

رقم /4  ، 51 92، القصر الكبير 

املغرب

KENZA AL KHAIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي حي املسيرة 

الخضراء تجزئة حمزة رقم 371  - 

51 92 القصر الكبير املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

 3 7

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   21 9 نونبر    5 املؤرخ في 

 KENZA AL« من  الشركة  تسمية 

 KENZ AL MAARIFA« إلى «KHAIR

. «PRIVEE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  االبتدائية ب لقصر الكبير  

م ر1  212 تحت رقم 664.

  63I

ROLDCAR

ROLDCAR
إعالن متعدد القرارات

ROLDCAR
 COMPLEXE RESIDENTIEL BADR
 GH 12,IMM 2 APPARTEMENT
 11 3EME ETAGE CASABLANCA

 ، 20230، CASABLANCA
MAROC

ROLDCAR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان مقره  اال تم عي: املجمع 
السكني بدر ش رع 2  مبنى 2 شقة 
   الط بق الث لث - - الدار البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: -.
بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  فبراير  212   19 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

زي دة رأ1 امل ل.
قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

استق لة املدير الس بق.
قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

تعيين مدير  ديد
قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 
التعديل املق بل في النظ م األس �شي 

للشركة
قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي: 
صالحي ت اإل راءات الق نونية وتبع  
النظ م  مقتضي ت  تعديل  تم  لذلك 

األس �شي الت لية : 
بند رقم 6: الذي ينص على م يلي:  
الشريك  يقدم   ، التأسيس  -1عند 
للشركة  الوحيدالسيد سعيدعدلة  
النقدية  املب لغ   ، به  يتعلق  فيم    ،
فبراير   9 في   2- درهم.    11111
زي دة  الوحيد  املس هم  قرر   ،212 
رأ1 امل ل بمبلغ 411111  درهم عن 
املكتت6  النقدية  املس هم ت  طريق 
به  واملدفوعة ب لك مل. نتيجة لجميع 
مس هم ت  بلغت   ، العملي ت  هذه 
 511111 مبلغ  الوحيد  املس هم 

درهم.

بند رقم 7: الذي ينص على م يلي: 

زي دة  بعد  امل ل  رأ1  تحديد  تم 
بمبلغ  فبراير  212   9 في  امل ل  رأ1 

خمسم ئة  بمبلغ   ، درهم   411111

درهم(   511111( درهم  ألف 

 (5111( آالف  خمسة  إلى  ومقسمة 

لكل  درهم(    11  ( امل ئة  من  سهم 

تم االكتت ب به  ب لك مل نقًدا   ، منه  

له  واملخصصة  الشريك  قبل  من 

، وهي:السيد عدلة5111سهم   وحده 

اإل م لي يس وي عدد األسهم املكونة 

لرأ1 امل ل 5111 سهم 

على  ينص  الذي   : 1 رقم  بند 

م يلي: يدير الشركة ، أل ل غير مسمى 

، السيد الحسين بهيج ، الح صل على 

.BB 43972البط قة الوطنية رقم

على  ينص  الذي  رقم   :  بند 

م يلي: سوف تلتزم الشركة  ب لتوقيع 

الوحيد للسيد الحسين بهيج.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 7192.

  64I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة ماتريال ماروك 

تيكنولوجي
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 م تري ل م روك تيكنولوجي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي الوف ق 

سلوان - 62111 الن ظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

م تري ل م روك تيكنولوجي.
و  بيع   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 

استيراد االالت و الوس ئل االعالمية.
عنوان املقر اال تم عي : حي الوف ق 

سلوان - 62111 الن ظور املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد محمد أي و :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  عنوانه)ا(  أي و  محمد  السيد 
الن ظور   62111 سلوان  الوف ق 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  أي و  محمد  السيد 
الن ظور   62111 سلوان  الوف ق 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضور  بت ريخ 2  فبراير 

 212 تحت رقم 331.
  65I

LACH-BOUZ SARL AU

LACH-BOUZ  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LACH-BOUZ SARL AU
زنقة ام صليط بنت عبيد رقم 1  
حي الوحدة  1 العيون، 71111، 

العيون املغرب
LACH-BOUZ  SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 
ام صليط بنت عبيد رقم 1   حي 

الوحدة  1 العيون  71111 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
35323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
LACH- :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.BOUZ  SARL AU
و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
 , الع مة  التج رة   , الع مة  األشغ ل 

التصدير و االستيراد.
زنقة ام   : عنوان املقر اال تم عي 
صليط بنت عبيد رقم 1   حي الوحدة 

 1 العيون  71111 العيون املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : لشكر  السيد الحسين  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
لشكر عنوانه)ا(  السيد الحسين  
زنقة ام صليط بنت عبيد رقم 16حي 
العيون   71111 العيون   الوحدة  1 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لشكر  سكينة  السيدة 
زنقة ام صليط بنت عبيد رقم 16حي 
العيون   71111 العيون   الوحدة  1 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
18 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  411/212.

  66I

SOCIETE DU TELEPHERIQUE DE TANGER

 SOCIETE DU
 TELEPHERIQUE DE

TANGER
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE DU TELEPHERIQUE
DE TANGER

 ANGLE RUES MOHAMED
 EL MESFIOUI ET CORBI,

 OUKACHA ، 20580،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DU TELEPHERIQUE
DE TANGER »شركة  املس همة»
وعنوان مقره  اال تم عي: زاوية 
زنقتي محمد املسفيوي والقربي، 
عك شة - 21581 الدار البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.38738 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ   2121 يونيو   31 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
على  ينص  الذي  رقم  :  قرار 
الع م  الجمع  مداوالت  بعد  م يلي: 
بت ريخ  استثن ئي   املنعقد  الع دي 
تمت املص دقة على   ،31/16/2121
مجلس  متصرفي  عضوية  تجديد 
اإلدارة وهم الشركة املغربية للهندسة 
الس دة  »صوم  يك»،  املدنية 
لورنت  سحيون،  روجي   وسيف 
و  سحيون  لوك  سحيون،  يروم 
سبستي ن ي ن ف يس سحيون وذلك 

ملدة ست سنوات.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
اإلدارة  مجلس  ا تم ع  بعد  م يلي: 
تجديد  تم   ،31/16/2121 بت ريخ 
مه م السيد  وزيف روجي سحيون 
ملدة  وذلك  اإلدارة،  ملجلس  كرئيس 

عضويته داخل املجلس.

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

بت ريخ  اإلدارة  مجلس  ا تم ع  بعد 

مه م  تجديد  تم   ،31/16/2121
السيد سبستي ن ي ن ف يس سحيون 

عضويته  ملدة  وذلك  ع م،  كمدير 

داخل مجلس اإلدارة.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 

تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة  م يلي: 

 14 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

نونبر 2121 تحت رقم 752711.

  67I

Gescompte

STE : OZALEE TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

  STE : OZALEE TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 265، 

ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم92 

الدار البيض ء املغرب 21151 الدار 

البيض ء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4 2237

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

12 فبراير  212 تقرر حل  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE : OZALEE الوحيد  الشريك 

رأسم له   مبلغ     TRADING

مقره   وعنوان  درهم    1.111,11

الزرقطوني  ش رع   ،265 اإل تم عي 

البيض ء  الدار  رقم92   9 الط بق 

املغرب 21151 الدار البيض ء املغرب 

نتيجة ل : أزمة السوق.
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 ،265 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم92   9 الط بق  الزرقطوني  ش رع 

الدار البيض ء - 21151 الدار البيض ء 

املغرب. 

و عين:

 HUREL  Jacques, السيد)ة( 

فرنس   عنوانه)ا(  و   Roland, Jean

)ة(  كمصفي  فرنس   فرنس    42621

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و محل تبليغ العقود والوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  3 767.

  68I

omri compta sarl au

 CHARGEUR TRANS SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

 CHARGEUR TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 55  

 GH13 I155Z 2 مجمع العرف ن

ط بق 2 رقم -69 طنجة - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  334 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHARGEUR TRANS SARL AU

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املحلي والدولي للبض ئع ؛

- استيراد وتصدير مختلف.

- التج رة.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   -

وتجميع  وتجميع  وتحويل  وتصنيع 

واألدوات  واملواد  املعدات   ميع 

بمعدات  املتعلقة  الخ م  واملواد 

النقل،

االستغالل  أو  حي زة  أو  إنش ء   -

التأ ير  أو  املب شر  غير  أو  املب شر 
األصول  تأ ير  ميع  أو  اإلدارة  أو 

التج رية والفروع واملب ني التي يمكن 

األشك ل  من  شكل  بأي  استخدامه  

ألي من األشي ء املذكورة أعاله ؛

عنه   ميع  ني بة  وحي زة  أخذ   -

والتراخيص  االختراع  براءات 

التج رية  والعالم ت  والعملي ت 

أو  الشركة  موضوع  في  املدر ة 

مس همته   أو  نقله   أو  استخدامه  

تراخيص  نقل  ميع  وكذلك 

التشغيل.

وبصورة أعم:  ميع العملي ت أو 

األنشطة مرتبطة بشكل مب شر أو غير 

مب شر ب ل�شيء املذكور أعاله ، أو من 

املحتمل أن تحسنه وال سيم  التمثيل 

التج رية  والعملي ت  واملش ركة 

والعق رية  واملنقولة  والصن عية 

التسهيل  على  الق درة   ، وامل لية 

والترويج او تطوير نش ط الشركة..

  55  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 GH 3 I 55Z 2 العرف ن  مجمع 
 91111  - طنجة   69- رقم   2 ط بق 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

حكيم  علي  الشيخ  أيت  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111  :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حكيم  علي  الشيخ  أيت  السيد 

العرف ن  مجمع    55 عنوانه)ا( 

 69- رقم   2 ط بق   GH 3 I 55Z 2

طنجة 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

حكيم  علي  الشيخ  أيت  السيد 

العرف ن  مجمع    55 عنوانه)ا( 

 69- رقم   2 ط بق   GH 3 I 55Z 2

طنجة 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 727 .

  69I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 NUEVA نويفا ديسطغيبسيون

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

ش رع املغرب العربي رقم 2 الط بق 

األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب

 NUEVA نويف  ديسطغيبسيون

DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي املنطقة 

الصن عية تجزئة رقم 69 تطوان - 

93111 تطوان املغرب.

توسيع نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.24199

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تمت   2121 د نبر  في  2  املؤرخ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

الورق  في  ب لجملة  بيع  و  صن عة 

الع دي أو املصقول.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

ين ير    5 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1191.

  71I

FINANCE HOUSE

O&MD CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

FINANCE HOUSE

 rue Ahmed El Majjati Res.  3

 Les Alpes 1er étage n° 8 quartier

 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC

O&MD CAR  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مجمع 

25  رقم 9 الط بق األر�شي سيدي 

برنو�شي الدار البيض ء - - 21621  

الدار البيض ء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.486229

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم تعيين  15 فبراير  212  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

تبع   وحيد  كمسير  يونس  مسن وي 

لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 45 767.

  7 I
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fidexpertise

B-EZY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidexpertise

3  زنقة القصرالط بق الخ مس 

شقة رقم  1  مع رف الدارالبيض ء. 

، 21111، الدارالبيض ء. املغرب

B-EZY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 3  زنقة 

القصر الط بق الخ مس املع ريف 

الدارالبيض ء - 21331 الدارالبيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

473389

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

تم إعداد الق نون   2121 شتنبر    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.B-EZY :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اتص ل ه تفي

مشغل مركز االتص ل.

زنقة    3  : عنوان املقر اال تم عي 

املع ريف  الخ مس  الط بق  القصر 

21331 الدارالبيض ء  الدارالبيض ء - 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 33.111   : ازي د  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 33.111   : ازدي  اس مة  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : لفت ح  امين  محمد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   34.111

للحصة .

نقدية بقيمة   : السيد ايوب ازي د 

11  درهم.

السيد اس مة ازدي : نقدية بقيمة 

11  درهم.

السيد محمد امين لفت ح : نقدية 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

امل  السيد ايوب ازي د عنوانه)ا( 

  ج 5 رقم 398 حيم الرب ط 21331 

الرب ط املغرب.

عنوانه)ا(  ازدي  اس مة  السيد 

  14 شقة    1 زنقة  املر1  اق مة 

البيض ء  البيض ء  مومن  سيدي 

21331  البيض ء املغرب.

لفت ح  امين  محمد  السيد 

عم رة  بلوك  مل ن  دار  عنوانه)ا( 

  21331 البيض ء  ع 1   7 رقم   24 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة :

امل  السيد ايوب ازي د عنوانه)ا( 

  ج 5 رقم 398 حيم الرب ط 21331 

الرب ط املغرب

عنوانه)ا(  ازدي  اس مة  السيد 

  14 شقة    1 زنقة  املر1  اق مة 

البيض ء    21331 مومن  سيدي 

املغرب

لفت ح  امين  محمد  السيد 

عم رة  بلوك  مل ن  دار  عنوانه)ا( 

  21331 البيض ء  ع 1   7 رقم   24 

البيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

شتنبر 2121 تحت رقم -.

  72I

WIANYO INVEST

WIANYO INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WIANYO INVEST
زنقة محمد بالفريج إق مة الهدى 

مجمع 2 عم رة 91 شقة رقم 

5  سيدي مومن ، 11 21، 

الدارالبيض ء املغرب

WIANYO INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

محمد بالفريج إق مة الهدى مجمع 

2 عم رة 91 شقة رقم 5  سيدي 

مومن - 21311 الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WIANYO INVEST

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

محمد بالفريج إق مة الهدى مجمع 2 

عم رة 91 شقة رقم 5  سيدي مومن 

- 21311 الدارالبيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : عرب ن  عص م  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عرب ن  عص م  السيد 
سيدي   2 رقم    2 طريق الخير زنقة 
الدارالبيض ء    2111 البرنو�شي  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عرب ن  عص م  السيد 
سيدي   2 رقم    2 طريق الخير زنقة 
الدارالبيض ء    21111 البرنو�شي  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  7 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766222.
  73I

TGE FIDUS

AL KINDI SYNDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
ش رع الزرقطوني كم ل ب رك س نتر 

عم رة B رقم 39 الط بق 6 ، 1 288، 
املحمدية املغرب

AL KINDI SYNDIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي  5  ش رع 
املق ومة فض ء أطلنتيك الط بق13 

رقم 8  - 21371 الدار البيض ء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.3738  
الشريك  قرار  بمقت�شى 
ين ير  212   15 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 AL الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
رأسم له   مبلغ    KINDI SYNDIC
مقره   وعنوان  درهم    11.111,11
اإل تم عي  5  ش رع املق ومة فض ء 
أطلنتيك الط بق13 رقم 8  - 21371 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء  الدار 

توقيف نش ط الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب  5  ش رع 
الط بق13  أطلنتيك  فض ء  املق ومة 
البيض ء  الدار   21371  -   8 رقم 

املغرب. 
و عين:

بلح ج  مصطفى   السيد)ة( 
إدموند  زنقة    72 وعنوانه)ا( 
تولوز   3 211   3 211 روست ند 

فرنس  كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 34 767.
  74I

SAMIR FIDUCIAIRE

اريدان تور
إعالن متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
اريدان تور  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: املكت6 
رقم 25، الط بق الس بع، العم رة 
بش رع القنيطرة، س حة 2 شتنبر، 

م.ج - - مكن 1 املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
.49945

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
2121 تم اتخ ذ  28 د نبر  املؤرخ في 

القرارات الت لية: 
الذي ينص على  قرار رقم واحد: 
الشركة  رأسم ل  في  الزي دة  م يلي: 
و  ماليين  خمسة   5511111 بمبلغ 
من  لرفعه  درهم   الف  خمسمئة 
خمسمئة  و  ماليين  4511111اربعة 
عشرة    1111111 الى  درهم  الف 
 55111 ماليين درهم و ذلك ب ض فة 
حصة  الف  خمسون  و  خمسة 
ا تم عية  ديدة من فئة 11  درهم

الذي ينص على  اثن ن:  قرار رقم 
تغيير االسم التج ري للشركة  م يلي: 
الى شركة ايريدان 3ط وتبع  لذلك تم 
األس �شي  النظ م  مقتضي ت  تعديل 

الت لية: 
بند رقم 3 : الذي ينص على م يلي: 
االسم التج ري للشركة هو ايريدان 

3ط
بند رقم 6: الذي ينص على م يلي: 
  1111111.11 الشركة  رأسم ل 
محررة  درهم(  ماليين  )عشرة  درهم 
بشكل ك مل و مقسمة الى مئة ألف 

حصة من فئة 11   )مئة درهم(  
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 994.
  75I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 C.O شي أو إموبيلي�
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

ش رع املغرب العربي رقم 2 الط بق 
األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب
  C.O IMMOBILIER شي أو إموبيلي�
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع  بل 
أوك يمدن حي 1  رقم 3 الط بق 
األر�شي تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.236 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تقرر   2121 د نبر    4 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد �شي أو إموبيلي 
C.O IMMOBILIER   مبلغ رأسم له  
مقره   وعنوان  درهم    11.111

اإل تم عي ش رع  بل أوك يمدن حي 
 - الط بق األر�شي تطوان   3 رقم    1
93111 تطوان املغرب نتيجة ل : أزمة 

اقتص دية و انعدام الرواج .
ش رع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 بل أوك يمدن حي 1  رقم 3 الط بق 
تطوان   93111  - تطوان  األر�شي 

املغرب. 
و عين:

الشريف  عمر  السيد)ة( 
ش رع  بل أوك يمدن حي  وعنوانه)ا( 
تطوان  األر�شي  الط بق   3 رقم    1
)ة(  تطوان املغرب كمصفي   93111

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير    3 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1164.
  76I

bemultico  بيمولتيكو

HIBISCUS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16  شقة رقم  1 الزيتون 

املعركة -مكن 1 ، 51161، مكن 1 
مكن 1

HIBISCUS CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي كراج 

ب اشطر ب رقم ص 8  حي مر  ن 
تحزئة ري ض الزيتون مكن 1 - 

51111 ف 1  املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.45155

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤرخ في 8  ين ير  212 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
حي    8 رقم ص  ب اشطر ب  »كراج 

مر  ن تحزئة ري ض الزيتون مكن 1 

»رقم  إلى  املغرب»  ف 1    51111  -

52  بلوك ك.2 تجزئة حديقة ت غ ت 

  31 11  - ف 1    12 واد ف 1 كراج 

ف 1   املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 838.

  77I

ETS COMPTA HOUSE

HJART TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

ش رع محمح الخ مس رقم 25 

خنيفرة 54111   

HJART TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 91 حي 

البس تين خنيفرة - 54111 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

36 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HJART :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRANS

غرض الشركة بإيج ز  -نقل السلع 

االشخ ص  –نقل  الغير  لحس ب 

واملس فرين –التصدير و االستيراد: 

حي   91  : اال تم عي  املقر  عنوان 

خنيفرة   54111  - البس تين خنيفرة 

املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة: 

درهم، مقسم ك لت لي:

 511  : الح �شي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

511 حصة   : السيد زوهير الزاهي 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الح �شي عنوانه)ا(  السيد محمد 
زنقة14 رقم 19 حي الكور1 خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب.

السيد زوهير الزاهي عنوانه)ا( حي 

بير الشعيري زنقة 6  رقم 9   طنجة 

54111 خنيفرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

الح �شي عنوانه)ا(  السيد محمد 
زنقة14 رقم 19 حي الكور1 خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    8 بت ريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

 212 تحت رقم 9 .

  78I

IZDIHAR TRANSFERT

IZDIHAR TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IZDIHAR TRANSFERT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي إق مة 

االزده ر 4 متجر رقم 4 حد السوالم  

26411 برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  االقتض ء 

.IZDIHAR TRANSFERT

تحويل  بإيج ز:  الشركة  غرض 

األموال.

إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

4 حد السوالم  4 متجر رقم  االزده ر 

برشيد 26411 برشيد املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:  رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 251  : توري   السرادني  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

251 حصة   : السيد بدا الحسين 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة السرادني توري  عنوانه)ا( 

 21211 إق مة غزالن حي الراحة    9

البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  الحسين  بدا  السيد 

 21211 إق مة غزالن حي الراحة    9

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة السرادني توري  عنوانه)ا( 

 21211 إق مة غزالن حي الراحة    9

البيض ء املغرب

عنوانه)ا(  الحسين  بدا  السيد 

 21211 إق مة غزالن حي الراحة    9

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  ببرشيد  االبتدائية 

 212 تحت رقم 221.

  79I

FCTB

DIANA MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCTB
 RUE ABDERRAHMAN IBN
 ZIDANE N°19 ، 92000،

LARACHE MAROC
DIANA MESSAGERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Angle AV. وعنوان مقره  اإل تم عي
 SIJILMASSA ET RUE IBN JARIR
 TABARI RES. DIWAN 3 RDC à
Tanger. - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3 2 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIANA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.MESSAGERIE
 Transport  : غرض الشركة بإيج ز
 de Marchandises National et

.International et Messagerie
 Angle  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 AV. SIJILMASSA ET RUE IBN
 JARIR TABARI RES. DIWAN 3
طنجة   RDC à Tanger. - 90000

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  : السيد نور الدين اقلعي دريوش 
311 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
السيد محمد اقلعي دريوش :  311 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
  : دريوش  اقلعي  روعة  السيدة 
211 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

  : دريوش  اقلعي  مالك  السيدة 
211 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
دريوش  اقعلي  الدين  نور  السيد 
رقم  فيال فيسط  زنقة     عنوانه)ا( 

1   91111 طنجة املغرب.
دريوش  أقلعي  محمد  السيد 
عنوانه)ا( ش رع موالي يوسف إق مة 
طنجة   91111  99 ش  ميموزة   

املغرب.
دريوش  أقلعي  روعة  السيدة 
رقم  فيال فيسط  زنقة     عنوانه)ا( 

1   91111 طنجة املغرب.
دريوش  أقلعي  مالك  السيدة 
رقم  فيال فيسط  زنقة     عنوانه)ا( 

1   91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
دريوش  اقعلي  الدين  نور  السيد 
رقم  فيال فيسط  زنقة     عنوانه)ا( 

1  91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 556 .
  81I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

GLOBAL TAX CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER
 INDUSTRIEL SIDI GHANEM ،
40110، MARRAKECH MAROC
 GLOBAL TAX CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
تلو ت مق بل كلية الحقوق - 

41191 مراكش املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.6361 
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
2121 تقرر حل  28 د نبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 GLOBAL TAX الوحيد  الشريك 
رأسم له   مبلغ    CONSULTING
مقره   وعنوان  درهم    1.111
مق بل  تلو ت  تجزئة  اإل تم عي 
مراكش   41191  - الحقوق  كلية 
عدم القدرة على   : نتيجة ل  املغرب  
تحقيق الهدف الذي من ا له أنش ت 

الشركة.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  وحدد 
تلو ت مق بل كلية الحقوق - 41191 

مراكش املغرب . 
و عين:

السيد)ة( حسن   ندير و عنوانه)ا( 
الزيتون   55 الرقم  امرشيش  تجزئة 
41181 مراكش املغرب  كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
تجزئة   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
تلو ت مق بل كلية الحقوق مراكش

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   27 بت ريخ  بمراكش   التج رية 

 212 تحت رقم 9968  .
  8 I

FATHICONSULTING

MAROCAKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FATHICONSULTING
 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH  
 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،
20190، CASABLANCA MAROC

MAROCAKE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املنطقة 
صن عية س حل 22 - 26412 حد 

سوالم  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
. 3817

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  فبراير  212    7 في  املؤرخ 

املص دقة على :
ي سين   حسن   )ة(  تفويت السيد 
حصة ا تم عية من أصل    2.111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    6.111
فبراير    7 بت ريخ  العنبة   سعيد  

.212 
ي سين   حسن   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة   4.111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    6.111
األمين  ست وني بن عبد هللا بت ريخ 7  

فبراير  212.
علي  واد   )ة(  السيد  تفويت 
األطرش  8.111 حصة ا تم عية من 
السيد  2.111  حصة لف ئدة   أصل 
فبراير    7 بت ريخ  العنبة   مريم   )ة(  

.212 
علي  واد   )ة(  السيد  تفويت 
األطرش  4.111 حصة ا تم عية من 
السيد  2.111  حصة لف ئدة   أصل 
)ة( األمين  ست وني بن عبد هللا بت ريخ 

7  فبراير  212.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 228.
  82I

SAMIR FIDUCIAIRE

BEN.CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
BEN.CENTRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي عم رة 
3 .1، الشقة 3، االسم عيلية 

2، ش رع الجيش امللكي،  - 51151 
مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
5234 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

BEN.  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.CENTRE

تنظيم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املن سب ت.

عم رة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

االسم عيلية   ،3 الشقة   ،1. 3

 51151  - ش رع الجيش امللكي،    ،2

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : يشو  بن  السيد  م ل 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

511 حصة    : السيد زيد بن يشو 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

يشو عنوانه)ا(  بن  السيد  م ل 

البس تين     22 رقم  دال  قط ع 

51151 مكن 1 املغرب.

السيد زيد بن يشو عنوانه)ا( رقم 

 51151 البس تين  29، تجزئة لطفي، 

مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

يشو عنوانه)ا(  بن  السيد  م ل 

البس تين     22 رقم  دال  قط ع 

51151 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    9 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 896.

  83I

CAUDIACO SARL AU

مينين برو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT AZELF، 21 

44000، ESSAOUIRA MAROC

مينين برو  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي متجر 

تج ري رقم 13 حي اكر اوفولو1 

اورير اك دير  - 81111 اك دير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

98484

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مينين   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

برو .

مق ولة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشغ ل الع مة و البن ء.

متجر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اوفولو1  اكر  حي   13 رقم  تج ري 

اورير اك دير  - 81111 اك دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

11  حصة    : الشركة مينين برو 

بقيمة 111.  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا الت مري عنوانه)ا( 

ايت  ميمون  سيدي  حي   16 بلوك 

ملول 51 81111 اك دير املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الت مري عنوانه)ا( 

ايت  ميمون  سيدي  حي   16 بلوك 

ملول 51 81111 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 7 7.

  84I

ECO FINANCE

MJL ADVISORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ECO FINANCE

 RUE SOCRATE - RES ISLAM

N 52- املع ريف، 21371، الدار 

البيض ء املغرب

MJL ADVISORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي واد 

الذه6 رقم 95 ج ، بوزنيقة - 

3116  بوزنيقة املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.6355

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 31 نونبر 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»حي واد الذه6 رقم 95 ج ، بوزنيقة 

- 3116  بوزنيقة املغرب» إلى »ط بق 

السفلي رقم 16 ،ش رع عبدو الوقت 

 - خلف،إق مة  وهرة،بوركون 

1   5 الدارالبيض ء  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76734.

  85I

سو1 للمح سبة

CAR EXPERT EL GAMEH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

سو1 للمح سبة
رقم 56 زنقة محمد القوري مكت6 
رقم KENITRA ، 4121 ، 2 املغرب

CAR EXPERT EL GAMEH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 38 
زاوية زنقة عبد العزيز بوط ل6 و 
زنقة مصر مكت6 رقم 5 - 4121  

القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.42357

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 15 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
زاوية زنقة عبد العزيز بوط ل6   38»

  4121  -  5 و زنقة مصر مكت6 رقم 
زنقة  »زاوية  إلى  املغرب»  القنيطرة 

سليم ن,اق مة  وموالي  زغلول  سعد 
 -  9,8,7,6,5 رقم  ,مك ت6   3 ري ن 

4121  القنيطرة  املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 298 8.

  86I

bemultico  بيمولتيكو

HIBISCUS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16  شقة رقم  1 الزيتون 

املعركة -مكن 1 ، 51161، مكن 1 

مكن 1

HIBISCUS CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي كراج 

ب اشطر ب رقم ص 8  حي مر  ن 

تحزئة ري ض الزيتون مكن 1 - 

51111 مكن 1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.45155

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212    8 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( امحمد  بوكن�شى 

أصل  من  ا تم عية  حصة    .111

11  حصة لف ئدة  السيد )ة( يوسف  

ابرك ن بت ريخ 8  ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 838.

  87I

bemultico  بيمولتيكو

HIBISCUS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16  شقة رقم  1 الزيتون 

املعركة -مكن 1 ، 51161، مكن 1 

مكن 1

HIBISCUS CAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي كراج 

ب اشطر ب رقم ص 8  حي مر  ن 

تحزئة ري ض الزيتون مكن 1 - 

51111 مكن 1 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.45155

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  ين ير  212    8 املؤرخ في 

مسير  ديد للشركة السيد)ة( ابرك ن   

يوسف  كمسير وحيد.

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 838.

  88I

Global Infobel

STE GLOB ABS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE GLOB ABS SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

6 /  5 ممر VR971 حي قصبة 

الط هر بلوك 14 ايت ملول  ايت 

ملول 8111 ايت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

2233 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. GLOB ABS SARL

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.

رقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

قصبة  حي   VR971 ممر    6/5  

ايت  ملول   ايت   14 بلوك  الط هر 

ملول 8111 ايت ملول املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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 511   : السيد صب بحي مصطفى  
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد الصيفي عبد الغ ني   :  511 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

مصطفى   صب بحي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 582 تجزئة ايت سعيد 

ايت ملول  8111 ايت ملول املغرب.
الغ ني    عبد  الصيفي  السيد 
حي    65 رقم   12 بلوك  عنوانه)ا( 
ملول  ايت   8111 ملول  ايت  االمل 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى   صب بحي  السيد 
عنوانه)ا( رقم 582 تجزئة ايت سعيد 

ايت ملول  8111 ايت ملول املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت ريخ  ب نزك ن  االبتدائية 

 212 تحت رقم 286.
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Global Infobel

 GLOBAL ORGANIC
EXPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc

  GLOBAL ORGANIC EXPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي CO شركة 
ستروبيك رقم 26 قيس رية بوط ليبي 

ايت ملول ايت ملول 8111 ايت 
ملول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
22379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
. GLOBAL ORGANIC EXPORTS

و  انت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 
تحويل و تسويق الزيوت االس سية.

 CO  : اال تم عي  املقر  عنوان 
قيس رية   26 رقم  ستروبيك  شركة 
بوط ليبي ايت ملول ايت ملول 8111 

ايت ملول املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
  .111   : لشرام  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  لشرام  ابراهيم  السيد 
مراكش   425 رقم  ت شفين  بن  حي 

8111 ايت ملول املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لشرام  ابراهيم  السيد 
مراكش   425 رقم  ت شفين  بن  حي 

8111 ايت ملول املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    1 بت ريخ  االبتدائية ب نزك ن  

 212 تحت رقم 336.
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FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

FABRIMACIM
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FABRIMACIM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: رقم 41 
حي هيالن  درب بوطويل - 41111 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 16235

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 16 ين ير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

من  ا تم عية  حصة   661 تفويت  

خديجة  الوحيدة  الشريكة  طرف 

مدي ز لص لح السيد سفي ن الغربي

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

مراكش  الى  اال تم عي  املقر  تحويل 

دوار السف ر رقم 212 حربيل

قرار رقم 3: الذي ينص على م يلي: 

السيدة خديجة مدي ز من  استق لة 

منصبه  كمسيرة 

قرار رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

تعيين السيد حميد الجدري  كمسير 

 ديد غير شريك

قرار رقم 5: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشكل الق نوني من شركة ذات 

الشريك   ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة واعتم د النظ م االأس �شي 

الجديد

قرار رقم 6: الذي ينص على م يلي: 

الشركة   لرأسم ل  الجديد  التقسيم 

سفي ن  السيد  لص لح  حصة   661

341 حصة لص لح السيدة  الغربي و 

خديجة مدي ز

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
في  محدد  الشركة  رأسم ل  م يلي: 

11.111.11  درهم مقسم الى 111  

لص لح  حصة   661 حيث  حصة 

341 حصة  السيد سفي ن الغربي و 

لص لح السيدة خديجة مدي ز

بند رقم 4: الذي ينص على م يلي: 

رقم  السيف ر  دوار   : املقراال تم عي 

212 حربيل مراكش

على  ينص  الذي   : 2 رقم  بند 
م يلي: تم تعيين السيد حميد الجدري 

كمسير وحيد غير شريك.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21978 .

  9 I

شركة  ه د املح س6

شركة مارك تراف 

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك وحيد 

sté MARCTRAV sarl au 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

شركة  ه د املح س6

الرقم 12 عم رة ني 1 ش رع احمد 

الطي6 بنهيمة املدينة الجديدة 

أسفي ، 46111، أسفي املغرب

شركة م رك تراف شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك 

  sté MARCTRAV sarl au  وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : رقم 12  

زنقة ابن بطوطة بالد الجد  أسفي - 

46111 أسفي  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.394 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر  ين ير  212   21 في  املؤرخ 

ذات  تراف شركة  م رك  حل شركة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد  

شركة    sté MARCTRAV sarl au

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ رأسم له  51.111 درهم 

  12 رقم  اإل تم عي  وعنوان مقره  

 - زنقة ابن بطوطة بالد الجد  أسفي 

46111 أسفي  املغرب نتيجة لسب6 

غير  األعم ل  ملن خ  نظرا  التصفية 

الشركة  نش ط  الستمرارية  املواتي 

وبسب6 الخس ئر.
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و عين:

السيد)ة( عبد املجيد   األطري�شي  

أسفي   46111 أسفي  عنوانه)ا(  و 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

  12 وفي رقم  ين ير  212   21 بت ريخ 

 - زنقة ابن بطوطة بالد الجد  أسفي 

46111 أسفي  املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  االبتدائية بآسفي  

 212 تحت رقم  3/212 2..

  92I

FLASH ECONOMIE

CLASSIC AUTO BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CLASSIC AUTO BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 265 ش رع 

الزرقطوني الط بق 9 رقم 92  - 

21111 الدار البيض ء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

491183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CLASSIC AUTO BUSINESS

غرض الشركة بإيج ز : شراء وبيع 

واستيراد وتصدير قطع الغي ر ،أدوات 

وملحق ته   والصن عية  السي رات 

وقطع الغي ر.

 265  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم 92  - 

21111 الدار البيض ء  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : بويدي  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

بويدي عنوانه)ا(  الحسن  السيد 

2 شقة  8 مكرر زنقة صف قس ط بق 

البيض ء  الدار   21111 بنجدية   7

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحسن بويدي عنوانه)ا(  السيد  

2 شقة  8 مكرر زنقة صف قس ط بق 

البيض ء  الدار   21111 بنجدية   7

املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  6 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76576.

  93I

FLASH ECONOMIE

REVIALIS MAROC 
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 REVIALIS MAROC »شركة  

املس همة»

وعنوان مقره  اال تم عي: الشطر 23 

- املنطقة الصن عية لحد السوالم 

- إقليم سط ت - 26111  سط ت 

املغرب .

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.8213

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212    2 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

املو ودة  املس همة  شركة  تحويل 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  ح لي  

اعتم د  مع  وحيد  بشريك  محدودة 

الجديد على شكل  األس �شي  النظ م 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

انتداب  فترة  توقف  على  اإلشه د 

املتصرفين وتعيين السيد هوبير م ري 

داسيي  بوارودون  دو  أليفسن  لوي 

 Hubert Marie Louis ALEFSEN(

 (de BOUSREDON D’ASSIER

بصفته مسيرا، ملدة ثالث سنوات.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

شركة  إلى  املس همة  شركة  تحويل 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد 

بند رقم 2: الذي ينص على م يلي:  

توقف فترة انتداب املتصرفين وتعيين 

السيد هوبير م ري لوي أليفسن دو 

بوارودون داسيي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  االبتدائية ببرشيد  

 212 تحت رقم 59 .

  94I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE
 D’IMPRESSION ET DE

CARTONNAGE
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 SOCIETE MAROCAINE
 D’IMPRESSION ET DE

CARTONNAGE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: املنطقة 

الصن عية أوالد رحو – سيدي 
معروف  - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 12.  3

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤرخ في  3 ين ير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
االشه د على عملية التقديمة املنجزة 
إنفيست  »ج.ب.ت.  شركة  لف ئدة 
 28/  /2121 بت ريخ  ش.ذ.م.م.» 
والتي تمثل مجموع مش رك ت الشرك ء 

في الشركة
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الع مة  الصي غة  إع دة  م يلي: 
للنظ م األس �شي في شكل شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 
االشه د على عملية التقديمة املنجزة 
إنفيست  »ج.ب.ت.  شركة  لف ئدة 

ش.ذ.م.م
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
الع مة  الصي غة  إع دة  م يلي: 
للنظ م األس �شي في شكل شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766336.

  95I

FLASH ECONOMIE

 NOUVELLE SOCIÉTÉ

MAROCAINE DE LAQUAGE
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 NOUVELLE SOCIÉTÉ

 MAROCAINE DE LAQUAGE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: املنطقة 

الصن عية أوالد رحو – سيدي 

معروف - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.28.995

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  ين ير  212  املؤرخ في  3 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

االشه د على عملية التقديمة املنجزة 

إنفيست  »ج.ب.ت.  شركة  لف ئدة 

ش.ذ.م.م. بت ريخ 2121/  /28 والتي 

في  الشرك ء  مش رك ت  مجموع  تمثل 

الشركة 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الع مة  الصي غة  إع دة  م يلي: 

للنظ م األس �شي في شكل شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 

االشه د على عملية التقديمة املنجزة 

إنفيست  »ج.ب.ت.  شركة  لف ئدة 

ش.ذ.م.م.

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
الع مة  الصي غة  إع دة  م يلي: 
للنظ م األس �شي في شكل شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766335.

  96I

FLASH ECONOMIE

IFNI IMMOBILIER
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IFNI IMMOBILIER  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقره  اال تم عي: املنطقة 

الصن عية أوالد رحو – سيدي 
معروف - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 
. 27.285

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 
تم اتخ ذ  ين ير  212  املؤرخ في  3 

القرارات الت لية: 
قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 
االشه د على عملية التقديمة املنجزة 
إنفيست  »ج.ب.ت.  شركة  لف ئدة 
ش.ذ.م.م. بت ريخ 2121/  /28 والتي 
في  الشرك ء  مش رك ت  مجموع  تمثل 

الشركة 
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
الع مة  الصي غة  إع دة  م يلي: 
للنظ م األس �شي في شكل شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 
بند رقم  : الذي ينص على م يلي: 
االشه د على عملية التقديمة املنجزة 
إنفيست  »ج.ب.ت.  شركة  لف ئدة 

ش.ذ.م.م.

على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 

الع مة  الصي غة  إع دة  م يلي: 

للنظ م األس �شي في شكل شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766337.

  97I

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م ش و

SMIAG MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م 

ش و

ش رع محمد داود اق مة بدرط بق 

فوق ار�شي رقم 3 تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب

SMIAG MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

موالي رشيد زنقة 8 اق مة انوار ٲ    

TETOUAN 93040 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

28687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SMIAG :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. MAROC

غرض الشركة بإيج ز : -1استيراد 

و تج رة التجهيزات و املعدات الفالحية

-2استيراد و تج رة املنتو  ت ذات 

االستعم ل الواسع.

العملي ت  بجميع  -3القي م 

التج رية،  امل لية،  الصن عية، 

املنقولة و غير املنقولة التي له  صلة 

مب شرة أو غير مب شرة بهدف الشركة 

قصد تحقيق نج حه  و تنميته  و كل 

املب شرة  غير  و  املب شرة  االسه م ت 

بكل االشك ل الق نونية املت حة..

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اق مة انوار ٲ      8 موالي رشيد زنقة 

TETOUAN 93141 مرتيل املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد زيد شقور  :  111.  حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد زيد شقور  عنوانه)ا( ش رع 

نواكشوط زنقة بدر رقم 19  93141 

تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زيد شقور  عنوانه)ا( ش رع 

نواكشوط زنقة بدر رقم 19  93141 

تطوان املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1348.
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3C-AUDIT

NEW LIFE ELECTRICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er  étage Appt

 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

NEW LIFE ELECTRICAL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
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وعنوان مقره  اإل تم عي 8  ش رع 
غرن طة  الدور الث ني رقم 6 - أنف  

الدار البيض ء - 3 211 الدار 
البيض ء اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4296 5
الع م  الجمع  بمقت�شى 
ين ير  212   21 في  اإلستثن ئي ملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
   NEW LIFE ELECTRICAL املحدودة 
درهم    11.111 رأسم له   مبلغ 
ش رع    8 اإل تم عي  مقره   وعنوان 
أنف    -  6 الث ني رقم  الدور  غرن طة  
الدار   211 3  - البيض ء  الدار 
ل  نتيجة  املغربية  اململكة  البيض ء 
الشركة  من  الغرض  تحقيق  عدم   :

وعجز السوق.
و حدد مقر التصفية ب 8  ش رع 
أنف    -  6 الث ني رقم  الدور  غرن طة  
الدار البيض ء - 3 211 الدار البيض ء 

اململكة املغربية. 
و عين:

السيد)ة( noureddine   kader و 
عنوانه)ا( دوار مولين العرصة سيدي 
  28999 املحمدية  علي  بن  مو�شى 
كمصفي  املغربية  اململكة  املحمدية 

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  5 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 3 7656.
  99I

KAOUN

ARTWO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ARTWO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 QU وعنوان مقره  اإل تم عي

 OUARTZDIGUE RUE 2 BLOC 4

 N° 68 EMNATE AZILAL - 40000

دمن ت ازيالل املغرب.

رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.217

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم   2121 د نبر    4 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»   2.111.111»

«2.111.111 درهم» إلى »4.111.111 

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   23 بت ريخ  االبتدائية ب زيالل  

2121 تحت رقم 2454.

 211I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE TAIBA FIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE TAIBA FIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 2 

ش رع  محمد اقب ل امسرن ت اك دير 

- 81111 اك دير املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.271 5

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقرر حل  14 د نبر  املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
TAIBA FIL  مبلغ رأسم له  41.111  
اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 
2 ش رع  محمد اقب ل امسرن ت  رقم 
اك دير - 81111 اك دير املغرب نتيجة 

ل : حل الشركة.
 2 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
ش رع  محمد اقب ل امسرن ت اك دير 

- 81111 اك دير املغرب. 
و عين:

السيد)ة( ادريس  ط هري  وطي و 
36 اك دير  عنوانه)ا( تجزئة اليغ رقم 
)ة(  كمصفي  املغرب  اك دير   81111

للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت ريخ  ب ك دير   التج رية 

 212 تحت رقم 98477.
 21 I

CABINET ANESS

MG-PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC
MG-PRINT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

محمد الخ مس، حي العلويين، رقم 
25 ، ط بق 2، شقة رقم 3  - 2111  

تم رة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 32 5 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

MG-  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PRINT

الطب عة   : غرض الشركة بإيج ز 

والتصميم  والتحرير  الرقمية 

وطب عة  الجرافيكي  والتصميم 

واإلعالن  الحريرية  ب لش شة 

والخدم ت ذات الصلة..

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

رقم  العلويين،  حي  الخ مس،  محمد 

25 ، ط بق 2، شقة رقم 3  - 2111  

تم رة اململكة املغربية.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 811   : قرب وي  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 211   : مجيدي  شيم ء  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  قرب وي  املهدي  السيد 

   2151    9 رقم  ليراك  تجزئة 

الصخيرات اململكة املغربية.

السيدة شيم ء مجيدي عنوانه)ا( 

  1111 حي املنزه رقم  6   ح ي م  

الرب ط اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قرب وي  املهدي  السيد 

   2151    9 رقم  ليراك  تجزئة 

الصخيرات اململكة املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  بتم رة   االبتدائية 

 212 تحت رقم 376.

 212I
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مح م

HASYAS RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مح م
8.ش رع االم م الالغزالي الط بق االول 

A-7 ، 90000، طنجة املغرب

HASYAS RENT CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 

تج ري بتجزئة النصر زنقة 3  رقم 

39 طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HASYAS RENT CAR

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي رات بدون س ئق.

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

رقم    3 النصر زنقة  بتجزئة  تج ري 

39 طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد حسن أحدوث :  51 حصة 

بقيمة 5.111 درهم للحصة .

51 حصة    : السيد ي سين بدعوة 

بقيمة 5.111 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  أحدوث  حسن  السيد 

  39 رقم    3 زنقة  النصر  تجزئة 

91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  بدعوة  ي سين  السيد 
حي العشيري زنقة 63 رقم 6  91111 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أحدوث  حسن  السيد 
  39 رقم    3 زنقة  النصر  تجزئة 

91111 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  بدعوة  ي سين  السيد 
حي العشيري زنقة 63 رقم 6  91111 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239723.
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dakhla multiservices sarl

 SADIRATES OUED
EDDAHAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

dakhla multiservices sarl

 NR 46 AVENUE ELWALAA &

 RUE ABDELKHALEK TORRES ،

73000، DAKHLA MAROC

 SADIRATES OUED EDDAHAB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي موالي 
رشيد، زنقة ان فن فنن رقم 46 - 

73111 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

 15 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم   21 7 م ي    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SADIRATES OUED EDDAHAB

و  بيع،   : بإيج ز  الشركة  غرض 

شراء، استيراد و تصدير  ميع أنواع 

البض ئع و السلع )الخضر و الفواكه(

عنوان املقر اال تم عي : حي موالي 
 -  46 رقم  ان فن فنن  زنقة  رشيد، 

73111 الداخلة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : زكري ء  لبردي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد لبردي زكري ء عنوانه)ا( حي 

املسيرة  ، مدرسة عبد هللا ولد ب هي  

73111 الداخلة املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لبردي زكري ء عنوانه)ا( حي 

املسيرة  ، مدرسة عبد هللا ولد ب هي  

73111 الداخلة املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  االبتدائية بوادي الده6  

م ي 7 21 تحت رقم 462.
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اكري اعراب

اكري اعراب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اكري اعراب
زنقة سن ء رقم 41/46 حي اله م بن 

الطي6، 62111، الدريوش املغرب

اكري اعراب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة سن ء 
رقم 46/41 حي اله م بن الطي6  

62111 الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية

 محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 7 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تم إعداد الق نون   2121 شتنبر    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اكري   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

اعراب.

و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أعم ل الزراعة.

عنوان املقر اال تم عي : زنقة سن ء 

الطي6   بن  اله م  حي   41/46 رقم 

62111 الدريوش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : اعراب  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حمزة اعراب عنوانه)ا( بن 

الطي6 62111 الدريوش  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة اعراب  عنوانه)ا( بن 

الطي6  62111 الدريوش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  2 بت ريخ  ب لدريوش   االبتدائية 

أكتوبر 2121 تحت رقم 66.

 215I
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MORAFID CONSEILS

RIAD COMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS

 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD COMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي سهي6 

طريق امزميز تمصلوحت مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.COMO

دار   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الضي فة او ري ض.

سهي6   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - مراكش  تمصلوحت  امزميز  طريق 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد مك فيح مصطفى :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد مك فيح مصطفى عنوانه)ا( 

تمصلوحت  امزميز  طريق  سهي6 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مك فيح مصطفى عنوانه)ا( 

تمصلوحت  امزميز  طريق  سهي6 

مراكش 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21944 .
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FLASH ECONOMIE

 ETABLISSEMENT

ELEGANCE SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ETABLISSEMENT ELEGANCE

SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  47  ش رع 

املق ومة إق مة اف  الط بق 2 الشقة 

22 - 21111  الدار البيض ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ETABLISSEMENT ELEGANCE

.SERVICE

- ميع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أعم ل تركي6 وإصالح ملعدات التبريد 

والسب كة  والتهوية  الهواء  وتكييف 

لالستخدام الخ ص أو الع م أو املنزلي 

أو الصن عي ؛

- العزل الحراري والتبريد ؛

وتسويق  واستيراد  وبيع  شراء   -

املتعلقة  واملكون ت  امللحق ت   ميع 

ب ألعم ل املذكورة أعاله.

املغرب  في  الشرك ت  -تمثيل 

والخ رج.

-استيراد وتصدير؛.

  47   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 2 الط بق  اف   إق مة  املق ومة  ش رع 

الدار البيض ء    21111  -  22 الشقة 

املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيدة ف طمة شكري 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ف طمة شكري عنوانه)ا( 

عم رة   2  1 م   2 الشرف  تجزئة 

الدار   21111 االلفة    33 شقة   13

البيض ء املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ف طمة شكري عنوانه)ا( 

عم رة   2  1 م   2 الشرف  تجزئة 

الدار   21111 االلفة    33 شقة   13

البيض ء املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 6738.
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خبرة  الشرق

MARINA ATLAL
إعالن متعدد القرارات

خبرة  الشرق

49 ش رع البك ي لهبيل اق مة ري ض 

املدينة شقة رقم 3 برك ن 49 ش رع 

البك ي لهبيل اق مة ري ض املدينة 

شقة رقم 3 برك ن، 699، برك ن 

املغرب

MARINA ATLAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: املرك6 

التج ري م رين  السعيدية برك ن - - 

برك ن املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 445

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 22 فبراير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

وف ة شريك

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

السيد  مسيريين  ديدين  تعيين 

للبط قة  الح مل  محمد  بلعو�شي 

السيدة   ،FE 2 96 رقم  الوطنية 

للبط قة  الح ملة  مريم  بلعو�شي 

  FE8244الوطنية رقم

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي  6و7و35:  رقم  بند 

وتعيين  شريك  وف ة  م يلي:  على 

بلعو�شي  السيد  مسيريين  ديدين 

الوطنية  للبط قة  الح مل  محمد 

بلعو�شي  السيدة   ،FE 2 96 رقم 

مريم الح ملة للبط قة الوطنية رقم

  FE8244

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  ببرك ن   االبتدائية 

 212 تحت رقم  1/212  .

 218I
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FIDUCIAIRE HAMDELS

AFRICA MED INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
AFRICA MED INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8  ش رع 
انف  الط بق االول الدارالبيض ء - 

21111 الدارالبيض ء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 
.4 9123

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت  ين ير  212   28 في  املؤرخ 

املص دقة على :
سعيد  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   511 الهواري 
أصل 111.  حصة لف ئدة  السيد )ة( 
ادريس بنعمر بت ريخ 28 ين ير  212.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 24 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767344.
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خبرة  الشرق

RIMAL ESPACE
إعالن متعدد القرارات

خبرة  الشرق
49 ش رع البك ي لهبيل اق مة ري ض 
املدينة شقة رقم 3 برك ن 49 ش رع 
البك ي لهبيل اق مة ري ض املدينة 
شقة رقم 3 برك ن، 699، برك ن 

املغرب
RIMAL ESPACE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقره  اال تم عي: منتجع 
م رين  السعيدية محل رقم 312.6 

برك ن - 63311 برك ن املغرب.
»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

. 97 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 22 فبراير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

وف ة شريك

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيين مسيرة  ديدة  السيدة ط ل6 

مليكة الح ملة للبط قة الوطنية رقم

F378 6

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي  6و7و35:  رقم  بند 

على م يلي: وف ة شريك وتعيين مسيرة 

 ديدة  السيدة ط ل6 مليكة الح ملة 

F378 6للبط قة الوطنية رقم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  ببرك ن   االبتدائية 

 212 تحت رقم  212/   .

 2 1I

خبرة  الشرق

LA TABLE ORIENTALE
إعالن متعدد القرارات

خبرة  الشرق

49 ش رع البك ي لهبيل اق مة ري ض 

املدينة شقة رقم 3 برك ن 49 ش رع 

البك ي لهبيل اق مة ري ض املدينة 

شقة رقم 3 برك ن، 699، برك ن 

املغرب

LA TABLE ORIENTALE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: منتجع 

م رين  السعيدية محل رقم 4.7.3 2 

برك ن - 63311 برك ن املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السجل التج ري: 

.235 

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

تم اتخ ذ  فبراير  212   22 املؤرخ في 

القرارات الت لية: 

قرار رقم  : الذي ينص على م يلي: 

وف ة شريك.

قرار رقم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيين مسيرة  ديدة  السيدة ط ل6 

مليكة الح ملة للبط قة الوطنية رقم

F378 6

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

ينص  الذي  6و7و35:  رقم  بند 

على م يلي: وف ة شريك وتعيين مسيرة 

 ديدة  السيدة ط ل6 مليكة الح ملة 

F378 6للبط قة الوطنية رقم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  ببرك ن   االبتدائية 

 212 تحت رقم  2/212  .

 2  I

MLM FINANCE

 BEAUTY CENTRE

MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 BEAUTY CENTRE MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 23 عم رة 

اكنسو1 شقة رقم 2 الط بق   

ش رع ط رق بن زي د  ليز مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

   719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BEAUTY CENTRE MARRAKECH

و  تسير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

استغالل مراكز التجميل و التدليك 

الفن دق  واستغالل  تسير 

والري ض ت و املق هي و املط عم .

عنوان املقر اال تم عي : 23 عم رة 

اكنسو1 شقة رقم 2 الط بق   ش رع 

ط رق بن زي د  ليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد يخلف بوخي ر  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  .111  : بوخي ر   يخلف  السيد 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد يخلف بوخي ر  

مرسيلي     3111 فرنس   مرسيلي  

فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد يخلف بوخي ر  

مرسيلي     3111 فرنس   مرسيلي  

فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21946 .
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MLM FINANCE

BATIMENT SUIDER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

BATIMENT SUIDER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل   

دوار الق يد حربيل البور مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BATIMENT SUIDER

مختلف   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل البن ء .

محل     : عنوان املقر اال تم عي 

 - مراكش  البور  حربيل  الق يد  دوار 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : صويدر  ابيه  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ابيه صويدر عنوانه)ا(  دوار 
 41111 الق يد حربيل البور مراكش 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابيه صويدر عنوانه)ا(  دوار 
 41111 الق يد حربيل البور مراكش 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 21925 .
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE Y B H SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
ش رع الفداء تجزئة سميرة ت ون ت  
34111  املغرب ت ون ت، 34111، 

ت ون ت املغرب
STE Y B H SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي طريق 
ف 1 حي اوالد سعيد ت ون ت - 

34111 ت ون ت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
 81 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE Y  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.B H SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : - االشغ ل 

الع مة.

- التج رة..

طريق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ف 1 حي اوالد سعيد ت ون ت - 34111 

ت ون ت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيدة غندور محجوبة :  111.  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة غندور محجوبة عنوانه)ا( 

دوار ايت مو�شى حمى  م عة ابطيط 

الح  6 111 5 الح  6 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة غندور محجوبة عنوانه)ا( 

دوار ايت مو�شى حمى  م عة ابطيط 

الح  6 111 5 الح  6 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بت ون ت  

 212 تحت رقم  2.

 2 4I

fiduciaire toudgha conseils

شركة الفقير حارة سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire toudgha conseils

 N° 274 AVENUE MOHAMED

 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir

شركة الفقير ح رة سيرفيس  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار ح رة 

اليمين تنغير  - 45811 تنغير  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

الفقير ح رة سيرفيس .

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير .

عنوان املقر اال تم عي : دوار ح رة 

اليمين تنغير  - 45811 تنغير  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 81.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الفقير عبد الرحم ن :  267 

حصة بقيمة 267 درهم للحصة .

السيد التج ني عبد الكريم  :  266 

حصة بقيمة 266 درهم للحصة .

266 حصة    : السيد الفقير مع د 

بقيمة 266 درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحم ن  عبد  الفقير  السيد 

تنغير   اليمين  ح رة  دوار  عنوانه)ا( 

45811 تنغير املغرب.

الكريم   عبد  التج ني  السيد 

تنغير  اليمين  ح رة  دوار  عنوانه)ا( 

45811 تنغير املغرب.

عنوانه)ا(  مع د  الفقير  السيد 

دوار ح رة اليمين تنغير 45811 تنغير 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحم ن  عبد  الفقير  السيد 

تنغير  اليمين  ح رة  دوار  عنوانه)ا( 

45811 تنغير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    9 بت ريخ  بتنغير   االبتدائية 

 212 تحت رقم 32.

 2 5I
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ACAMIRA CONSTRUCTION SARL

اكاميرا كنستركسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 ACAMIRA CONSTRUCTION

SARL

 Rue Tehran Imm Lahay ET:1

 N°21 ، 90000، TANGER

MAROC

اك ميرا كنستركسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : 7 ش رع 

محمد الخ مس اق مة موف بس رقم 

  طنجة - 91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.77 57

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر حل  ين ير  212    8 املؤرخ في 

ذات  شركة  كنستركسيون  اك ميرا 

رأسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  درهم    1.111

الخ مس  محمد  7 ش رع  اإل تم عي 

رقم   طنجة  موف بس  اق مة 

نتيجة  املغرب  طنجة   91111  -

الالفال1.

و عين:

و  ارهون  اميمة   السيد)ة( 

الط بق  طهران  زنقة   4 عنوانه)ا( 

االول رقم  2 91111 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

زنقة   4 وفي  ين ير  212    8 بت ريخ 

طهران اق مة اله ي رقم  2 - 91111 

طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 624 .
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CABINET BENHASSAN SARL AU

NOURMALIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خ لد زنقة 43 رقم 5 ق.ج ، 
21441، الدارالبيض ء املغرب
NOURMALIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 77 زنقة 
محمد أسميحة الط بق الث من  - 

11 21 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
489975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NOURMALIA
غرض الشركة بإيج ز : - املش ركة 
عملية  في  الشرك ت  م ل  رأ1  في 

اإلنش ء أو املنشأة ب لفعل
- اقتن ء وإدارة االمتي زات املغربية 

أو األ نبية أو الدولية
توظيف االمتي زات واالمتي زات   -
ودعمهم  موظفيه   وتدري6  الفرعية 

لتأسيسه  وإدارته 
املش ركة في أي سوق والدعوة   -
أو  خ صة  ك نت  سواء  للمن قص ت 

ع مة
أو   / استيراد وتصدير وتوزيع و   -

تسويق املعدات واملنتج ت
زنقة   77  : عنوان املقر اال تم عي 
 - الث من   الط بق  أسميحة  محمد 

11 21 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 311.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

الدين   نور  محمد  املريني  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة   3.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدين   نور  محمد  املريني  السيد 
إق مة  م ر1   2 محج   28 عنوانه)ا( 
مر1 السلط ن ط بق 7 شقة 17-18 
البيض ء   21311 املستشفي ت   حي 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
الدين   نور  محمد  املريني  السيد 
إق مة  م ر1   2 محج   28 عنوانه)ا( 
مر1 السلط ن ط بق 7 شقة 17-18 
البيض ء    21311 املستشفي ت   حي 

املغرب
عنوانه)ا(  من ل  املريني  السيدة 
شقة      3 زنقة بروكسيل ط بق   2

21411 البيض ء املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج رية ب لدار البيض ء  بت ريخ - تحت 

رقم تم ب ملركز الجهوي لإلستثم ر .
 2 7I

SOLUCIA EXPERTISE

ADBEN CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
ADBEN CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم    
زنقة عزيز بالل الط بق الخ مس, 

املع ريف الدار البيض ء 21331 الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 947

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ADBEN CONSULTING

غرض الشركة بإيج ز : استش رات 

وإدارة  تنظيم  املعلوم ت،  نظ م  في 

الشرك ت.
رقم      : عنوان املقر اال تم عي 
الخ مس,  الط بق  بالل  عزيز  زنقة 

املع ريف الدار البيض ء 21331 الدار 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

  11   : بنحس ين   السيد ع دل 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ع دل بنحس ين عنوانه)ا( 
 61 زاوية زنقة مو�شى ابن نصير شقة 

حي كوتيي اق مة شرفة كوتيي البيض ء  

21111 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ع دل بنحس ين عنوانه)ا( 
 61 زاوية زنقة مو�شى ابن نصير شقة 

حي كوتيي اق مة شرفة كوتيي البيض ء  

21111 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767567.
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5411 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

sj business center

AL HADAF CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

sj business center

 BD LARESISTANCE 8 

 4EME ETAGE N8 81 BD

 LARESISTANCE 4EME ETAGE

 N8، 20000، CASABLANCA

maroc

AL HADAF CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

بير انزران اق مة انص ف رقم 1  

الط بق 3 املحمدية  - 28831 

املحمدية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.5165

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 د نبر   29 في  املؤرخ 

املص دقة على :

فضل  احمد  )ة(  السيد  تفويت 

هللا   االدري�شي املغربي 7.111  حصة 

حصة    7.111 ا تم عية من أصل 

لف ئدة  السيد )ة( عبد الرحيم  ضو 

بت ريخ 29 د نبر 2121.

تفويت السيد )ة( فضل هللا  عبد 

حصة   3.111 ربه  عبد  الفضيل   

حصة   3.111 أصل  من  ا تم عية 

لف ئدة  السيد )ة( عبد الرحيم  ضو 

بت ريخ 29 د نبر 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

بت ريخ  3  ب ملحمدية   االبتدائية 

د نبر 2121 تحت رقم 2 8 .
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 centre de developpment profesionnel des

competences

AYMANTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
AYMANTECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي تجزئة 
املسيرة الخضراء الشطر الث لث رقم 
4C 4  الشقة 12 املر�شى - 71111 

العيون املغرب.
توسيع نش ط الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.3383 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تمت  فبراير  212   25 في  املؤرخ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
عن  ني بة  الشخ�شي  النقل 

اآلخرين.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
25 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت ريخ 

 212 تحت رقم  8/212 6.
 221I

ste cofiguer sarl

STE ES-SMIMIH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
 STE ES-SMIMIH TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي امللك 
املسمى فريد    - 11 35  رسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

212 / 987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ES-SMIMIH TRAVAUX

غرض الشركة بإيج ز : - االستيراد 

والتصدير

- اشغ ل مختلفة او البن ء

- اشغ ل الفالحة.

امللك   : اال تم عي  املقر  عنوان 

11 35  رسيف   - املسمى فريد    

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

الق در  عبد  السميميح  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الق در  عبد  السميميح  السيد 

علي  سيدي  لقوار  دوار  عنوانه)ا( 

بلق سم  65811  ت وريرت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الق در  عبد  السميميح  السيد 

علي  سيدي  لقوار  دوار  عنوانه)ا( 

بلق سم  65811 ت وريرت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  بجرسيف   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  115/212 .
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ديوان الخدم ت

STE AGRI KOURT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ديوان الخدم ت

ش رع محمد الخ مس رقم 94 سيدي 

ق سم ، 6111 ، سيدي ق سم 

املغرب

STE AGRI KOURT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار اوالد 

بنيحيى قي دة موالي عبد الق در 

 رف امللحة  دوار اوالد بنيحيى قي دة 

موالي عبد الق در  رف امللحة  

6111  سيدي ق سم  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.28129

الشريك  قرار  بمقت�شى 

الوحيداملؤرخ في 15 نونبر 2121 تقرر 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE AGRI الوحيد  الشريك  ذات 

  11.111 مبلغ رأسم له      KOURT

اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 

دوار اوالد بنيحيى قي دة موالي عبد 

الق در  رف امللحة  دوار اوالد بنيحيى 

قي دة موالي عبد الق در  رف امللحة  

6111  سيدي ق سم  املغرب نتيجة 

ل : حل شركة .

و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد 

بنيحيى قي دة موالي عبد الق در  رف 

امللحة  دوار اوالد بنيحيى قي دة موالي 

  6111 امللحة   الق در  رف  عبد 

سيدي ق سم  املغرب . 

و عين:

و  اله شمي   السيد)ة(  واد   

قي دة  بنيحيى  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

امللحة   الق در  رف  عبد  موالي 

املغرب   ق سم   سيدي    6111

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  2  االبتدائية بسيدي ق سم  

د نبر 2121 تحت رقم 8 6.
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املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة ت فياللت ملحقة 

ورزازات

SOCIÉTÉ MO ARENA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم ر لجهة درعة 

ت فياللت ملحقة ورزازات

ش رع موالي رشيد عم رة داد1 

الط بق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب

 SOCIÉTÉ MO ARENA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

ترموشت بوم لن داد1 - 51 45 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIÉTÉ MO ARENA SARL

إق مة   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 

متنزه ت أو حدائق حيوانية أو حدائق 

مدفوعة األ ر

* مقهى ومطعم 

* تشغيل محطة خدمة الوقود 

* ت  ر وقود.

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 45 51  - داد1  بوم لن  ترموشت 

تنغير املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : محمد   ب عدي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
 511   : محمد  العثم ني  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ب عدي محمد   السيد 
تنغير   45452 امسمرير  انبكي  ايت 

املغرب.
السيد العثم ني محمد عنوانه)ا( 
 45 51 حي ترموشت بوم لن داد1 

تنغير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ب عدي  السيد 
تنغير   45452 امسمرير  انبكي  ايت 

املغرب
السيد العثم ني محمد عنوانه)ا( 
 45 51 حي ترموشت بوم لن داد1 

تنغير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت ريخ  بتنغير   االبتدائية 

 212 تحت رقم -.
 223I

BUSINESS CENTER.COM

ORAVIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
ش رع عبد املومن رقم 236 إق مة 

ف 8 الط بق الث ني رقم 6 ، 21391، 
الدارالبيض ء املغرب

ORAVIA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
حسن الت ني إق مة غ لية عم رة ف 
ط بق 5 رقم 6 املحمدية - 21111 

املحمدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.2 15 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 غشت   28 في  املؤرخ 

املص دقة على :

شرافي  كم ل  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة    61

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    6.111

وليد رشيد بت ريخ 27 غشت 2121.

شرافي  كم ل  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة    71

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    7.111

سعيد نعيم بت ريخ 27 غشت 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ب ملحمدية بت ريخ 25 فبراير 

 212 تحت رقم 256.

 224I

BUSINESS CENTER.COM

BIEN ETRE AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

BUSINESS CENTER.COM

ش رع عبد املومن رقم 236 إق مة 

ف 8 الط بق الث ني رقم 6 ، 21391، 

الدارالبيض ء املغرب

BIEN ETRE AFRIQUE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عبد 

املومن ط بق 4 مكت6 417 تق طع 

ش رع عبد املومن و أنوال عبد املومن 

ط بق 4 مكت6 417 تق طع ش رع 

عبد املومن و أنوال 21391 الدار 

البيض ء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.417913

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  ين ير  212   26 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

تبع   وحيد  كمسير  فيصل  حفي ن 

إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  1 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764956.

 225I

COMPTAMED

LAVORO FORTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMED

 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

LAVORO FORTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 67 زنقة 

عزيز بالل الط بق الث ني  رقم 3 

املع ريف الدار البيض ء - 211111 

الدار البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

45 377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون   21 9 د نبر    2

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAVORO FORTE

الترويج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

العق ري.

زنقة   67  : عنوان املقر اال تم عي 

 3 رقم  الث ني   الط بق  بالل  عزيز 

 211111  - البيض ء  الدار  املع ريف 

الدار البيض ء املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  
درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد الت مي الح مدي 
حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الت مي الح مدي عنوانه)ا( 
ايط لي  21111 الدار البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الت مي الح مدي عنوانه)ا( 
ايط لي  21111 الدار البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 9 21 تحت رقم  72433.

 226I

ETS COMPTA HOUSE

ASMAE AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

ASMAE AUTO ECOLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 27 
زنقة السعدية الس حة الخضراء 
ميدلت - 54351 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

26  
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ASMAE AUTO ECOLE

سي رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التعليم.
 27 رقم   : عنوان املقر اال تم عي 
الخضراء  الس حة  السعدية  زنقة 

ميدلت - 54351 ميدلت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : الب زايد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 211   : الب زايد  زكري ء  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  11   : الب زايد  اسم ء  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  11   : الب زايد  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  11   : العالوى  ف طمة  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الب زايد  محمد  السيد 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا(  الب زايد  زكري ء  السيد 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب.

الب زايد عنوانه)ا(  السيدة اسم ء 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب.

السيدة سكينة الب زايد عنوانه)ا( 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب.

السيدة ف طمة العالوى عنوانه)ا( 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الب زايد  محمد  السيد 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب

عنوانه)ا(  الب زايد  زكري ء  السيد 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب.

الب زايد عنوانه)ا(  السيدة اسم ء 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب

السيدة سكينة الب زايد عنوانه)ا( 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب

السيدة ف طمة العالوى عنوانه)ا( 
زنقة 6رقم 4 بلوك 2 تمومنت خنيفرة 

54111 خنيفرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت ريخ 12 فبراير 

 212 تحت رقم 33.

 227I

Cabinet Comptable Marzofid

GEO SKAM FORAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 GEO SKAM FORAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املسيرة   

د إق مة الفتح رقم 496  - 41111 

مراكش املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 15 79

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  فبراير  212   15 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    .111.111»

  . 11.111« إلى  درهم»    11.111»

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 129 2 .

 228I

Fidogest

BUILD›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fidogest

 GH1 IMM1 N°2 RCE AL BADR

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20300، CASA MAROC

BUILD›OR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 96 ش رع 

أنف  الط بق 9 الشقة  9 إق مة ربيع 

أنف  الدار البيض ء - 21371 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 95 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BUILD’OR

غرض الشركة بإيج ز : 
•االنع ش العق ري

•مختلف اشغ ل البن ء

االشغ ل  ع مة  ميع  بصفة  و 

املتعلقة ب لنش ط الرئي�شي.

96 ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 

9 الشقة  9 إق مة ربيع  أنف  الط بق 

الدار   21371  - البيض ء  الدار  أنف  

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 ACHLI SERVICES :  511 الشركة

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 SEM PROMO :  251 الشركة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
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 BS BV PROMO :  251 الشركة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 ACHLI SERVICES الشركة 

 N°54 RUE  5 LOT عنوانه)ا( 

GHITA AIN CHOCK 21471 الدار 

البيض ء املغرب.

 SEM PROMO الشركة 

 N°472 RUE 33 HAY EL عنوانه)ا( 

 BARAKA MLY RACHID 21661

الدار البيض ء املغرب.

 BS BV PROMO الشركة 

 RUE AHMED TOUKI عنوانه)ا( 

 RCE OUROK 3EME ETG N° 3

21181 الدار البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  عقيدي  السيد 

 2 الرقم  ك ليفورني   املنظرالع م 

21421 الدار البيض ء املغرب 

السيد اليعقوبي س مي عنوانه)ا( 

 7 الزنقة   82 الرقم   ك ليفورني  

21421 الدار البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767497.

 229I

موثق

FAIZ IMMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

موثق

 Ain chock casablanca boulevard

 amgala hay ousra immeuble

 209 appt 01 Ain chock

 casablanca boulevard amgala

 hay ousra immeuble 209 appt

01، 20470، Casablanca Maroc

FAIZ IMMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 56 زنقة 

ابن الون ن  حي السم رة عين السبع 

الدارالبيض ء الدارالبيض ء 21211 

الدارالبيض ء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.4358  

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت  ين ير  212   17 في  املؤرخ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( يوسف مس عد 

أصل  من  ا تم عية  حصة    .111

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة    .111

ين ير   17 بت ريخ  مس عد  حليمة 

.212 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

ين ير  212 تحت رقم 536 76.

 231I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كاسكو كونفكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  ش رع محمد الخ مس و ش رع 

ابن كثير إق مة دو1 م ر1 رقم 44 ، 

91111، طنجة املغرب

ك سكو كونفكسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8 ش رع 

الكندي إق مة س نت  كالرا II الط بق 

7 املكت6 رقم 7    - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3469

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : ك سكو 

كونفكسيون.

غرض الشركة بإيج ز : الخي طة.

ش رع   8  : عنوان املقر اال تم عي 

الط بق   II الكندي إق مة س نت  كالرا 

91111 طنجة   -     7 املكت6 رقم   7

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 751   : السيدة يسرى ابن بشير 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

الذهبي  شكري  محمد  السيد 

  11 بقيمة  حصة   251   : الغربي 

درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة يسرى ابن بشير عنوانه)ا( 

النزاهة زنقة الشيخ محمد مي رة رقم 

8 91111 طنجة املغرب.

الذهبي  شكري  محمد  السيد 

كوليخيو  حي  عنوانه)ا(  الغربي 

انطرن دو زنقة 4 رقم 9 91111 طنجة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يسرى ابن بشير عنوانه)ا( 

النزاهة زنقة الشيخ محمد مي رة رقم 

8 91111 طنجة املغرب

الذهبي  شكري  محمد  السيد 

كوليخيو  حي  عنوانه)ا(  الغربي 

انطرن دو زنقة 4 رقم 9 91111 طنجة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239718.

 23 I

FIDUCIAIRE MALIKI

EL FAHEM AGLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
ش رع املسجد رقم 21 الط بق االول 

الشقة   الرشيدية ص ب 88  ، 

52111، الرشيدية املغرب

EL FAHEM AGLO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

ازمور القديم الخنك الرشيدية  - 

52111 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

 4549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FAHEM AGLO

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة 

صن عة الي  ور 

نقل البض ئع.

قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - الرشيدية   الخنك  القديم  ازمور 

52111 الرشيدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد احم د الف هم :  33 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد يوسف الف هم :  33 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد مخمد الف هم :  34 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الف هم  احم د  السيد 
قصر ازمور القديم الخنك الرشيدية  

52111 الرشيدية املغرب.
الف هم عنوانه)ا(  السيد يوسف 
الرشيدية  الفالحة  تجزئة  رقم  6  

52111 الرشيدية املغرب.
عنوانه)ا(  الف هم  مخمد  السيد 
الرشيدية  الفالحة  تجزئة  رقم  6  

52111 الرشيدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الف هم  مخمد  السيد 
الرشيدية  الفالحة  تجزئة  رقم  6  

52111 الرشيدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم -.
 232I

مكت6 معيشة للحس ب ت و األستش رات الجب ئية

BLJIK TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت6 معيشة للحس ب ت و 
األستش رات الجب ئية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليم ن ، 4211 ، سيدي سليم ن 

املغرب
BLJIK TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي توطين: 
مكت6 رقم 3 إق مة الي سمين 25 
بولف ر يعقوب املنصور  - 4111  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
59247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BLJIK  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.TRANS

نقل   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

العم ل

- نقل السلع.

توطين:   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 25 الي سمين  إق مة   3 رقم  مكت6 

  4111  - املنصور   يعقوب  بولف ر 

القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : الحسوني  السيد زكري ء 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد زكري ء الحسوني عنوانه)ا( 

حومة الزيدي 91161 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زكري ء الحسوني عنوانه)ا( 

حومة الزيدي 91161 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم -.

 233I

COMICONE

 LIBRAIRIE JAWHARAT AL

OULOUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMICONE
رقم  ، عم رة 6، اق مة ابن سين  ، 

51111، مكن 1 املغرب

 LIBRAIRIE JAWHARAT AL

OULOUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي متجر رقم 

 51- ، املو ود في الط بق السفلي، 

تجزئة ري ض اإلسم عيلية، تع ونية 

لعيون  - 51171 مكن 1  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

52379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 LIBRAIRIE JAWHARAT AL

.OULOUM

مكتبة و   : غرض الشركة بإيج ز 

التج رة في أ هزة الكمبيوتر  وراقة، 

واملك ت6 و وك لة لإلشه ر .

عنوان املقر اال تم عي : متجر رقم 

1-501، املو ود في الط بق السفلي، 

تع ونية  اإلسم عيلية،  ري ض  تجزئة 

لعيون  - 51171 مكن 1  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 751   : يوسف  زاكيوي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  51   : محمد  زاكيوي  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  11   : السيدة خواواش فتيحة  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد زاكيوي يوسف عنوانه)ا( 
قرطبة  تجزئة   ،4 الجن ح   ، 2 رقم 

51171 مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  زاكيوي  السيد 
قرطبة  تجزئة   ،4 الجن ح   ، 2 رقم 

51171 مكن 1 املغرب.

السيد خواواش فتيحة  عنوانه)ا( 

قرطبة  تجزئة   ،4 الجن ح   ، 2 رقم 

51171 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زاكيوي يوسف عنوانه)ا( 

قرطبة  تجزئة   ،4 الجن ح   ، 2 رقم 

51171 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  التج رية بمكن 1  

 212 تحت رقم 949.

 234I

عمر بلغري6

KEMRO TRAV 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عمر بلغري6

75 ش رع الحسيمة مك ت6 االطلس 

الط بق الث لث املكت6  2 ، 31111، 

ف 1 املغرب

 KEMRO TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 87 تجزئة 

عين شقف ط بق 3 شقة 6 ف 1 - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

6636 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KEMRO TRAV
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غرض الشركة بإيج ز :   -  صن عة 

الطوبية ,أ ور و القرمود

من  تج رية  مواد  شراء  و  بيع   -

: (NEGOCE(  ميع األنـواع 

- أشغ ل مختلفة وأشغ ل البن ء

عنوان املقر اال تم عي : 87 تجزئة 

 - ف 1   6 شقة   3 عين شقف ط بق 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : السيد محمد مبروكي   

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد مبروكي   عنوانه)ا( 

طريق   3 حي أنس   2 الشقة   57 رقم 

عين الشقف 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد محمد مبروكي  

طريق   3 حي أنس   2 الشقة   57 رقم 

عين الشقف 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم  837/212.

 235I

FIDUCO TANTAN

PLASTORIA
شركة التض من

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

PLASTORIA شركة التض من

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

زرويلة، حي اللة حسن ء رقم 8  - 

111 8 كلميم املغرب

تأسيس شركة التض من 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

3323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   25

األس �شي لشركة التض من ب ملميزات 

الت لية:

شكل الشركة : شركة التض من.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PLASTORIA

و ب ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء  في  مق ول  خفيفة  سريعة 

املع مالت  املختلفة،   واألشغ ل 

التج رية.

ش رع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -   8 رقم  اللة حسن ء  حي  زرويلة، 

111 8 كلميم املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد س لم زعواط  :  51 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : بولحرير  الع بدين  زين  السيد 

51 حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

زعواط   س لم  محمد  السيد 

عنوانه)ا( حي ب ب الصحراء بلوك ب 
رقم 6 111 8 كلميم املغرب.

بولحرير  الع بدين  زين  السيد 

عنوانه)ا( حي ب ب الصحراء بلوك ب 
رقم 5 111 8 كلميم املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

زعواط   س لم  محمد  السيد 

عنوانه)ا( حي ب ب الصحراء بلوك ب 
رقم 6 111 8 كلميم املغرب

بولحرير  الع بدين  زين  السيد 

عنوانه)ا( حي ب ب الصحراء بلوك ب 
رقم 5 111 8 كلميم املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  االبتدائية بكلميم  

 212 تحت رقم  75/212.

 236I

FIDUCO TANTAN

NAGSA FISH

إعالن متعدد القرارات

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

NAGSA FISH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقره  اال تم عي: حي املخيم 

الوطية ط نط ن 1 821 ط نط ن 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السجل التج ري: 

.5449

بمقت�شى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤرخ في 23 فبراير  212

تم اتخ ذ القرارات الت لية: 

على  ينص  الذي  رقم  1:  قرار 

من   ) حصة   611  ( تفويت  م يلي: 

أسهم السيد مب رك الكميري للسيد 

الط هر لعرج.

على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 

للشركة  الق ني  الشكل  تغيير  م يلي: 

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �شي الت لية: 

على  ينص  الذي   :13 رقم  بند 

م يلي: اصبح الشكل الق نوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

بند رقم 17 و 18: الذي ينص على 

ب سم  حصة    111 اصبحت  م يلي: 

السيد الط هر لعرج.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بط نط ن  بت ريخ 25 فبراير 

 212 تحت رقم  69/212.

 237I

ait chengat sokayna

ALUM CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ait chengat sokayna
زنقة طرابلس   رقم  2 ، 91111، 

طنجة املغرب

ALUM CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الري ض 36 ش رع 71  - 91111 

طجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3475

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALUM :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CONSTRUCTION

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و نج رة االملنيوم.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الري ض 36 ش رع 71  - 91111 طجة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : محمد  املودن  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  111  : محمد  املودن  السيد 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(  محمد  املودن  السيد 

املجمع الحسني اق مة بسمة رقم 9  

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  املودن  السيد 

املجمع الحسني اق مة بسمة رقم 9  

91111 طنجة املغرب

تم اإليداع الق نوني ب-  بت ريخ 24 

فبراير  212 تحت رقم   2397.

 238I

SARL

 CENTRE DE RADIOLOGIE

AL KASBAH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 CENTRE DE RADIOLOGIE AL

KASBAH   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 

9  إق مة إسم عيل زنقة اسفي  - 

28831 املحمدية املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.25427

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تم تعيين  17 د نبر  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

الركراكي زين6  كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم 5 3.

 239I

ABDESLAM ANTID

ZIZ CONNECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

ZIZ CONNECT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي الحي 

الشبه الصن عي ت ركة الجديدة رقم 
38  - 52111 الرشيدية  املغرب .

تغيير نش ط الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 4133
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 
تم تغيير  فبراير  212  املؤرخ في  1 
»تركي6 كهرب ئي  نش ط الشركة من 
األلواح  تركي6  و  ومنخفض   قوي 
مختلفة  االشغ ل   - الشمسية 
»تركي6  إلى  الكمبيوتر»  -هندسة 
تركي6  و  ومنخفض   قوي  كهرب ئي 
األلواح الشمسية - االشغ ل مختلفة 
و  الزراعي  الري  أنظمة  -تركي6 

الزراعة ب لتنقيط ».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت ريخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  93/212.

 241I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

CHEFALUM شيفالوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

ش رع املغرب العربي رقم 2 الط بق 
األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب
شيف لوم CHEFALUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 39 حي 9 

ش رع موالي رشيد 51 93 مرتيل - 

51 93 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

28517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHEFALUM شيف لوم

نج رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للصدأ  املق وم  والفوالذ  األلومنيوم 

واألدوات الز   ية

عنوان املقر اال تم عي : 39 حي 9 

 - مرتيل   93 51 ش رع موالي رشيد 

51 93 مرتيل املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد عبد الق در أورام 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

511 حصة    : السيد  واد أورام 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد الق در أورام عنوانه)ا( 

إلق مة  ش      3 زنقة اميوط ط   3

الدار  املستشفي ت  حي   3 سكينة 

البيض ء  الدار   21111 البيض ء 

املغرب.

عنوانه)ا(  أورام  السيد  واد 
33 كويلم   3 رقم  ش رع الزرق ء زنقة 

تطوان 93111 تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر الن لي عنوانه)ا( تجزئة 

أحك ن ش رع بني ز ل رقم 41 الط بق 

األر�شي مرتيل 51 93 مرتيل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    5 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 74 1.

 24 I

c prof

oasis tra sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

c prof

 secteur 5 hay salam rue el hajab

n 240 sale ، 11000، sale maroc

oasis tra sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزأة 

قط ع ب عم رة 4 متجر رقم 1  

تع ونية رشيد إدر�شي حي الرحمة 

تبركت سال - 111   سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

3296 

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 oasis  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.tra sarl

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االموال .

تجزأة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

  1 رقم  متجر   4 عم رة  ب  قط ع 

الرحمة  حي  إدر�شي  رشيد  تع ونية 

تبركت سال - 111   سال املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
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 511  : البكرآوي  سع د  السيدة 
بقيمة 11  درهم.

يوسفي  املصطفى  موالي  السيد 
علوي  : 511 بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة سع د البكرآوي عنوانه)ا( 
ش رع   48 شقة    8 يسمين  تجزئة 
سال     111 سال  تبركت   ٧ محمد 

املغرب.
يوسفي  املصطفى  موالي  السيد 
  8 تجزئة يسمين  عنوانه)ا(  علوي  
تبركت سال   ٧ 48 ش رع محمد  شقة 

111   سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سع د البكرآوي عنوانه)ا( 
ش رع   48 شقة    8 يسمين  تجزئة 
سال     111 سال  تبركت   ٧ محمد 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    5 بت ريخ  بسال   االبتدائية 

 212 تحت رقم 35964.
 242I

AMAL GHALIL

 SOCIETE DES MINES &
CARRIERES SMC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA  58
 LISSASFA 58  LOTISS

 YOUSSRA LISSASFA، 20230،
CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DES MINES &

CARRIERES SMC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

سومية اق مة شهرزاد ٣ الط بق 
٥ الدار البيض ء - 21341 الدار 

البيض ء املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التج ري 
.39775 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  5  شتنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE DES MINES &

رأسم له   مبلغ    CARRIERES SMC

مقره   وعنوان  درهم    1.111

اق مة  سومية  زنقة  اإل تم عي 

شهرزاد ٣ الط بق ٥ الدار البيض ء - 

21341 الدار البيض ء املغرب  نتيجة 

ل :  الوضع االقتص دي للشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  وحدد 

 ٥ الط بق   ٣ اق مة شهرزاد  سومية 

 MAROC 21341 البيض ء  الدار 

الدار البيض ء املغرب . 

و عين:

  HASSAN السيد)ة( 

 5RUE عنوانه)ا(  و   BAROUDI

 ABDERRAHMENE EL KAWAKIBI

 21231 CASABLANCA MAROC

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

د نبر 2121 تحت رقم 756416.

 243I

efg expert

  YANIS GLOBAL LOGISTICS

Seigle : YGL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

efg expert

  Av lalla Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca maroc

  YANIS GLOBAL LOGISTICS

Seigle : YGL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

ب رينت 88 رقم 7  السواني - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

  351 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212     

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YANIS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

 GLOBAL LOGISTICS  Seigle :

. YGL

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطرقي املحلي والدولي للبض ئع.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ب رينت 88 رقم 7  السواني - 91111 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

الحم مي  املك دي  كم ل  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   511   :

للحصة.

 511   : حسون  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحم مي  املك دي  كم ل  السيد 
عنوانه)ا( زنقة كوتمبرك ب رقم 37  

ب 91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  حسون  مريم  السيدة 
 28 رقم    24 زنقة  الروداني  حي 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحم مي  املك دي  كم ل  السيد 
عنوانه)ا( زنقة كوتمبرك ب رقم 37  

ب 91111 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  حسون  مريم  السيدة 
 28 رقم    24 زنقة  الروداني  حي 

91111 طنجة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239724.

 244I

D3 PROMO SARL

D3PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

D3 PROMO SARL

 AWAMA LOT AL MAJD

 RESIDENCE LOUBNA BLOC

 15 RDC N° 6 AWAMA LOT AL

 MAJD RESIDENCE LOUBNA

 ،BLOC 15 RDC N° 6، 90080

طنجة املغرب

D3PROMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AWAMA وعنوان مقره  اإل تم عي

 LOT AL MAJD RESIDENCE

 LOUBNA BLOC 15 RDC N° 6

طنجة 91181 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

  3467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.D3PROMO

منعش   -  : غرض الشركة بإيج ز 

عق ري.

 AWAMA : عنوان املقر اال تم عي

 LOT AL MAJD RESIDENCE

 LOUBNA BLOC  5 RDC N° 6

طنجة 91181 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

111.111.  درهم، مقسم ك لت لي:

ادري�شي  الح ج  ليلي  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   2.611   :

للحصة .

السيد عبدالواحد  ليلي ادري�شي 

درهم    11 بقيمة  حصة    .211   :

للحصة .

السيد ادريس  ليلي ادري�شي :611 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

ادري�شي  محمد  ليلي  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   411   :

للحصة.

السيد احمد  ليلي ادري�شي :  211 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
الحسن وي  مصطفى   السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   2.511   :

للحصة .

السيد محمد السعيدي :  2.511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ادري�شي  الح ج  ليلي  السيد 
الحبو1  تجزئة   21 رقم  عنوانه)ا( 

ش رع عالل بن عبد هللا م ج 31111 

ف 1 املغرب.

السيد عبدالواحد  ليلي ادري�شي 

ش رع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا( 
91111 طنجة  36مكرر  ريتش رد رقم 

املغرب.

ادري�شي  ادريس  ليلي  السيد 

اق مة  ش رع موالي رشيد  عنوانه)ا( 

طنجة   91111   3 رقم  بروكدير 

املغرب.

ادري�شي  محمد  ليلي  السيد 
 5  11 25 حي وليلي   عنوانه)ا( رقم 

عين ت و دات املغرب.

ادري�شي  احمد  ليلي  السيد 
تجزئة املنصور    64 فيال  عنوانه)ا( 

51111 مكن 1 املغرب.
الحسن وي  مصطفى   السيد 

تجزئة   12 البرانص  عنوانه)ا( 

 57 الرقم  الصنوبر  ش رع  النر س  

91111 طنجة املغرب.

السيد محمد السعيدي عنوانه)ا( 

رقم     الفطواكي  حم ن  فلوري ل 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدالواحد  ليلي ادري�شي 

ش رع موالي رشيد تجزئة  عنوانه)ا( 
91111 طنجة  36مكرر  ريتش رد رقم 

املغرب

ادري�شي  ادريس  ليلي  السيد 

اق مة  ش رع موالي رشيد  عنوانه)ا( 

طنجة   91111   3 رقم  بروكدير 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239717.

 245I

FINACS

AL FILAHI CASH
شركة املس همة

رفع رأسم ل الشركة

FINACS

 Bd bordeaux et Mly ,251

 youssef Residence Kadmy

 7ème étage N°20 250, Bd

 bordeaux et Mly youssef

 Residence Kadmy 7ème étage

 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC

AL FILAHI CASH شركة املس همة

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

العلويين ب لرب ط - 1111  الرب ط 

املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.7773 

الع م  الجمع  بمقت�شى 

د نبر   29 في  املؤرخ  اإلستثن ئي 

الشركة  رأسم ل  رفع  تم   2121

درهم»   5.111.111« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   5.111.111« من  أي 

  : طريق  عن  درهم»    1.111.111»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت ريخ  ب لرب ط   التج رية 

 212 تحت رقم 2143.
 246I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 BUFETE TASADOR
KARRICHI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

ش رع املغرب العربي رقم 2 الط بق 
األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب
  BUFETE TASADOR KARRICHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

املغرب العربي رقم 12 الط بق األول 
تطوان - 93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 396 
الشريك  قرار  بمقت�شى 
 2121 د نبر   31 في  الوحيداملؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 BUFETE TASADOR املحدودة 
KARRICHI   مبلغ رأسم له  21.111 
درهم وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 
الط بق األول   12 املغرب العربي رقم 
املغرب  تطوان   93111  - تطوان 

نتيجة ل : الظروف االقتص دية  .
ش رع  ب  التصفية  مقر  وحدد 
األول  الط بق   2 رقم  العربي  املغرب 

تطوان - 93111 تطوان املغرب. 
و عين:

و  القري�شي  محمد    السيد)ة( 
عنوانه)ا( ش رع املغرب العربي رقم 2 
الط بق األول  93111 تطوان املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية:

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير    8 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم  119.

 247I

SEGA CONSULTING SARL

PITSTOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

SEGA CONSULTING SARL
16  زنقة النسرين - بوسيجور 

الط بق الث ني- رقم 4 ، 21211، 

MAROC الدارالبيض ء

PITSTOP   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 4 زنقة 

عب 1 السبتي - الط بق السفلي - 

21331  الدارالبيض ء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.344613

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين  ين ير  212   27 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

كمسير   MERZOUKI  OTMANE

وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767525.

 248I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 STE PHARMACIE AYA

SOFIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC

 STE PHARMACIE AYA SOFIA

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي 242 مكرر. 
زنقة 7  حي سيدي اله دي. زواغة - 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
663 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212     
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 PHARMACIE AYA SOFIA SARL

.AU
غرض الشركة بإيج ز : صيدالني, 

البيع ب لتقسيط .
 242  : اال تم عي  املقر  عنوان 
اله دي.  سيدي  حي    7 زنقة  مكرر. 

زواغة - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

211.111.  درهم، مقسم ك لت لي:
 : بوسلخ ن  زكري ء  السيد 
مس همة عينية )اصل تج ري( بقيمة 

211.111.  درهم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد زكري ء بوسلخ ن عنوانه)ا( 
8  سيدي أحمد الش وي و ق 31111  

ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكري ء بوسلخ ن عنوانه)ا( 
8  سيدي أحمد الش وي و ق 31111  

ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  بف 1  التج رية 

 212 تحت رقم 817.

 249I

NAKHIL-TOUMOUR

NAKHIL-TOUMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسم ل الشركة

NAKHIL-TOUMOUR
قصر البراني، قرب مقهى س ن رايز، 
شرف ء مدغرة ، 52111، الرشيدية 

املغرب
NAKHIL-TOUMOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 
البراني، قرب مقهى س ن رايز، 

شرف ء مدغرة - 52111 الرشيدية 
املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.   1 
بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 يوليوز  في  2  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 
«311.111 درهم» أي من »711.111 
عن  درهم»    .111.111« إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لرشيدية  بت ريخ 27 ين ير 

 212 تحت رقم  89/212.
 251I

NAKHIL-TOUMOUR

NAKHIL-TOUMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NAKHIL-TOUMOUR
قصر البراني، قرب مقهى س ن رايز، 
شرف ء مدغرة ، 52111، الرشيدية 

املغرب
NAKHIL-TOUMOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 
البراني، قرب مقهى س ن رايز، 

شرف ء مدغرة - 5211 الرشيدية 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التج ري 

.   1 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 يوليوز  في  2  املؤرخ 

املص دقة على :

 Said GHAZI )ة(  تفويت السيد 

ا تم عية  حصة   LABASSI 2.511

لف ئدة   حصة    1.111 أصل  من 

YASSIR EL ABIDI- )ة(  السيد 

ALAOUI بت ريخ  2 يوليوز 2121.

  Abdellah )ة(  السيد  تفويت 

حصة   MALOULI IDRISSI  .111

حصة    1.111 ا تم عية من أصل 

 YASSIR EL )ة(  السيد  لف ئدة  

يوليوز  بت ريخ  2   ABIDI-ALAOUI

.2121

 Mohammed )ة(  تفويت السيد 

حصة   MALOULI IDRISSI  .511

حصة    1.111 ا تم عية من أصل 

 YASSIR EL )ة(  السيد  لف ئدة  

يوليوز  بت ريخ  2   ABIDI-ALAOUI

.2121

 Moulay )ة(  السيد  تفويت 

 Ahmed EL ABIDI EL ALAOUI 500

  1.111 حصة ا تم عية من أصل 

 YASSIR EL )حصة لف ئدة  السيد )ة

يوليوز  بت ريخ  2   ABIDI-ALAOUI

.2121

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ب لرشيدية  بت ريخ 27 ين ير 

 212 تحت رقم  89/212.

 25 I

FLASH ECONOMIE

MEDINA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MEDINA STUDIO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي رقم 3 حي 

مبروكة ش رع يوسف ابن ت شفين 

الط بق األول  - 5411  تيفلت  

املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.565

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 22 فبراير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

يوسف  ش رع  مبروكة  حي   3 »رقم 

  5411  - ابن ت شفين الط بق األول  

الدالية  »حي  إلى  املغرب»  تيفلت  

الط بق  رقم     شقة    21 عم رة 

الث لث  - 5411  تيفلت   املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  االبتدائية بتيفلت  

 212 تحت رقم 64.

 252I

FLASH ECONOMIE

CABLOPHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CABLOPHONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

مبروكة رقم 82  - 5411  تيفلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CABLOPHONE
االعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
واالتص الت،  ،الشبك ت  املدنية 

مق ول أعم ل مختلفة أو البن ء.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
تيفلت    5411  -   82 رقم  مبروكة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيد القاللي عبد الع لي 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد كبور الحسين :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الع لي  عبد  القاللي  السيد 

.x 1 x x )عنوانه)ا
 x )السيد كبور الحسين عنوانه)ا

.1 x x
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الع لي  عبد  القاللي  السيد 

x 1 x x )عنوانه)ا
 x )السيد كبور الحسين عنوانه)ا

1 x x
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 بت ريخ  االبتدائية بتيفلت  

 212 تحت رقم 45.
 253I

cabinet fiduciaire zghoud

 ALBAYT ALANIQ  GROUPE
 SCOLAIRE ASMA NOUR

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2 ،
90010، TANGER MAROC

 ALBAYT ALANIQ  GROUPE

 SCOLAIRE ASMA NOUR PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مسن نه 

 G/5372 ش رع محمد العربي مس ري

90000 - طنجة املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.3998 

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم  ين ير  212    9 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»   4.911.111»

 5.111.111« إلى  درهم»    11.111»

مق صة  إ راء    : طريق  عن  درهم» 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم 239671.

 254I

CONSULTING ET TECHNIQUE COMPTABLE

 IFI    IZME FES

  IMMOBILIZER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSULTING ET TECHNIQUE

COMPTABLE

 AV BEYROUT RUE NAMSA

 N 5 ZOHOU 2 ، 30000، FES

MAROC

  IFI   (  IZME FES IMMOBILIZER

(  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي GH  ب ب 

 O السالم 2 عين الشقف عم رة

الط بق االر�شي الدك ن رقم   - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

66 19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    2

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  IFI   (  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. (  IZME FES IMMOBILIZER

شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
ذات املسؤولية املحددة،  رأ1 امل ل 

:11111  درهم، الهدف : اال تم عي 

ب ب    GH .املقر  العق ر،  في  مق ول 

 O عم رة  الشقف  عين   2 السالم 

الط بق االر�شي الدك ن رقم  .

  GH  : اال تم عي  املقر  عنوان 

عم رة  الشقف  عين   2 السالم  ب ب 

 - رقم    الدك ن  االر�شي  الط بق   O

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

الشركة محمد زهير  و السبع عبد 

  11 بقيمة  حصة    .111   : املولى 

درهم للحصة .

 IZME FES  ( الشركة   

 IMMOBILIER  - ) I.F.I : 10000

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد زهير عنوانه)ا( دوار 

 31111 حرازم   سيدي  السخين ت 

ف 1 املغرب.

السيد عبد املولى السبع عنوانه)ا( 

GH ب ب السالم عين الشقف عم رة 

رقم    الدك ن  األر�شي  الط بق   O

31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد زهير عنوانه)ا( دوار 

 31111 حرازم   سيدي  السخين ت 

ف 1 املغرب

السيد عبد املولى السبع عنوانه)ا( 

GH ب ب السالم عين الشقف عم رة 

رقم    الدك ن  األر�شي  الط بق   O

3111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 634.

 255I

FLASH ECONOMIE

PLEIN POTENTIEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

PLEIN POTENTIEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 212 

ش رع عبد املومن رقم 5 الط بق 

األر�شي  - 21111 الدار البيض ء 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.319745

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقرر حل  املؤرخ في  3 د نبر 

ذات  شركة   PLEIN POTENTIEL

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسم له  1.111  درهم 

212 ش رع  وعنوان مقره  اإل تم عي 

5 الط بق األر�شي  -  عبد املومن رقم 

الدار البيض ء املغرب نتيجة   21111

لعدم و ود أي نش ط تج ري.

و عين:

و  الخوالني  وف ء    السيد)ة( 

 5 زنقة موزولي ط بق   21 عنوانه)ا( 

  21111 املستشفي ت  حي    4 شقة 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيض ء  الدار 

للشركة.



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5422

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 212 وفي   2121 د نبر  بت ريخ  3 

الط بق   5 رقم  املومن  عبد  ش رع 

البيض ء  الدار   21111  - األر�شي  

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 18 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 764483.

 256I

FICASUD

DAR MINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

DAR MINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي درب 

اكدال رقم 83 ب ب احمر مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.21519

الع م  الجمع  بمقت�شى 

ين ير  212    8 في  اإلستثن ئي ملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ    DAR MINA املحدودة 
وعنوان  درهم    1.111 رأسم له  

مقره  اإل تم عي درب اكدال رقم 83 

41111 مراكش   - ب ب احمر مراكش 

املغرب نتيجة ل : طبق  للبند 42 من 

الق نون االس �شي ببشركة.

درب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - ب ب احمر مراكش   ،83 أكدال رقم 

41111 مراكش املغرب. 

و عين:

و  فياللي  نورالدين   السيد)ة( 

  9 مراكش،  هة  ابواب  عنوانه)ا( 
 41111 9 مراكش  رقم   46 عم رة ب 

مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 142 2 .

 257I

SMCFF

 SMART EXPOS AND
EVENTS MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SMCFF
 BD ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA
MAROC

 SMART EXPOS AND EVENTS
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 1  ش رع 
الحرية الط بق الث لث شقة 5 الدار 
البيض ء - 21 21  الدار البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

491779
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 SMART EXPOS AND EVENTS

.MOROCCO
وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تنظيم الفع لي ت واملع رض.
1  ش رع  عنوان املقر اال تم عي : 
الدار   5 الحرية الط بق الث لث شقة 
البيض ء  الدار    21 21  - البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد كريم شكري :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

حصة   511   : السيد طه شكري 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  شكري  كريم  السيد 
ط بق      2 رقم   61 زنقة  االزهري   

الدار    21641 االلفة البيض ء  

البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  شكري  طه  السيد 
ط بق      2 رقم   61 زنقة  االزهري   

الدار    21641 االلفة البيض ء  

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شكري  كريم  السيد 
ط بق      2 رقم   61 زنقة  االزهري   

الدار    21641 االلفة البيض ء  

البيض ء املغرب

عنوانه)ا(  شكري  طه  السيد 
ط بق    2 رقم   61 زنقة  االزهري   

الدار    21641 البيض ء  االلفة    

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  8 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76637.

 258I

omar esijelmassi

«TRAVODIAM«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

omar esijelmassi

 imm 79 appart 5 hay nakhil rte

ain smen ، 30000، fes maroc

«TRAVODIAM» شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق   
رقم بلوك   حي النسيم بنسودة - 

31111 ف 1 املغرب.
رفع رأسم ل الشركة

رقم التقييد في السجل التج ري 

.53345

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تم  ين ير  212   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

«921.111 درهم» أي من »11.111  

عن  درهم»    .121.111« إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 4 8/ 212.

 259I

AGS CONSEIL

FOODKULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGS CONSEIL

 51BD RAHAL EL MESKINI 1ER

 ETAGE APPT. N°8 ، 20320،

CASABLANCA MAROC

FOODKULTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1  زنقة 

الحرية الط بق 3 الشقة 5 - 21 21 

الدارالبيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FOODKULTURE
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تشغيل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
محالت الحلوي ت واملخ بز واملط عم 
والو ب ت الخفيفة والكريمة و ميع 

مرافق تقديم الطع م األخرى1 .
زنقة    1  : عنوان املقر اال تم عي 
 21 21  -  5 3 الشقة  الحرية الط بق 

الدارالبيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة ص برين بنيس عنوانه)ا( 
األحب 1   الكب ص  الفقيه  زنقة    4

21111 الدارالبيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  بنيس  نور  السيدة 
األحب 1   الكب ص  الفقيه  زنقة    1

21111 الدارالبيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ص برين بنيس عنوانه)ا( 
األحب 1   الكب ص  الفقيه  زنقة    4

21111 الدارالبيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767522.

 261I

FIDUCO TANTAN

GLAMOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
GLAMOR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

تيموالي ازدار افران األطلس الصغير 
- 111 8 كلميم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
3327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GLAMOR

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

البن ء واألشغ ل املختلفة،  املع مالت 

واالستيراد.                   التصدير  التج رية، 

عنوان املقر اال تم عي : دوار تيموالي 

ازدار افران األطلس الصغير - 111 8 

كلميم املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد العيس وي رشيد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

 511   : السيد العيس وي محمد  

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد العيس وي رشيد  عنوانه)ا( 

األطلس  افران  ازدار  تيموالي  دوار 

الصغير 111 8 كلميم املغرب.

محمد   العيس وي  السيد 
حي  رقم77   أ/4  بلوك  عنوانه)ا( 

القد1 81111 أك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العيس وي رشيد عنوانه)ا( 

األطلس  افران  ازدار  تيموالي  دوار 

الصغير 111 8 كلميم املغرب

محمد   العيس وي  السيد 
حي  رقم77   أ/4  بلوك  عنوانه)ا( 

القد1 81111 أك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت ريخ  االبتدائية بكلميم  

 212 تحت رقم  74/212.

 26 I

FICASUD

DAR GOULMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

DAR GOULMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

سيدي سعيد الكوط، ب ب أطلس، 

الجم عة القروية  ن ن ت مراكش - 

41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.35553

الع م  الجمع  بمقت�شى 

ين ير  212    8 في  اإلستثن ئي ملؤرخ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ    DAR GOULMA املحدودة 

وعنوان  درهم   691.111 رأسم له  

مقره  اإل تم عي دوار سيدي سعيد 

الجم عة  أطلس،  ب ب  الكوط، 

 41111  - مراكش  القروية  ن ن ت 

مراكش املغرب نتيجة ل : طبق  للبند 

42 من الق نون االس �شي للشركة.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أطلس،  ب ب  الكوط،  سيدي سعيد 

 - الجم عة القروية  ن ن ت مراكش 

41111 مراكش املغرب. 

و عين:

و  فياللي  السيد   السيد)ة( 

أبواب   41111 نورالدين  عنوانه)ا( 

 46 ب  عم رة   ، 9 مراكش،  هة 

)ة(  املغرب كمصفي  مراكش   9 رقم 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة ومحل تبليغ العقود و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية :

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم  14 2 .

 262I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

انتقال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

ش رع املغرب العربي رقم 2 الط بق 

األول تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب

انتق ل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي ش رع 

شكي6 أرسالن الط بق األول رقم 4 

تطوان - 93111 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 1929

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقرر حل  ين ير  212    8 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

انتق ل  مبلغ رأسم له  1.111  درهم 

ش رع  اإل تم عي  مقره   وعنوان 

رقم  األول  الط بق  أرسالن  شكي6 

املغرب  تطوان   93111  - تطوان   4

نتيجة ل : ركود في النش ط .

ش رع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 4 شكي6 أرسالن الط بق األول رقم 

تطوان  - 93111 تطوان املغرب. 

و عين:

و  الشعرو  رشيد    السيد)ة( 

عنوانه)ا( ش رع موالي العب 1 الرقم 

1 /18 تطوان 93111 تطوان املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية:
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير    7 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 1331.

 263I

PRACOFOR SARL

HIBA CHANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PRACOFOR SARL

 3 ، ش رع القد1 ، 61111، و دة 

املغرب

HIBA CHANGE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : ش رع 

عالل الف �شي رقم 2 بلوك 24 - 

61111 و دة اململكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التج ري : 

.27 33

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

تقرر  فبراير  212  في     املؤرخ 

ذات  شركة    HIBA CHANGE حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

  .111.111 رأسم له   مبلغ  الوحيد 

اإل تم عي  مقره   وعنوان  درهم 

ش رع عالل الف �شي رقم 2 بلوك 24 - 

61111 و دة اململكة املغربية نتيجة 

تصفية  و  النه ئي  اإلغالق  ل• 

الشركة

السجل  من   التشطي6   •

التج ري رقم 33 27.

و عين:

و  اليوسفي   محمد   السيد)ة( 

النج ح  حي  املحلة  ظهر  عنوانه)ا( 
زنقة ميموزا 2 رقم 5   61111 و دة 

اململكة املغربية كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ش رع  وفي  فبراير  212  بت ريخ    

 -  24 بلوك   2 رقم  الف �شي  عالل 

61111 و دة اململكة املغربية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بت ريخ  بو دة   التج رية 

 212 تحت رقم 667.

 264I

jamal ait hommad

كا�شي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

ك �شي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
الري ض رقم 544 سيدي ق سم 

6111  سيدي ق سم مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

2878 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : ك �شي.
صن عة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وبيع مواد من كرتون.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ق سم  سيدي   544 رقم  الري ض 

6111  سيدي ق سم مغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 99.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد املهدي ص بر :  331 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
 331   : السيد بن الحبي6 حمزة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
السيد ح جي يوسف :  331 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ص بر  املهدي  السيد 

حي الري ض رقم 544 6111  سيدي 

ق سم مغرب.

حمزة  الحبي6  بن  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الزيراري 12 رقم 76 

6111  سيدي ق سم مغرب.

عنوانه)ا(  يوسف  ح جي  السيد 

سيدي    6111 رقم  2  شرف  حي 

ق سم مغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ص بر  املهدي  السيد 

حي الري ض رقم 544 6111  سيدي 

ق سم مغرب

حمزة  الحبي6  بن  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة الزيراري 12 رقم 76 

6111  سيدي ق سم مغرب

عنوانه)ا(  يوسف  ح جي  السيد 

سيدي    6111 رقم  2  شرف  حي 

ق سم مغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

فبراير  212 تحت رقم -.

 265I

AITOUNA MOHAMED

ليكسوس بيلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AITOUNA MOHAMED

 RUE ANTAKI N29 ، 90000،

TANGER MAROC

ليكسو1 بيلدينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي التقسيم 

الس حلي 1  املنطقة J رقم 2  - 

طنجة - 91111  طنجة اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري :  

  3 43

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى 
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ليكسو1 بيلدينغ.

الترويج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للعق ر.

: التقسيم  عنوان املقر اال تم عي 
 -   2 رقم   J املنطقة    1 الس حلي 

اململكة  طنجة    91111  - طنجة 

املغربية.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

11.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

السيد الوه بى كريم :  251 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

251 حصة    : السيدة كولي هدى 

بقيمة 11  درهم للحصة .

 251   : الوه بي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيد الوه بى كريم :  251 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الوه بى كريم عنوانه)ا( حي 
21 - طنجة  93 رقم  2 ش رع  بوحوط 

91111  طنجة اململكة املغربية.

حي  السيدة كولي هدى عنوانه)ا( 
21 - طنجة  93 رقم  2 ش رع  بوحوط 

91111  طنجة اململكة املغربية.

عنوانه)ا(  الوه بي  مريم  السيدة 
 21 رقم   93 ش رع   2 بوحوط  حي 

اململكة  طنجة    91111 طنجة   -

املغربية.

السيد الوه بى كريم عنوانه)ا( حي 
21 - طنجة  93 رقم  2 ش رع  بوحوط 

91111  طنجة اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد الوه بى كريم عنوانه)ا( حي 
21 - طنجة  93 رقم  2 ش رع  بوحوط 

91111  طنجة اململكة املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    7 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

 212 تحت رقم.

 266I

كف ءات كونسولتينغ

 LIBRAIRIE AL ANWAR ART&

CULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كف ءات كونسولتينغ

482 ش رع محمد الخرازعم رة 

التوزاني تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب

 LIBRAIRIE AL ANWAR ART&

CULTURE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل رقم 

8 قيس رية واد الذه6 رقم 7  ش رع 

يعقوب املنصور - 93111 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

287 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 LIBRAIRIE AL ANWAR ART&

.CULTURE

مكتبة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

لبيع و نشر الكت6.

عنوان املقر اال تم عي : محل رقم 
8 قيس رية واد الذه6 رقم 7  ش رع 
تطوان   93111  - املنصور  يعقوب 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
العزيز  عبد  السب عي  السيد 
درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العزيز  عبد  السب عي  السيد 
عنوانه)ا( ش رع الجيش امللكي اق مة 
 93111  7 3 رقم  2  الط بق  سند1 

تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز  عبد  السب عي  السيد 
عنوانه)ا( ش رع الجيش امللكي اق مة 
 93111 7 رقم   3 الط بق    2 سند1 

تطوان املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بت ريخ  االبتدائية بتطوان  

 212 تحت رقم 367.
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AGOUNTIT

TECHNITEAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AGOUNTIT
 73hay el farah mohammedia

 Hay farah، 280810،
Mohammedia Maroc

TECHNITEAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 

 N°87 LOT WAFA  - 28810
.MOHAMMEDIA MAROC

حل شركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 767 

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

14 فبراير  212 تقرر حل  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسم له   مبلغ    TECHNITEAM

مقره   وعنوان  درهم    1.111

  N°87 LOT WAFA اإل تم عي 

 - 28810 MOHAMMEDIA

 PAS DE  : ل  نتيجة   MAROC

.VENTES

ب  التصفية  مقر  وحدد 

 N°87 LOT WAFAA  - 28810

 .MOHAMMEDIA MAROC

و عين:

  DAMIEN السيد)ة( 

 N°87 و عنوانه)ا(   PUSCHMANN

 LOT WAFAA MOHAMMEDIA

 288 1 MOHAMMEDIA

MAROC كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  7 بت ريخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير  212 تحت رقم  42.
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SOCOJUFI SARL

PURIANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB  1

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

PURIANCE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 18 ابن 

يلع االفراني  ذر  - 21111 الدار 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

49 619

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون   2121 د نبر    1

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PURIANCE

غرض الشركة بإيج ز : مطعم.

ابن   18  : عنوان املقر اال تم عي 

الدار   21111  - االفراني  ذر   يلع 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

السيد رض  طالل ابن  لون :  511 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة.

  : الج معي غزالني  السيدة أسم ء 

511 حصة بقيمة 11  درهم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ابن  لون  طالل  رض   السيد 

عنوانه)ا( 36 ش رع انف  21111 الدار 

البيض ء املغرب.

غزالني  الج معي  أسم ء  السيدة 
فيال  سلوم  الخليج  زنقة  عنوانه)ا( 

الدار البيض ء   21111 الج معي انف  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابن  لون  طالل  رض   السيد 

عنوانه)ا( 36 ش رع انف  21111 الدار 

البيض ء املغرب

غزالني  الج معي  أسم ء  السيدة 
فيال  سلوم  الخليج  زنقة  عنوانه)ا( 

الدار البيض ء   21111 الج معي انف  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم -.

 269I
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ائتم نية زهير

DIGITALPOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

ائتم نية زهير

زنقة ابن ع ئشة عم رة ب ريس 

الط بق الت لت مكت6 رقم    كيليز 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

DIGITALPOLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 399 

مكت6 رقم 2 املس ر  - 41111 

مراكش املعرب .

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 12539

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�شى 

املؤرخ في 4  ين ير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

«399 مكت6 رقم 2 املس ر  - 41111 

مراكش املعرب » إلى »تجزئة املعزوزية 

15  سيدي غ نم الط بق الت ني  رقم 

مراكش    41111  -   3 رقم  شقة 

املعرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم  11 2 .
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AL HISBA FISC  

 NISABA EDUCATION

GROUP
شركة املس همة

رفع رأسم ل الشركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 NISABA EDUCATION GROUP

شركة املس همة

وعنوان مقره  اإل تم عي 67 زنقة 

عزيز بالل الط بق الث ني الرقم 3 

املع ريف الدار البيض ء - 21331 

الدار البيض ء املغرب.

رفع رأسم ل الشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

.462357

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم  ين ير  212   21 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسم ل  رفع 

من  أي  درهم»    .211.111»

  .511.111« إلى  درهم»   311.111»

تقديم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767427.

 27 I

AMOURI CONSULTING

ROSE & CANNELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

ROSE & CANNELLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تزئة رقم 

49 ، سينورد رقم  ، دكرات - 

1 311 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

662 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROSE  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.& CANNELLE

: بيع املواد  غرض الشركة بإيج ز 

التجميل  ومستحضرات  الغذائية 

ع م،  ميع  وبشكل   ، ب لتقسيط 

أو  الصن عية  أو  التج رية  املع مالت 

امل لية أو العق رية التي  تتعلق بشكل 

مب شر أو غير مب شر بغرض الشركة أو 

التي من املحتمل أن تعزز تطويره..

تزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - دكرات   ، سينورد رقم    ،  49 رقم 

1 311 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  1.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 51   : قفس وي   زين6  السيدة 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

السيدة منية قفس وي :  51 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة زين6 قفس وي  عنوانه)ا( 

شقة  الغ زي  محمد  زنقة    1 رقم 

رقم 9 املدينة الجديدة 11 31 ف 1 

املغرب.

السيدة منية قفس وي عنوانه)ا( 

إيليغ  ملحقة  فيالت   42 رقم  تجزئة 

الحي املحمدي 81181 أك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زين6 قفس وي  عنوانه)ا( 

شقة  الغ زي  محمد  زنقة    1 رقم 

رقم 9 املدينة الجديدة 11 31 ف 1 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم 729.

 272I

OUR EXPERT

ARTICLE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

ARTICLE SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N 7 LOT وعنوان مقره  اإل تم عي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   813

عقد حر مؤرخ في  1  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  فبراير  212 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ARTICLE SERVICE

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيج ز

.DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT : عنوان املقر اال تم عي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

  .111   : ابراهيم  شهى  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ابراهيم  شهى  السيد 

قصر ايت يحيى النيف تنغير 45811 

تنغير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابراهيم  شهى  السيد 

قصر ايت يحيى النيف تنغير 45811 

تنغير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 164 2 .

 273I

AL HISBA FISC  

بريماربر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

بريم ربر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الرقم 

1  عم رة 337 حدائق النسيم حي 

النسيم الدار البيض ء  - 91 21 

الدار البيض ء  املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
رقم التقييد في السجل التج ري 

. 9  23

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤرخ في 12 فبراير  212 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»الرقم 1  عم رة 337 حدائق النسيم 

 21 91  - حي النسيم الدار البيض ء  

الدار البيض ء  املغرب» إلى »55 ش رع 

الزرقطوني فض ء الزرقطوني الط بق 

األول  حي املستشفي ت-الدار البيض ء 

- 21361 الدار البيض ء   املغرب».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 767426.

 274I

global compta et conseils

 INSTITUT

 D›ENSEIGNEMENT PRIVE

KONOUZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

global compta et conseils

1 ,ش رع ابن تومرت الط بق الث ني ، 

91111، طنجة املغرب

 INSTITUT D›ENSEIGNEMENT

PRIVE KONOUZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 3 زنقة 

العراق إق مة سن ء - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التج ري 

.26367

بمقت�شى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   21 9 م ر1  في     املؤرخ 

املص دقة على :

السالم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   21 الس وري 

)ة(  السيد  حصة لف ئدة    55 أصل 

م ر1  بت ريخ     الس وري  املهدي 

.21 9

السالم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة    5 الس وري 

)ة(  السيد  حصة لف ئدة    55 أصل 

م ر1  بت ريخ     الزرهوني  ن دية 

.21 9

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

نونبر   19 بت ريخ  بطنجة   التج رية 

2121 تحت رقم  619.

 275I

CAFIGEC

MCK ARCHITECTURE
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

MCK ARCHITECTURE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 زنقة 

مر1 السلط ن الشقة 3 الط بق   

الدار البيض ء 11 21 الدار ابيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

492117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
تم إعداد الق نون  فبراير  212   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MCK  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. ARCHITECTURE

- تصميم   : غرض الشركة بإيج ز 

معم ري يستخدم من واحد إلى ثالثة 

أدراج

- مح س بيتي

- سكرتير أو طيف.

زنقة   26  : عنوان املقر اال تم عي 

الط بق     3 مر1 السلط ن الشقة 

الدار ابيض ء   21 11 الدار البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:

شعي6  محمد  الخو    السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة    .111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

شعي6  محمد  الخو    السيد 

عنوانه)ا( مرك6  وهرة تطوان بلوك 

  17 رقم  ط  1    3 عم رة   13 ج ه 

11 21 تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

شعي6  محمد  الخو    السيد 

عنوانه)ا( مرك6  وهرة تطوان بلوك 

  17 رقم  ط  1    3 عم رة   13 ج ه 

11 21 تطوان املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم  76763.
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Atlas Valora Conseil

DAR TAMOUNTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

DAR TAMOUNTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوار 

أمسكين  م عة إمكدال -  قي دة 

ويرك ن-   دائرة أسني   -إقليم الحوز. 

Asni 42 52 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التج ري : 

   765
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في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�شى  

الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TAMOUNTE

إستغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

كراء  و  ضي فة  دار  و  نزل  تسيير  و 

تنظيم الرحالت و  غرف االستقب ل، 

الخر  ت امليدانية للزبن ء..

دوار   : اال تم عي  املقر  عنوان 

قي دة    - إمكدال  أمسكين  م عة 

ويرك ن-   دائرة أسني   -إقليم الحوز. 

Asni 42 52 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

درهم، مقسم ك لت لي:

 511   : فؤاد  املدن  ايد  السيد 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ايد املدن فؤاد عنوانه)ا( 

 42111 الحوز.  ويرك ن  الدرب  دوار 

ويرك ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايد املدن فؤاد عنوانه)ا( 

 42111 الحوز  ويرك ن  الدرب  دوار 

ويرك ن املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت ريخ  التج رية بمراكش  

 212 تحت رقم 2759.

 277I

املس وي

TAZI FRASSEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املس وي
1  عم رة غنينو شقة 7  زنقة أبو 

الطي6 املتنبي ، 31111، ف 1 
املغرب

TAZI FRASSEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  51 تجزئة 
شمس 4 املر ة واد ف 1 - 31111  

ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التج ري : 

66377
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAZI  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.FRASSEN
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق ري 
 البن ء واألشغ ل املختلفة.

عنوان املقر اال تم عي :  51 تجزئة 
  31111  - املر ة واد ف 1   4 شمس 

ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  11.111 مبلغ رأسم ل الشركة:  

درهم، مقسم ك لت لي:
السيد أحمد النوالي :  511 حصة 

بقيمة 11  درهم للحصة .
511 حصة    : السيد عزوز ملسيح 

بقيمة 11  درهم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  النوالي  أحمد  السيد 
الزيتون  1  تجزئة  نة   313 رقم 

بنسودة  31111  ف 1 املغرب.

 87 السيد عزوز ملسيح عنوانه)ا( 
تجزئة محمد املر ة واد ف 1 31111  

ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  النوالي  أحمد  السيد 
الزيتون  1  تجزئة  نة   313 رقم 

بنسودة  31111  ف 1 املغرب
عنوانه)ا(  ملسيح  عزوز  السيد 
ف 1  واد  املر ة  محمد  تجزئة   87

31111  ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت ريخ  بف 1   التج رية 

 212 تحت رقم -.
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BCNG

STE: DLZ TRADE LLC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: DLZ TRADE LLC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 265، 
ش رع الزرقطوني الط بق 9 رقم92 

الدار البيض ء - 21151 الدار 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التج ري : 
491969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  
الق نون  إعداد  تم  ين ير  212   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �شي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DLZ TRADE LLC

اإلستيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

و التصدير.

 ،265  : اال تم عي  املقر  عنوان 
رقم92   9 الط بق  الزرقطوني  ش رع 

الدار البيض ء - 21151 الدار البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسم ل  مبلغ 

1.111,11  درهم، مقسم ك لت لي:

  : عمري  زروالي  محمد  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   4.111,11

للحصة .

السيدة هجر الدراوي :  3.111,11 

حصة بقيمة 11  درهم للحصة .

  : لوافي  زكري ء  املهدي  السيد 

درهم    11 بقيمة  حصة   3.111,11

للحصة .

 41  : السيد محمد زروالي عمري 

بقيمة 11  درهم.

31 بقيمة   : السيدة هجر الدراوي 

11  درهم.

 31  : لوافي  زكري ء  املهدي  السيد 

بقيمة 11  درهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عمري  زروالي  محمد  السيد 
حي   4 زنقة ريمير ط بق   4 عنوانه)ا( 

 21151 البيض ء  الدار  املستشفي ت 

الدار البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  الدراوي  هجر  السيدة 
 3 ط بق  السالوي  عمر  زنقة   42

الدار   21151 الدار البيض ء   7 شقة 

البيض ء املغرب.

لوافي  زكري ء  املهدي  السيد 

 1 ع  سيك ل  ممر  عنوانه)ا(    

21151 الدار البيض ء  الدار البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عمري  زروالي  محمد  السيد 
حي   4 زنقة ريمير ط بق   4 عنوانه)ا( 

 21151 البيض ء  الدار  املستشفي ت 

الدار البيض ء املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

  9 بت ريخ  ب لدار البيض ء   التج رية 

فبراير  212 تحت رقم 766515.
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Perfect advice

 SOCIETE DU SAHEL ET

SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إنش ء شركة الس حل والصحراء 

ذات املسؤولية املحدودة.

تم   ،SSP ق نون  أحك م  بمو 6 

النظ م األس �شي لشركة ذات  إنش ء 

وخص ئصه   محدودة،  مسؤولية 

الرئيسية هي:

 SOCIETE DU الشركة  اسم 

ذات     SAHEL ET SAHARA

املسؤولية املحدودة.

هدف الشركة: الغرض من إنش ء 

الشركة هو:

•مق ول أعم ل متنوعة.

•مق ول نقل بض ئع.

•وبصورة ع مة،  ميع املع مالت 

واملنقولة  والصن عية  التج رية 

بشكل  املرتبطة  وامل لية،  والعق رية 

مب شر أو غير مب شر ب لهدف املذكور 

يصبح  أن  املحتمل  من  أو  أعاله، 

أي  وكذلك  والتطوير،  لإلنج ز  ق بال 

مب شرة،  غير  أو  مب شرة  مش ركة 

في الشرك ت  بأي شكل من األشك ل، 

ألغراض مم ثلة أو ذات صلة.

مدة الشركة: 99 سنة

بدوزة  مركز  في  املقر  يقع  املقر: 

بلدية بدوزة مق طعة آسفي.

الشركة  م ل  رأ1  امل ل:   رأ1 

محدد في مبلغ )11.111,11 ( درهم. 

بقيمة  سهم    111 على  مقسمة 

11.11  درهم. لكل منه  :

 ( 111.11( زاهر   أحمد  السيد 

درهم.

 99( حيدر  اإلله  عبد  السيد 

111.11( درهم.

اإلدارة:  يدير الشركة السيد عبد 

اإلله حيدر.

ين ير إلى  3  من    السنة امل لية: 

د نبر كل سنة.

في  مسجلة  الشركة  التسجيل: 

في   4419 برقم  التج ري  السجل 

محكمة آسفي االبتدائية.
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Perfect advice

 SOCIETE DU SAHEL ET

SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسم ل الشركة

شركة الس حل والصحراء 

شركة ذات مسئولية محدودة 

املس هم الوحيد

درهم 100،000.00 برأسم ل

املقر الرئي�شي: طريق  الوليدية آسفي 

مركز بدوزة

RC: 4409 Safi IF: 40215388

محضر الجمع الع م االستثن ئي
زي دة رأ1 امل ل 

بمو 6 شروط الجمع الع م غير 

الع دية املنعقد بت ريخ 5 2/21 / 2 

شركة  في  الوحيد  املس هم  قرر   ،

ذات  شركة  والصحراء   الس حل 

مسئولية محدودة املس هم الوحيد.
بمقدار   امل ل  رأ1  زي دة   •

طريق  عن  511.111,11. درهم 

بقيمة  سهم  ديد    5.111 إنش ء 

درهم لكل منه  عن طريق     11.11

الحس ب  من  النقدية  املس هم ت 

الج ري املرتبط به . 
بمليون  امل ل  رأ1  تحديد  تم   •

( .611.111,11( ألف    وستم ئة 

6111  سهم  درهم. وهي مقسمة إلى 

11   درهم للسهم ، مدفوعة  بقيمة 

للسيد  ب لك مل  ومخصصة  ب لك مل 

عبد اإلاله حيدر.

سجل  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  آسفي  في  اإلبتدائية  املحكمة 

.21 5/ 2/26
لالستخراج واإلش رة

املسير

 28 I

Perfect advice

 SOCIETE DU SAHEL ET

SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسم ل الشركة

شركة الس حل والصحراء 

شركة ذات مسئولية محدودة 

املس هم الوحيد

 درهم 1،600،000.00 برأسم ل

املقر الرئي�شي: طريق  الوليدية آسفي 

مركز بدوزة

RC: 4409 Safi IF: 40215388

االستثن ئي  الع م  الجمع  محضر 

زي دة رأ1 امل ل 

الع م  الجمع  بمو 6 شروط   . 

الغير ع دي املنعقد في 9 4/15/21  

 « شركة  في  الوحيد  املس هم  قرر 

شركة  والصحراء  الس حل  شركة 

املس هم  محدودة  مسئولية  ذات 

الوحيد.

• زي دة رأ1 م ل الشركة بمقدار 

خالل  من  درهم   8.111.111,11

بقيمة   سهم  ديد   81.111 إنش ء  

طريق  عن  منه   لكل  11,11 درهم 

املرتبط  الج ري  الحس ب  دمج 

واملس همة النقدية. 

امل ل  رأ1  تحديد  تم   •

ألف  وستم ئة  ماليين  بتسعة 

وهي  درهم.    )9.611.111,11(

مقسمة إلى  96.111سهم بقيمة 11  

ب لك مل  مدفوعة   ، منه   لكل  درهم 

ومخصصة ب لك مل للسيد عبد اإلاله 

حيدر.

سجل  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بت ريخ  بآسفي  اإلبتدائية  املحكمة 

.21/15/21 9
لالستخراج واإلش رة

املسير
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SOCIETE WISSAYAMEDIA
 SARL

RC N° 59827/FES

تفويت حصص ا تم عية

تحويل الشكل الق نوني للشركة 

تعيين مسير  ديد للشركة

تعديل الق نون األس �شي

الجمع  محضر  بمقتضــــى 

بت ريخ  املنعقــــد  االستثن ئي  الع م 

املذكورة،  للشركة   26/ 1/2121

تقرر م  يلي: 

ا تم عية  حصة   511 تفويت   *

11  درهم للحصة الواحدة  من فئة 

والنيع م  لحسن  السيد  طرف  من 

لف ئدة السيد احمد الزينبي.  

* تحويل الشكل الق نوني للشركة 

إلى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

الزينبي  احمد  السيد  تعيين   *

غير  لفترة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

تعديل  تم  سبق  م   إثر  على   *

الق نون األس �شي للشركة. 

لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  ك ت6 

تحت   31/ 2/2121 بت ريـــخ  بف 1 

رقم3839/21  .

 283I

L’ESPADON
املوافقة علي الحس ب ت الشركة 

ذات املسؤولیة املحدودة )ش.م.م(

اتخده   التي  القرارات  على  بن ء 

بت ریخ  الع دي  الع م   الجمع 

31 نوفمبر 2121  تقرر م  یلي :
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املوافقة على البی ن ت امل لیة :

بعد  الع مة  الجمعیة  قررت 

املشرفة  اإلدارة  تقریر  إلي  اإلستم ع 

املنتهیة  للسنة  امل لیة  البی ن ت  على 

في  2121/15/3 املوافقة على تقریر 

اإلدارة وكذلك البی ن ت امل لیة للسنة 

املنتهیة في  2121/15/3 والتي تظھر 

 71 .49 ,21 ب  یقدر  ص فی   ربح  

درهم.

وب لت لي یعطي الجمع الع م لإلدارة 

النه ئي ال ر عة فیه  التفریغ الك مل, 

ملهمته في السنة امل ضیة.

قررت   : األرب ح  توزیع  غرض 

الجمعیة الع مة بن ء على اقتراح من 

وقد  السنة،  ربح  تخصیص  اإلدارة 

النحو  على  درهم.   71 .49 ,21 بلغ 

الت لي :

تخصيص ربح السنة ب لدرهم.

ربح السنة : 21, 49. 71 درهم.

املجموع   : 21, 49. 71 درهم.

من   %5  ( الق نوني  االحتي ط 

من   %20 حدود  في  الص في  الدخل 

رأ1 امل ل( : 35174,56 .

املجموع 2 :  6,64 6664 ؛

درهم   51( املدفوعة  األرب ح 

للوحدة(  : 86197,51 8 ؛

 : الحس ب  في  املرحل  الرصيد 
4 ,4 88525 ؛

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
ضبط املحكمة التج رية بمراكش في 
6  ديسمبر 2121 تحت رقم 4242 .

السجل التج ري رقم 723.
1284  I

L’ESPADON CONSERVE
املوافقة علي الحس ب ت الشركة 
ذات املسؤولیة املحدودة )ش.م.م(

اتخده   التي  القرارات  على  بن ء 
بت ریخ  الع دي  الع م  الجمع 

1/27 /2121 تقرر م  یلي :
املوافقة على البی ن ت امل لیة :

بعد  الع مة،  الجمعیة  قررت 
املشرفة  اإلدارة  تقریر  إلي  اإلستم ع 
على  الحس ب ت  مدقق  وتقریر 
في  املنتهیة  للسنة  امل لیة  البی ن ت 
تقریر  على  املوافقة   ،2121/14/31
اإلدارة وكذلك البی ن ت امل لیة للسنة 
2121/14/31 والتي تظھر  املنتهیة في 
 5 319 289,88 ربح  ص فی  یقدر ب 

درهم.
وب لت لي یعطي الجمع الع م لإلدارة 
الك مل,  التفریغ  الحس ب ت  وملدقق 
النه ئي ال ر عة فیه ملهمته في السنة 

امل ضیة.

غرض توزیع األرب ح

على  بن ء  الع مة  قررت الجمعیة 

ربح  تخصیص  اإلدارة  من  اقتراح 

السنة, وقد بلغ 5289319,88 ,درهم. 

على النحو الت لي :

تخصيص ربح السنة ب لدرهم.

ربح السنة : 289,88 319 5 درهم.

املجموع   : 289,88 319 5 درهم.

من   %5  ( الق نوني  االحتي ط 

من   %20 حدود  في  الص في  الدخل 

رأ1 امل ل(

 : دائن  ديد  إلى  تقرير 

.  27329355.65

املجموع 2 :  32638645.53  ؛

األرب ح املدفوعة 1.11

 : الحس ب  في  املرحل  الرصيد 

32638645.53  ؛

نق ط أخرى

الحظت الجمعیة الع مة م  یلي :

21 8/21 7 األربـــــــــــ ح  أن حصة 

,21 7/21 6,21 6/21 5,21 5/

21 4,21 4/21 3,21 3/21 2,

التي تر ع للمس همين   21 1/2119

صندوق  في  وضعه   تم  قد  األقلين 

املحكمة التج ریة بأك دیر.

أن حصة األرب ح املوزعة لسنوات 

التي تر ع للمس همين   21 8/21 7

األقلين وقد أتیحت لهم في املواعید 

املحددة.

األرب ح  بمبلغ  الشركة  احتفظـــت 

امل لية  ب لسنوات  املتعلقة  املوزعة 

 21 8/21 7,21 7/21 6,21 6/

   21 5,21 5/21 4,21 4/21 3,

2 1  3 / 2 1  2 , 2 1  1 / 2 1 1 9 

التي تر ع إلى الشـریك السـید دادون 

لتسدید  ذلك  ینس6  لكي  دریـس 

درهم   911.111,  11 بمبلغ  القرض 

تبع   .وذلك  الفوائد  إلى  ب إلض فة 

بمراكش  اإلستئن ف  محكمة  لحكم 

بت ریخ 1/12 /3 21.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإلیداع 

في  بأك دیر  التج ریة  املحكمة  ضبط 

 97693 عدد  تحت   2121/  /24

السجل التج ري رقم 8929.

1285 I
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املحكمة التجارية بفاس

شركة التجهيز والتنمية للشم ل 

سيبرونور

شركة سيبرونور

اإلعالن املتعلق بتعيين مصفي
يعلن السيد رئيس مصلحة كت بة 

الضبط ب ملحكمة التج رية بف 1 أنه :

صدر   21 9 ين ير    5 بت ريخ 

التج رية  املحكمة  عن  حكم 

رقم  امللف  في   93 رقم  تحت  بف 1 

بحل  ق�شى   21 9/8214/ 743

للشم ل  والتنمية  التجهيز  شركة 

حي  اال تم عي  مقره   سيبرونور 

األزهر طريق عين الشقف ش رع ابن 

ف 1 واملسجلة ب لسجل   2 الخطي6 

بف 1  التج رية  ب ملحكمة  التج ري 

والذي تم تأييده    5455 تحت رقم 

والص در   2 69 رقم  استئن في  بقرار 

بت ريخ 5 ديسمبر 9 21 في امللف رقم 

.21 9/8228/778

2121 صدر أمر  9  فبراير  بت ريخ 

قض ئي رقم 252 ق�شى بتعيين الخبير 

كمصفي  السالوي  اللطيف  عبد 

للشركة.

صدر   2121 أكتوبر    6 بت ريخ 

28   ق�شى بتعيين  أمر قض ئي رقم 

السالوي  اللطيف  عبد  الخبير 

التي  النصف  لحصة  كمصفي 

شركة  في  سيبرونور  شركة  تملكه  

 BROTHERS PROMOTION

وكمصفي في السجل التج ري لشركة 

.BROTHERS PROMOTION

لكل م  سبق فإنن  ندعو الدائنين 

املذكور  للمصفي  بديونهم  للتصريح 

داخل األ ل الق نوني.
عن رئيس كت بة الضبط

122

املحكمة التج رية بف 1

15/V/212  ملف البيع عدد

حس ب رقم : 2857

نبيل  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

ين ير    2 بوعي د املوثق بف 1 بت ريخ 

واملسجل  ين ير  212   29 و   212 

 STE ب ع  ين ير  212    29 بت ريخ 

عبد  من  ممثلة   CHOUKA RC

 C6337 4  55769 املريبطي  املنعم 

 STE CHOUKA  RC 55769 الس كن

 C3 3792 الهوي  احمد  للمشتري 

ش رع  اال  ص  زنقة   25 الس كن 

األصل  بيع  بف 1  النر س  النم ء 

التج ري عدد 55769 الك ئن بتجزئة 

الط بق   4P7 األمل  ش رع  الوف ء 

األر�شي ف 1 بثمن قدره : 621111.

أ ل  داخل  التعرض ت  وتقبل 

خمسة عشر يوم  من ت ريخ النشرة 

الث نية ب لجريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط

5 مكرر

املحكمة التج رية بف 1

16/V/212  ملف البيع عدد

حس ب رقم : 2866

محمد  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

هش م حم م�شي، املوثق بف 1 بت ريخ 

25 سبتمبر 2121 واملسجل بت ريخ 9  

الب ئع خلدوني شكي6   2121 أكتوبر 

الس كن ف 1 بورم نة م.ج.   C4 6 

22 زنقة عب 1 السبتي املشتري آيت 

داود خ لد C799883 الس كن ف 1، 

بيع   22 رقم  الصقلي  زنقة  واد   7

الك ئن   37768 األصل التج ري عدد 

بف 1 طريق صفرو، تجزئة النر س، 

ش رع القيروان، رقم  2 بثمن قدره : 

. 21111

أ ل  داخل  التعرض ت  وتقبل 
خمسة عشر يوم  من ت ريخ النشرة 

الث نية ب لجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن رئيس كت بة الضبط

6 مكرر

املحكمة التج رية بف 1
17/V/212  ملف البيع عدد

حس ب رقم : 2869
وف ء  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
  6 بت ريخ  بف 1  املوثقة   ق وة، 
بت ريخ  واملسجل   2121 ديسمبر 
 STE الب ئع   2121 ديسمبر    7
ممثلة من ي سين الوردي   CAVILLA
 RC ف 1  الس كن   CD 3 2494
STE CAVILLA  581 املشتري محمد 
الس كن رقم   C39696  الخرش �شي
الط لعة  اسم عيل  موالي  درب    2
عدد  التج ري  بيعلألصل  الصغرى 
القطعة رقم  الك ئن برقم     581  
طريق  الحديقة  األندلس  إق مة    
مكن 1 ف 1 بثمن قدره 211111.

أ ل  داخل  التعرض ت  وتقبل 
خمسة عشر يوم  من ت ريخ النشرة 

الث نية ب لجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن رئيس كت بة الضبط

7 مكرر

املحكمة التج رية بف 1
ملف البيع رقم 17/2/ 212

حس ب  رقم  1 28
بيع أصل تج ري

أسم ء  بمقت�شى عقد توثيقي ذة. 
خوالني حسني املوثقة بف 1 بت ريخ 
 11/ / 911  / ين ير  212    3
ب ع  ين ير  212    4 واملسجل بت ريخ 
 G 2681 1 حسيني  صقلي  محمد 
تجزئة   4 بيروت  ش رع   : الس كن 
للمشتري  ف 1   2 الزهور  الزيتون 
الس كن   C 42 482 أن 1 بن  لون 
الراحة ف 1  بنيس حي  تجزئة    65
 32488 رقم  التج ري  االصل  بيع 
 4 أ  وحدة   434 رقم   : ب  الك ئن 

اعوين ت  صيدلية  الحج ج  عوين ت 
  .211.111 قدره  بثمن  الحج ج 

درهم.
أ ل  داخل  التعرض ت  وتقبل 
من ت ريخ النشرة  خمسة عشر يوم   

الث نية ب لجريدة الرسمية.
النشرة الث نية

عن رئيس كت بة الضبط

السيد املصطفى خط بي

13 مكرر

املحكمة التج رية بف 1
ملف البيع رقم  7/3/212

حس ب رقم 3 28
عمر  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بت ريخ  بف 1  املوثق    سو1 
 3 ديسمبر 2121 واملسجل بت ريخ 5 
ين ير  212 ب ع ل لطيفة س مي ومن 
  5 رقم  الس كن   C233291 معه  
زنقة   تجزئة األمير، ش رع س ن لوي 
ف 1 للمشتري شركة KGPRO يمثله  
الس كن   C545942 الر راجي  كريم 
 RC53589 ف 1 مسجلة تحت رقم 
التج ري  لألصل  تج ري  أصل   بيع 
رقم 24162 الك ئن ب : رقم 3 عم رة 
الحسيمة،  زنقة  سمير1،  بن ني 
.231.111 قدره  بثمن  ف 1 
أ ل  داخل  التعرض ت  وتقبل 
ت ريخ  من  يوم    ) 5( عشر  خمسة 

النشرة الث نية ب لجريدة الرسمية.
النشرة الث نية

عن رئيس كت بة الضبط
السيد املصطفى خط بي

14 مكرر

املحكمة التج رية بف 1
ملف البيع رقم 7/14/ 212

حس ب رقم 4 28
ذ.مجيدة  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
بت ريخ  بف 1  املوثقة  مستعد 
بت ريخ  واملسجل   2121 3 ديسمبر 

8 ديسمبر 2121 :
بوكرن  ف طمة  ب عت   : الب ئع 
زهور  تجزئة  الس كن   C453256

ت ركة رقم 94 ت ركة مراكش.

 II.  -  إعالنات قضائية
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الح ردي  الحق  عبد   : املشتري 

تطنعلي  قصر  الس كن   UB89613

كرامة الريش.

بيع أصل تج ري رقم 71 66.

النج ح  مقهى بسمة   : الك ئن ب 

حي الفتح إق مة بسمة رقم 77 زواغة.

بثمن قدره : 51.111  درهم.

أ ل  داخل  التعرض ت  وتقبل 

خمسة عشر يوم  من ت ريخ النشرة 

الث نية ب لجريدة الرسمية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضبط

السيد املصطفى خط بي

15 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

ملف رقم 17/ 212

حس ب خصو�شي رقم 987  م

تقديم أصل تج ري حصة في شركة
بمقت�شى عقد التقديم والق نون 

الحصص  مراق6  وتقرير  األس �شي 

نوفمبر    7 بت ريخ  املصحح اإلمض ء 

محمد،  انج ر  السيد  قدم   ،2121

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

رقم Q 2571  ميع األصل التج ري 

 2 ش رع  تمديد     9 برقم  الك ئن 

م ر1 سيدي يوسف أك دير واملسجل 

ب لسجل التج ري  تحت رقم 64291، 

 SOCIETE« شركة  في  كحصة 

.«ASYOMA IMMO

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكت6  تسجل  التعرض ت 

املحكمة التج رية بأك دير داخل أ ل 

املوالية   ) 5( يوم   عشرة  الخمسة 

 84  ،83 للنشرة الث نية طبق  للمواد 

و14  من مدونة التج رة.
النشرة األولى

تحت  ميع التحفظ ت

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

24 مكرر

املحكمة التج رية بأك دير
مكت6 السجل التج ري
ملف رقم :  16/212

حس ب خصو�شي : 954  م
بيع حق كراء محل تج ري

بمقت�شى عقد بيع حق كراء محل 
ادريس  ذ/  بمكت6  املحرر  تج ري 
املصحح  أك دير  بهيئة  مح م  معتوق 

اإلمض ء بت ريخ 2 سبتمبر 2121.
اتص الت  شركة  بمو به  ب عت 
ممثله   شخص  في  ش.م  املغرب 
محمد  العي دي  السيد  الق نوني 
املحل التج ري وهو عب رة  حق كراء 
الك ئن   MAGASIN مستودع  عن 
اإلم م  ش رع   51 رقم  املنزل  أسفل 
البوخ ري حي ايراك بوارك ن أك دير، 
ملوك  بن  حسن  السيد  لف ئدة 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
قدره  إ م لي  بثمن   J29528  رقم

351.111 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 
أن  لكل ذي مصحلة  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكت6  تسجل  التعرض ت 
املحكمة التج رية بأك دير داخل أ ل 
املوالية   ) 5( يوم   عشرة  الخمسة 
من   84 الث نية طبق  للم دة  للنشرة 

مدونة التج رة.
النشرة الث نية

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

19 مكرر

استدراك خطإ وقع ب لجريدة 
الرسمية عدد 5629 بت ريخ

6  سبتمبر  2121 ب العالن الذي 
يحمل رقم 17  مكرر صفحة 

  517
بدال من :

املحكمة التج رية بأك دير
ملف  عدد : 19 /9 21

حس ب : 575 
تفويت أصل تج ري

............................................................
...........................................................

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكت6  تسجل  التعرض ت 

املحكمة التج رية بأك دير داخل أ ل 
املوالية   ) 5( يوم   عشرة  الخمسة 
للنشرة الث نية طبق  للم دتين 84،83 

من مدونة التج رة.
النشرة األولى 

رئيس مصلحة كت بة الضبط

يقرأ :

املحكمة التج رية بأك دير

ملف  عدد : 19 /2121

حس ب : 575 
تفويت أصل تج ري

............................................................
...........................................................

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكت6  تسجل  التعرض ت 
املحكمة التج رية بأك دير داخل أ ل 
املوالية   ) 5( يوم   عشرة  الخمسة 
للنشرة الث نية طبق  للم دتين 83،84 

من مدونة التج رة.
النشرة األولى 

رئيس مصلحة كت بة الضبط

استدراك خطإ وقع ب لجريدة 

الرسمية عدد  563 بت ريخ

31 سبتمبر  2121 ب العالن الذي 

يحمل رقم 17  مكرر صفحة 

 25 8

بدال من :

املحكمة التج رية بأك دير

ملف  عدد : 19 /9 21

حس ب : 575 
تفويت أصل تج ري

............................................................
...........................................................

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكت6  تسجل  التعرض ت 

املحكمة التج رية بأك دير داخل أ ل 

املوالية   ) 5( يوم   عشرة  الخمسة 

للنشرة الث نية طبق  للم دتين 83،84 

من مدونة التج رة.

النشرة الث نية
رئيس مصلحة كت بة الضبط

يقرأ :

املحكمة التج رية بأك دير

ملف  عدد : 19 /2121

حس ب : 575 

تفويت أصل تج ري
............................................................
...........................................................

وبذلك فإن رئيس مصلحة كت بة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكت6  تسجل  التعرض ت 

املحكمة التج رية بأك دير داخل أ ل 

املوالية   ) 5( يوم   عشرة  الخمسة 

للنشرة الث نية طبق  للم دتين 83،84 

من مدونة التج رة.

النشرة الث نية
رئيس مصلحة كت بة الضبط

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 31121 

حس ب رقم : 984  

 عقد هبة أصل تج ري

 رقم : 376684
الح مل  ودريم  علي  السيد  وه6 

 B349576 رقم  الوطنية  للبط قة 

لف ئدة السيدة كريمة ودريم الح ملة 

 BE6 4719 رقم  الوطنية  للبط قة 

ب لدار  الك ئن  تج ري  أصل  هبة 

 29 زنقة  كوري   درب   54 البيض ء 

الفواكه  لبيع  مخصص  محل  وهو 

ب لدار  التج ري  ب لسجل  واملسجل 

البيض ء تحت رقم 376684.

تسجل  التعرض ت  فإن  بذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 

البيض ء داخل أ ل خمسة عشر يوم 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
رئيس كت بة الضبط

12 مكرر
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املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31142 

حس ب رقم : 2243 

بيع أصل تج ري
ب ع الس دة :

الح مل  االله  عبد  احالف   -

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.BK3386

احالف شعي6 الح مل لبط قة   -

.BK69456 التعريف الوطنية رقم

الح مل  الحق  عبد  احالف   -

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.BK9 45 

الح مل  العزيز  عبد  احالف   -

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.BK 11564

الح مل  اللطيف  عبد  احالف   -

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.BK4  87

احالف  ميلة الح ملة لبط قة   -

.BK276314 التعريف الوطنية رقم

لبط قة  الح ملة  مينة  احالف   -

.BK 51  7 التعريف الوطنية رقم

لبط قة  الح ملة  ن دية  احالف   -

.BK  4268 التعريف الوطنية رقم

بنتو�شي ف طنة الح ملة لبط قة   -

.B488422 التعريف الوطنية رقم

احالف مليكة الح ملة لبط قة    -

.B31565 التعريف الوطنية رقم

احالف سع د الح ملة لبط قة    -

.B4884 8 التعريف الوطنية رقم

الح مل  التج ني  سعيد  لف ئدة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

األصل  مجموع  بيع   BE 15569

التج ري املعهد ملقهى والك ئن ب لدار 

ش رع وادي أم   B مجموعة  البيض ء 

االلفة وأنهم غير   299 الربيع الرقم 

مسجلون ب لسجل التج ري ب ملحكمة 

التج رية ب لدار البيض ء.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

مكت6 السجل التج ري للدار البيض ء 

داخل أ ل خمسة عشر يوم  املوالي 

للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط

13 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31171 

حس ب رقم : 2626 

بيع أصل تج ري

ب عت الس دة :

لبط قة  الح ملة  ليلى  نومير   -

 B386711 رقم  الوطنية  التعريف 

 ESTHETIQUE AND لف ئدة شركة 

ذات  شركة   BEAUTY AFRICA

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مقره   درهم    11.111 رأسم له  

 ICE 63، ش رع العنق  ب لدار البيض ء 

.: 112723152111117

املعد  التج ري  األصل  مجموع 

 BEAUTY املسمى  للحالقة  لص لون 

 WORLD SALON DE COIFFURE

ش رع   63 البيض ء،  ب لدار  والك ئن 

العنق.

التج ري  ب لسجل  مقيدة  وأنه  

البيض ء  ب لدار  التج رية  ب ملحكمة 

تحت رقم 365612.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

مكت6 السجل التج ري الدار البيض ء 

داخل أ ل خمسة عشر يوم  املوالية 

للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط

14 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31178 

حس ب رقم :  271 

بيع حقوق مش عة في األصل 
التج ري

ا  يرو رقم  السيد عبد هللا  ب ع 

احمد  وورثة   4323 9 ب  وطنيته 

: السيد ابراهيم ا  يرو  ا  يرو وهم 

رقم وطنيته ج ب 3443415.

ب  ج  بط قته   ا  يرو  زينة 

.2846 6

سعيد ا  يرو رقم وطنيته ج ب 

.435412

يوسف ا  يرو رقم وطنيته ج ب 

.489 7 

رقم  ب ملحفوظ  ف طمة  السيدة 

وطنيته  ج ب 7 151 .

ا  ج  وطنيته   رقم  ا  يرو  رقية 

.  4893

السيدة محمد ا  يرو وطنيته ج 

ب 86 79 .

ب  ج  بط قته   ا  ييرو  ع ئشة 

323683

ب  ج  بط قته  ا  يرو  هللا  عبد 

.452613

عدد  تج ري  بسجل  واملسجلين 

التج ري  السجل  وكذلك   354856

لف ئدة السيد امحمد   354858 رقم 

 646762 ا  ب  وطنيته  رقم  او عير 

لألصل  املش عة  الحقوق   ميع 

الك ئن بزاوية زنقة روسيون  للمحل 

وزنقة سبتة بإق مة الهدى 4 رقم 2  

حي املستشفي ت.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 

عشر  خمسة  أ ل  تدخل  البيض ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط

15 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31.181 

حس ب رقم : 2.742 

بيع أصل تج ري
الح مل  رش ك  عزيز  السيد  ب ع 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

أعراب  حسن  والسيد   BE67164 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

السيدة  لف ئدة   BE75 929 رقم 

لبط قة  الح ملة  س رة  زيفوط 

 QB2 264 رقم  الوطنية  التعريف 

املعد  التج ري  األصل  مجموع  بيع 

األزهر  ملحلبة الك ئن ب لدار البيض ء 

  2 مك زة   225 ب عم رة    9 م.1. 

والغير مسجل في السجل التج ري.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 

عشرة  خمسة  أ ل  داخل  البيض ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط

16 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31.186 

حس ب رقم : 2815 

تفويت  زئي ألصل تج ري
الشريفة  الشركة  فوتت 

 Compagnie( للشوكوالتة 

 ،)Chérifienne de Chocolaterie

الق نون  بمو 6  مس همة،  شركة 

التج ري  ب لسجل  املقيدة  املغربي، 

 ،4477 رقم  تحت  البيض ء  ب لدار 

الك ئن مقره  اال تم عي بطريق أوالد 

زي ن رقم 172-176 ب لدار البيض ء.

لف ئدة أو منيتراد، شركة محدودة 

املسؤولية، بمو 6 الق نون املغربي، 

ب لدار  التج ري  ب لسجل  املقيدة 

البيض ء تحت رقم 3 288 ، الك ئن 

زي ن  أوالد  بطريق  اال تم عي  مقره  

رقم 74  ب لدار البيض ء.
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ال   : املفوت  التج ري  األصل 

توزيع منتج ت  يتعلق األمر إال بزبن ء 

املرسلة  ب لجملة  الشوكوالتة 

والدف تر  الحرفيين  املوزعين  إلى 

والتج رية  التقنية  والسجالت 

املرتبطة به .

األصل  استغالل  تقييد  تم 

التج ري ب لسجل التج ري تحت رقم 

.4477

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

داخل  التج ري  السجل  مصلحة 

أ ل خمسة عشر يوم  املوالي للنشرة 

الث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط

17 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31188 

حس ب رقم : 1 28 

بيع أصل تج ري
ب ع السيد الش دلي رمزي، الح مل 

 : رقم  للتعريف  الوطنية  للبط قة 

.B3 8895

عمران،  يونس  السيد  لف ئدة 

للتعريف  الوطنية  للبط قة  الح مل 

.BL83835 : رقم

مجموع األصل التج ري الذي هو 

السي رات،  لطالء  محل  عن  عب رة 

سيدي   ، البيض ء  ب لدار  الك ئن 
املحل التج ري    5 زنقة   ،4 معروف 
رقم 213، واملسجل ب لسجل التج ري 

تحت عدد 76826 .

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 

عشر  خمسة  أ ل  داخل  البيض ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط

18 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء
ملف رقم : 31194 
حس ب رقم : 9 28 

بيع أصل تج ري
العلمي  مري   السيدة  فوتت 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
رقم J376  5 لف ئدة السيدة س مية 
التعريف  لبط قة  الح ملة  عبع ب 

.BK 378422 الوطنية رقم
مجموع األصل التج ري املتوا د 
حي  الشق،  عين  البيض ء،  ب لدار 
ر  ء سعيدة، الزنقة 4 ، الرقم 5 ، 
صيدلية  املسم ة  للصيدلية  املكون 
العروبة واملسجل ب لسجل التج ري 

رقم 424391.
تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 
ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 
عشر  خمسة  أ ل  داخل  البيض ء 

يوم  املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة األولى

عن رئيس كت بة الضبط

19 مكرر

املحكمة التج رية ب لدارالبيض ء 
ملف رقم : 18 31 
حس ب رقم : 2968 

عقد تقدمة
الس كنة  مشكور،  ليلى  السيدة 
ب لدار البيض ء    زنقة أبو املح سن 
الرواني الط بق 3 الشقة 7  املع ريف 
بصفته  ممثلة للشخص الطبيعي رقم 
وبصفته  شريكة وحيدة في   369946
خص ئصه   التكوين  طور  في  شركة 

ك لت لي :
تم التصريح على م  يلي :

تم القي م بتقدمة طبيعية لشركة 
 STE PHARMACIE STATION
 AFRIQUIA DAR BOUAZZA
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
اال تم عي بطريق  مقره    املحدودة، 
 - احمد  اوالد  دوار  الته مي  موالي 
النواصر  إقليم  عم لة   - بوعزة  دار 
)محطة التزويد ب لوقود افريقي  رقم 

2( - الدار البيض ء.

تم املس همة في الشركة املذكورة 

أعاله بجميع عن صر أصول وخصوم 

الطبيعي  للشخص  التج ري  األصل 

للعن صر  م لكة  الشركة  وتصبح 

املس هم به  ابتداء من يوم تسجيله  

في السجل التج ري.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج ري 

توقيع هذا العقد وسيكون له  أيض  

اإلنش ء  ت ريخ  من  ابتداء  االنتف ع 

النه ئي لهذه الشركة.

الك ئن  التج ري   األصل 

بطريق موالي الته مي دوار اوالد احمد 

عم لة إقليم النواصر   - دار بوعزة   -

)محطة التزويد ب لوقود افريقي  رقم 

2( - الدار البيض ء.

التج ري  ب لسجل  واملسجل 

البيض ء  ب لدار  التج رية  ب ملحكمة 

تحت عدد : 369946.

التعرض ت  ف ن  وبذلك 

ب ملحكمة  الضبط  بمكت6  تسجل 

التج ري  السجل  مكت6  التج رية 

يوم     5 أ ل  داخل  ب لدارالبيض ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة األولى

113 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 29996 

حس ب رقم : 699  

بيع نصف مش ع ألصل تج ري

ب ع :

الح مل  املخت ري  الل،  السيد 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبط قة 

.BH242392

لف ئدة : 

الح مل  حميد،  الب ز  السيد 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبط قة 

.BL42955

لألصل   %50 املش ع  النصف 

ت  ر  الذي هو عب رة عن  التج ري، 

ب لجملة،  نصف  مجففة  فواكه 

الك ئن ب لدار البيض ء، رقم  9، ش رع 

واملسجل  حي الفرح،  الحزام الكبير، 

البيض ء،  ب لدار  التج ري  ب لسجل 

تحت رقم : 418986.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

بمكت6 الضبط ب ملحكمة التج رية، 

ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 

أ ل خمسة عشر  داخل  البيض ء، 

يوم  املوالي للنشرة الث نية.

النشرة الث نية

رئيس كت بة الضبط

95 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31134 

حس ب رقم : 18 2 

بيع أصل تج ري

ب ع :

السيد محمد علي احمد مريشد، 

رقم  اإلق مة  لبط قة  الح مل 

.K002968W

لف ئدة : 

الح مل  مي�شى،  احمد  السيد 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبط قة 

.H811293

السيدة حليمة لبس بس، الح ملة 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبط قة 

.W800678

النصف  بنسبة  بينهم   ب لتس وي 

األصل  مجموع  منهم ،  واحد  لكل 

التج ري، الذي هو عب رة عن مقهى، 

الك ئن   CAFE SHADOWES املسمى 

ب لدار البيض ء، ش رع مقداد لحريزي 

 ،140-138-136 رقم  الهدى  حي 

ب لدار  التج ري  ب لسجل  واملسجل 

البيض ء، تحت رقم : 2254 3.
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تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

بمكت6 الضبط ب ملحكمة التج رية، 

ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 

أ ل خمسة عشر  داخل  البيض ء، 

يوم  املوالي للنشرة واألولى والث نية.

النشرة الث نية

رئيس كت بة الضبط

96 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31146 

حس ب رقم : 2363 

تفويت األصل التج ري

فوت :

الح مل  ف خر،  هش م  السيد 

 ،GA47 95 رقم  الوطنية  للبط قة 

ب لدار  الك ئنة  ف خر»  »صيدلية 

رقم  الزنقة    الربح  تجزئة  البيض ء 

ب لسجل  سيدي مومن املسجلة    4

رقم  تحت  البيض ء  ب لدار  التج ري 

.29 884

لف ئدة : 

الح ملة  امبركي،  هند  اآلنسة 

 IB218297 رقم  الوطنية  للبط قة 

صيدالنية الق طنة ب لفقيه بن ص لح 

حي اقليمة زنقة سط ت رقم 21..

املتكون  التج ري  األصل  مجموع 

البيض ء  ب لدار  الك ئنة  من صيدلية 

تجزئة الربح الزنقة   رقم 4  سيدي 

التج ري  ب لسجل  واملسجل  مومن، 

البيض ء،  ب لدار  التج رية  ب ملحكمة 

تحت رقم 884 29.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 

أ ل خمسة عشر  داخل  البيض ء، 

يوم  املوالي للنشرة واألولى والث نية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضبط

97 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء
ملف رقم : 31154 
حس ب رقم : 2484 
تفويت أصل التج ري

فوت :
الح مل  سق ط،  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.B383151
إلى :

شركة  ف رم كوف ، شركة محدودة 
الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية، 
البيض ء،  ب لدار  اال تم عي  مقره  
حي األلفة، )س بق  ممر E تجزئة 1، 
ح لي  ش رع واد تنسيفت   ) 54 رقم 
ممثلة في شخص مسيرته    ،54 رقم 
سفيست كوف   ي سمين  السيدة 
بئر   741 رقم  ب لقنيطرة  الس كنة 
لبط قة  الح ملة  الشرقية  الرامي 
.G99 366 رقم  الوطنية  التعريف 
التج ري  األصل  مجموع  من 
األلفة،  حي  البيض ء  ب لدار  املو ود 
 ( 54 E تجزئة 1، رقم  )س بق  ممر 

ح لي  ش رع واد تنسيفت رقم 54.
التج ري  ب لسجل  واملسجل 
البيض ء،  ب لدار  التج رية  ب ملحكمة 

تحت رقم 324 8 .
تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 
ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 
أ ل خمسة عشر  داخل  البيض ء، 

يوم  املوالي للنشرة واألولى والث نية.
النشرة الث نية

عن رئيس كت بة الضبط

98 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء
ملف رقم : 31156 
حس ب رقم : 2487 

تفويت  زئي ألصل تج ري
ب ع :

ذات  شركة   ،CBRE SARL
برأسم ل  محدودة  مسؤولية 
مسجلة  درهم،    11.111 قدره 
البيض ء  الدار  سجل  في 
و   45957 رقم  تحت  التج ري 
مقره    ،ICE11 529545111135

املسيرة  ش رع   ،97  : اال تم عي 

الخضراء، الدار البيض ء.

لف ئدة :

شركة   ،CBRE GWS SARL

برأسم ل  محدودة  مسؤولية  ذات 

درهم،    .867.111 قدره 

البيض ء  الدار  سجل  في  مسجلة 

و  426777 رقم  تحت  التج ري 

ومقره    ،ICE112 89918111195

اال تم عي : 49، ش رع  ون  وريس، 

غوتيي، الدار البيض ء.

األصل التج ري الذي تم بيعه : بيع 

 FACILITY زء من النش ط التج ري 
ذوي  والزبن ء   MANAGEMENT

امللموسة  األصول  و ميع  الصلة، 

متك مال من األصل  التي تشكل  زء 

وعقود التوظيف  العقود،  التج ري، 

التك ليف  الخصوم،  للموظفين، 

واملص ريف قبل ت ريخ السري ن.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

بمكت6 الضبط ب ملحكمة التج رية، 

ب لدار  التج ري  السجل  مكت6 

أ ل خمسة عشر  داخل  البيض ء، 

يوم  املوالي للنشرة واألولى والث نية.

النشرة الث نية
رئيس كت بة الضبط

99 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31161 

حس ب رقم : 2494 

صدقة حق الرقبة مع االحتف ظ 
بحق االنتف ع ألصل تج ري

تصدق السيد الحسن اوسرغين، 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

رقم J8172 2 لف ئدة السيدة ف طمة 

التعريف  لبط قة  الح ملة  بوطعم، 

األصل   B2641 9 رقم  الوطنية 

البيض ء،  ب لدار  الك ئن  التج ري 

متجر  الحف ري،  قيس رية   الفداء، 

رقم  8 ، نش طه التج ري املجوهرات 

واملسجل ب لسجل التج ري ب ملحكمة 

التج رية تحت رقم 4391 2.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

مكت6 السجل التج ري ب لدار البيض ء 

يوم    ) 5( داخل أ ل خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضبط

100 مكرر

املحكمة التج رية ب لدار البيض ء

ملف رقم : 31162 

حس ب رقم : 2529 

بيع أصل تج ري

الح مل  ب ع السيد شهيد هش م، 

رقم  للتعريف  الوطنية  للبط قة 

علي،  زم مة  والسيد   ،BE439646

للتعريف  الوطنية  للبط قة  الح مل 

رقم BE425254 ؛

لف ئدة السيد ح ط روحو مهدي، 

للتعريف  الوطنية  للبط قة  الح مل 

البوشيتي  السيد   ،BE428878 رقم 

الوطنية  للبط قة  الح مل  أحمد، 

السيد   ،BE447413 رقم  للتعريف 

للبط قة  الح مل  علي،  بوش م ن 

 ،BE644166 الوطنية للتعريف رقم 

األقمشة  لبيع  التج ري  األصل 

ب لدار  الك ئن  واالكسسوارات، 

67، زنقة ستراسبورغ،  البيض ء رقم 

واملسجل  و9     7  -   5 مت  ر رقم 

البيض ء  ب لدار  التج ري  ب لسجل 

تحت رقم 379668 و255356.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج رية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت6 

مكت6 السجل التج ري ب لدار البيض ء 

يوم    ) 5( داخل أ ل خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضبط

101 مكرر
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املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تج ري

عن طريق البيع
ملف رقم : 3 / 212

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 
ب ملحكمة التج رية بطنجة  الضبط  
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 
السيدة  ب عت  ين ير  212،   26
لبط قة  الح ملة  رحيمو  بنحنة 
 K68473 رقم  الوطنية  التعريف 
البرانص  حي  بطنجة  والس كن, 
القديمة واملسجلة ب لسجل التج ري 
مجموع    ،74946 رقم  بطنجة تحت 
األصل التج ري الك ئن بطنجة ش رع 
 32 املكسيك قيس رية املكسيك رقم 
محل رقم 3، الذي هو عب رة عن محل 
يستغل في صنع املجوهرات للحس ب 
حمزة  السيد  الخ ص،لف ئدة 
التعريف  لبط قة  الح مل  مس عدي 
قيمة   وحددت   ،F574545 الوطنية 
األصل التج ري موضوع البيع في مبلغ 

إ م لي قدره 251.111 درهم.
التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة 
داخل أ ل 5  يوم  ابتداءا من ت ريخ 
وم    84 للفصل  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج رة.
النشرة األولى

اإلمض ء
عن  رئيس كت بة الضبط
اإلمض ء : خديجة فراجي

22 مكرر

املحكمة التج رية بطنجة
ملف تقديم أصل تج ري

كحصة في شركة طور التأسيس
ملف رقم : 4 / 212

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 
ب ملحكمة التج رية بطنجة  الضبط  
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 
قدم السيد توفيق  ين ير  212،   22
التعريف  لبط قة  الح مل  بنجلون 
والس كن,   A257 38 رقم  الوطنية 
  81 رقم  الق درية  تجزئة  بطنجة 
ب لسجل  واملسجلة  الكبير  الجبل 
   ،31534 التج ري بطنجة تحت رقم 

   8 بطنجة  الك ئن  التج ري  أصله 

الح مل  الخ مس  محمد  ش رع 

كحصة  األندلس(  )صيدلية  لشع ر 

مسم ة  التأسيس  طور  شركة   في 

 PHARMACIE AL ANDALOUS»

.«DE TANGER SARL AU

وبن ء على تقرير مراق6 الحصص 

فقد تم  ين ير  212،   23 املؤرخ في 

تقييم  األصل التج ري املذكور بقيمة 

8.351.111 درهم.

التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة 

داخل أ ل 5  يوم  ابتداءا من ت ريخ 

وم    84 للفصل  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج رة.

النشرة األولى
عن  رئيس كت بة الضبط

اإلمض ء : خديجة فراجي

23 مكرر

املحكمة التج رية بطنجة

 ملف تفويت أصل تج ري 
عن طريق البيع

ملف رقم : 19/ 212

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

السيد  ب ع   ،2121 ديسمبر     

الح مل  العرو�شي،  بوحورمة  زكري ء 

رقم  الوطنية  لتعريف  لبط قة 

زنقة  بطنجة  والس كن   K435817

واملسجل   62 رقم  الش فعي  االم م 

ب لسجل التج ري بطنجة تحت رقم 

التج ري  األصل  مجموع   99692

الك ئن بطنجة لال ش فية، زنقة 7 رقم 

الت يدي،  السيدة سيرين  لف ئدة   ،3

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

مع د  والسيد   K494 4  رقم

التعريف  لبط قة  الح مل  الهرا1، 

وحددت   KB92885 رقم  الوطنية 

قيمة األصل التج ري موضوع البيع 

في مبلغ إ م لي قدره 211.111 درهم.

وعليه فإن  ميع التعرض ت تقدم 

بكت بة الضبط بهذه املحكمة داخل 

يوم  ابتداء   ) 5( أ ل خمسة عشر 

من ت ريخ النشر الث ني طبق  للفصل 

84 وم  يليه من مدونة التج رة.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضبط

102 مكرر

املحكمة التج رية بطنجة
 تفويت عن صر من أصل تج ري 

عن طريق البيع
ملف رقم : 1 / 212

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  التج رية  ب ملحكمة  الضبط 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى   أنه 
تم بيع عنصري   ،21 8 سبتمبر   24

املرتبط  التج ري  والنش ط  الزبن ء 

عنصر  وأي  السي رات  بصن عة 

األصل  من  بهم   عالقة  له  آخر 

 TX لشركة  اململوك  التج ري 

املسجلة   MECHATRONICS SARL

ب لسجل التج ري بطنجة تحت رقم 

بطنجة،  مقره   والك ئن   58725

 ،493 تجزئة  الصن عية  املنطقة 

بواسطة  وذلك   A السفلي  الط بق 

رض   السيد  الق نونيين  ممثليه  

التعريف  لبط قة  الح مل  الزرنوفي، 

والسيد   C522564 رقم  الوطنية 

مروان حسين، الح مل لجواز السفر 

لف ئدة   X9 4983 رقم  التون�شي 

 CKOMAX TSK MAROC شركة 

SARL AU بواسطة ممثله  واملسجلة 

ب لسجل التج ري بطنجة تحت رقم 

قدره  إ م لي  بثمن  وذلك   92749

2.311.111 درهم.

وعليه فإن  ميع التعرض ت تقدم 

بكت بة الضبط بهذه املحكمة داخل 

يوم  ابتداء   ) 5( أ ل خمسة عشر 

من ت ريخ النشر الث ني طبق  للفصل 

84 وم  يليه من مدونة التج رة.

النشرة الث نية
عن رئيس كت بة الضبط

103 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

مكت6 صعوب ت املق ولة

فتح مسطرة التسوية القض ئية 

 STE في موا هة شركة سوكو  يم

 CONSTRUCTION GENERALE

MEHDI في شخص م ق

ملف رقم 8312/27/ 212

إشع ر

 212 / 1 رقم  الحكم  بمقت�شى 

فبراير  212    6 بت ريخ  الص در 

رقم  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 

املحكمة  قضت   212 /8312/27

التج رية بمراكش :

بفتح مسطرة التسوية القض ئية 

 STE سوكو  يم  شركة  موا هة  في 

 CONSTRUCTION GENERALE

املسجلة  ق  م  شخص  في   MEHDI

املحكمة  لدى  التج ري  ب لسجل 

 7493 رقم  تحت  بمراكش  التج رية 

وتحديد ت ريخ التوقف عن الدفع في 

8  شهرا الس بقة لت ريخ هذا الحكم 

اسميح  الرحيم  عبد  السيد  وعينت 

ق ضي  منتدب  والسيد محمد بنجلون 

ن ئب  عنه.

والسيد محمد السكوري سنديك  

الط بق  التيسير  بعم رة  والك ئن 

بوعزة  بن  لكبير  زنقة    3 رقم  األول 

حي يوسف بن ت شفين طريق ت ركة 

مراكش.

الدائنين  من  ف ملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 

وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  ت ريخ  من  شهرين  أ ل  داخل 

هذا االشع ر ب لجريدة الرسمية طبق  

 721  ،7 9  ،584 املواد  ملقتضي ت 

من مدونة التج رة.
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

26
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املحكمة التج رية بمراكش
بيع أصل تج ري

ملف رقم : 16/ 212
حس ب رقم : 2824

 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في 
مسجل بمراكش بت ريخ   21 8 يونيو 
عبد  السيد  ب ع   21 8 نوفمبر   27
الرحم ن أيت الحو1 مغربي الجنسية، 
الح مل لبط قة التعريف الوطنية رقم 
E229616 الس كن برقم 19  سوكوم  

مراكش.
مجموع األصل التج ري الك ئن برقم 
3  الوحدة 5 الحي املحمدي مراكش، 
وهو عب رة عن محل لبيع املواد الغذائية 
التج ري  ب لسجل  املقيد  والتبغ، 
السجل  من    18181 رقم  بمراكش 
امل دية  عن صره  بجميع  التحليلي 

واملعنوية بثمن قدره 51.111 درهم.
للسيد اله شمي أيت الحو1 مغربي 
التعريف  لبط قة  الح مل  الجنسية، 
الوطنية رقم E26 61 الس كن بري ض 
السالم رقم 467 طريق الدار البيض ء 

مراكش.
فعلى دائني الب ئع املذكور أعاله أن 
يتقدموا بتعرض ته إلى قسم السجل 
التج رية بمراكش  التج ري ب ملحكمة 
داخل أ ل يبتدئ من ت ريخ نشر اإلعالن 
األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر من 

نشر اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

27 مكرر

املحكمة التج رية بمراكش
بيع أصل تج ري

ملف رقم : 27/ 212
حس ب رقم : 2826

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 
ومسجل بمراكش   2121 ديسمبر   29
بت ريخ 4 ديسمبر 2121 ب عت الشركة 
 LA FOURCHETTE ET LA PLUME
وص حبه   مسيره   في شخص  املمثلة 
الح مل  ن ك6  اللطيف  عبد  السيد 
 E28654  رقم الوطنية  للبط قة 
الس كن إق مة املن ر الشقة 3 االزده ر 

مراكش.

 MOANA N الشركة  لف ئدة 

في  املمثلة  اإلنج ز  طور  في   sarl au

السيد  وص حبه   مسيره   شخص 

عبد اللطيف ن ك6 الح مل للبط قة 

الس كن   E28654  رقم الوطنية 

إق مة املن ر الشقة 3 االزده ر مراكش.

الك ئن  التج ري  األصل   ميع 

97  متجر  بزنقة محمد البق ل رقم 

رقم 7  كليز مراكش، واملعد كمطعم 

التج ري  ب لسجل  واملسجل  ومقهى 

عن صره  بجميع   37595 رقم  تحت 

 611.111 بمبلغ  واملعنوية  امل دية 

درهم.

أعاله  املذكور  الب ئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أن 

التج رية  ب ملحكمة  التج ري  السجل 

بمراكش داخل أ ل يبتدئ من ت ريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.

اإلعالن األول
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

28 مكرر

املحكمة التج رية بمراكش

تقديم أصل تج ري حصة في شركة
ملف رقم : 28/ 212

حس ب رقم : 2833

ف تح  في  مؤرخ  عقد  بمقت�شى 

بمراكش  ومسجل  ين ير  212 

السيد  قدم  فبراير  212   9 بت ريخ 

 CHOUKRALLAH EL MUSTAPHA

الح مل لبط قة التعريف الوطنية رقم 

 CHOUKRALLAH لشركة   E8158

الك ئن   DISTRIBUTION SARL AU

ت ركة،  تجزئة   6 اال تم عي  مقره  

سيدي مب رك مراكش  ميع األصل 

املضغوطة  الغ زات  واملعد  التج ري 

أو املس لة أو املنحلة بيع ب لتقسيط 

تحت  التج ري  ب لسجل  املسجل 

بجميع عن صره امل دية   44942 رقم 

واملعنوية كحصة في شركة قوم بمبلغ 

9.111.111 درهم.

فعلى دائني املقدم الحصة املذكورة 

إلى  بتصريح تهم  يتقدموا  أن  أعاله 

ب ملحكمة  التج ري  السجل  قسم 

التج رية بمراكش داخل أ ل يبتدئ 

من ت ريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

يوم  من   ) 5( الخ مس عشر  اليوم 

نشر اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

عن رئيس كت بة الضبط

29 مكرر

املحكمة التج رية بمراكش

تقديم أصل تج ري حصة في شركة
ملف رقم : 29/ 212

حس ب رقم : 2838

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بمراكش  ومسجل  ين ير  212   29

رقم  تحت  فبراير  212   3 بت ريخ 

 8544 ب ستخالص  أمر    1136

قدم   71 11522512 9 توصيل 

الح مل  عين بي،  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

ابن  إق مة  والس كن ب    PA2264 

االزده ر،   4 رقم    1 عم رة  سين  

مراكش لشركة »ت يور عين بي» شركة 

ذات مسؤولية محدودة الك ئن مقره  

اال تم عي ب لبديع B - 2 - 73 مراكش.

الك ئن  التج ري  األصل   ميع 

واملعد   B  -  2  -  73 البديع  بمراكش 
للخي طة واملسجل ب لسجل التج ري 

بجميع    21184 بمراكش تحت رقم 

عن صره امل دية واملعنوية كحصة في 

شركة قوم بمبلغ 311.111 درهم .

فعلى دائني مقدم الحصة املذكورة 

إلى  بتصريح تهم  يتقدموا  أن  أعاله 

ب ملحكمة  التج ري  السجل  قسم 

التج رية بمراكش داخل أ ل يبتدئ 

من ت ريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

يوم  من   ) 5( اليوم الخ مس عشر 

نشر اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

عن رئيس كت بة الضبط

30 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

 بيع أصل تج ري 

ملف رقم : 7 / 212

حس ب رقم : 2776

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�شى 

في  مسجل   2121 ديسمبر   4  بت ريخ 

    ديسمبر 2121 تحت املرا ع الت لية : 

كن ش املداخيل 2121/1177431 أمر 

توصيل   2121/67913 ب ستخالص 

األداء 149  212128287.

 MYRIAD ب عت الشركة املسم ة 

املسؤولية  ذات  شركة   PROPERTY

درهم    11.111 رأسم له   املحدودة، 

بمراكش،  اال تم عي  مقره   والك ئن 

درب  دك لة،  ب ب  املدينة،  مق طعة 

إيهيري،  عرصة   97 رقم  البومبة 

رقم  التج ري  ب لسجل  املقيدة 

65477 الح ملة للضريبة املهنية رقم 

.456152 3

 DESTINATION للشركة املسم ة

AZ شركة ذات املسؤولية املحدودة، 

الك ئن درهم،    1.111 رأسم له  

س يد  واد  بمراكش،  مقره    

 ،5 ش رع محمد   55 سطوري،  ليز 

املقيدة   ،33 رق  شقة  عم رة  ك ر 

ب لسجل التج ري بمراكش تحت رقم 

الح ملة للتعريف الجب ئي    17 23

التعريف  ورقم   45994261 رقم 

.112614  1111162 رقم  املوحد 

مجموع األصل التج ري املستغل 

بمراكش،  الك ئن  للضي فة  كدار 

درب  دك لة،  ب ب  املدينة،  مق طعة 

إيهيري  عرصة   97 رقم  البومبة 

رقم  التج ري  ب لسجل  واملقيدة 

من السجل التحليلي وتحت   65477

رقم  584 من السجل الترتيبي بثمن 

إ م لي قدره 61.451.111  درهم تم 

اإلبراء منه في العقد.



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5438

الب ئعة  الشركة  دائني  على 

يتقدموا  أن  أعالن  املذكورة 

بتعرض تهم إلى قسم السجل التج ري 

داخل  بمراكش،  التج رية  ب ملحكمة 

اإلعالن  نشر  ت ريخ  من  يبتدئ  أ ل 

األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

)5 ( من نشر اإلعالن الث ني.

النشرة الث نية
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

104 مكرر

املحكمة التج رية بمراكش

تقديم أصل تج ري حصة في شركة

ملف رقم : 8 / 212

حس ب رقم : 2777

بمقت�شى عقد عرفي مؤرخ في ف تح 

ين ير  212 ومسجل بمراكش بت ريخ 

قدم السيد محمد  ين ير  212،   22

لبط قة  الح مل  املجيدي  عدن ن 

 G267237 رقم  الوطنية  التعريف 

 47 الرقم  أمك ال  بتجزئة  والس كن 

ف رم �شي  لشركة  مراكش،   - ت ركة 

ذات  )شركة  م  وريل  دو  لج ردان 

واحد(  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 PHARMACIE LES JARDINS DE(

الك ئن   )MAJORELLE SARL AU

زاهية  إق مة  في  اال تم عي  مقره  

في  - مراكش،   4 39 محل رقم  عم رة 

طور التأسيس.

الك ئن  التج ري  األصل   ميع 

 4 محل رقم   39 بإق مة زاهية عم رة 

- مراكش.

واملعد لصيدلية للبيع ب لتقسيط 

تتوفر على أقل من ثالث مستخدمين.

واملسجل ب لسجل التج ري تحت 

79378، بجميع عن صره امل دية  رقم 

قوم  شركة،  في  كحصة  واملعنوية 

بمبلغ 651.111 درهم.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكور 

إلى  بتصريح تهم  يتقدموا  أن  أعاله 

ب ملحكمة  التج ري  السجل  قسم 

يبتدئ من  التج رية بمراكش داخل 

في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر  ت ريخ 

اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعالن 

الث ني.

اإلعالن الث ني
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

105 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

شعبة مع لجة صعوبة املق ولة

ملف اإلنق ذ لشركة ليبراتورز في 

شخص ممثله  الق نوني

ملف رقم : 3/ 212

حس ب رقم : 73 3

إشع ر
عن  الص در  الحكم  بمقت�شى 

بت ريخ ب لرب ط  التج رية   املحكمة 

التج ري  امللف  في  فبراير  212   4

 9 رقم  حكم  رقم  3/8312/212 

ب لرب ط  التج رية  املحكمة  قضت 

بفتح مسطرة االنق ذ لشركة ليبراتورز 

املسجلة ب لسجل التج ري لدى هذه 

الك ئن   86139 رقم  تحت  املحكمة 

مقره  اال تم عي ب 5 ش رع الفضيلة 

الحي الصن عي الرب ط.

سيميل  صب ح  السيدة  بتعيين 

عبو  ليلى  والسيدة  منتدبة  ق ضية 

له  والسيد عبد املجيد عراقي  ن ئبة 

املوازنة  تقرير  بإنج ز  مكلف   سنديك  

واال تم عية  واالقتص دية  امل لية 

للمق ولة.

مشمول  الحكم  بكون  ونصرح 

ب لنف ذ املعجل بقوة الق نون.

الدائنين  من  ف ملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة ب لوث ئق وذلك داخل

من ت ريخ نشر  أ ل شهرين ابتداء   

مع  الرسمية  ب لجريدة  اإلشع ر  هذا 

ب لنسبة  بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين الق طنين خ رج اململكة 

املغربية طبق  للمواد 584، 721 687 

من مدونة التج رة.
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

8

املحكمة التج رية ب لرب ط

ملف رقم :  212/  

حس ب رقم : 3294

 BOUGHAZ الطرف األول : شركة

MEUBLES

ممثله  الق نوني : سعيد لعوي�شي
 : رقم البط قة التعريف الوطنية 

BE26429 مغربي الجنسية

شركة   : الث ني  الطرف 

 KHADAMAT BOURGOGNE

ممثله  الق نوني : حن ن الحنفي
 : رقم البط قة التعريف الوطنية 

M518426 مغربي الجنسية

 MD DE  : التج ري  األصل 
العك ري  حي   : العنوان   ،MEUBLES

عبد  بن  محمد  سيدي  ش رع   75

 : التج ري  السجل  رقم  الرب ط  هللا 

.54223

بمصلحة  التعرض ت  وستقبل 

التج رية  ب ملحكمة  التج ري  السجل 

  5 عشر  خمسة  غ ية  إلى  ب لرب ط 

يوم  من صدور اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التج ري

4 مكرر

املحكمة التج رية ب لرب ط

ملف رقم 2 / 212

حس ب رقم  331
أحالم الهيري   -    : الطرف األول 
 : الوطنية  التعريف  بط قة  رقم 

J255 65 مغربية الجنسية،
بط قة  رقم  مس عف  زين ت   -  2

 AA89556  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.

بط قة   رقم  مس عف  ليلى   -  3
 AA89557  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
فتيحة أكور رقم   : الطرف الث ني 
 A426 89 بط قة التعريف الوطنية 

مغربية الجنسية.
عزيز بوم لك رقم بط قة التعريف 
مغربي   A426 89  : الوطنية 

الجنسية.
األصل التج ري : فندق.

 MEUBLE  : التج ري  االسم 
.PARISIEN

 3 حس ن  الرب ط   : العنوان 
 : التج ري  السجل  رقم  طبرق  زنقة 

.111798-111796-92766
بمصلحة  التعرض ت  وستقبل 
التج رية  ب ملحكمة  التج ري  السجل 
  5 عشر  خمسة  غ ية  إلى  ب لرب ط 

يوم  من صدور اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التج ري

11 مكرر

املحكمة التج رية ب لرب ط
ملف رقم : 1/2121 
حس ب رقم : 2293

املر�شي  محمد   : األول  الطرف 
 : الوطنية  التعريف  البط قة  رقم 

A567492، مغربي الجنسية.
 AMDIZI شركة   : الث ني  الطرف 
االمديزي  الق نوني  مسيره    ،CAFE
التعريف  البط قة  رقم  الكبير، 
مغربي   ،A311141  : الوطنية 

الجنسية.
األصل التج ري : مقهى.

الرب ط مجموعة زيتون   : العنوان 
   تقدم الرب ط.

رقم السجل التج ري : 11966 .
بمصلحة  التعرض ت  وستقبل 
التج رية  ب ملحكمة  التج ري  السجل 
يوم   إلى غ ية خمسة عشر  ب لرب ط 

من صدور اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة السجل التج ري

21 مكرر
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املحكمة التجارية بوجدة
إشه ر مستخرج عقد بيع أصل 

تج ري
ملف البيع رقم 27/ 212

حس ب رقم  74 
حررته  رسمي  عقد  بمقت�شى 
املوثقة  بلخو،  كريمة  األست ذة 
 4 و   21 9 يونيو   28 بت ريخ  بو دة 
مسجل بو دة بت ريخ   ،21 9 يوليو 
ب ع السيد حوري   ،21 9 يوليو    8
ش رع  الس كن بو دة،  عبد الق در، 

النخيل تجزئة بلحسين رقم 99.
الس كن  رشيد،  الع دلي  للسيد 
بو دة، تجزئة الطلح وي زنقة الوف ء 

2 رقم 83 سيدي يحيى.
الك ئن  التج ري  األصل   ميع 
تجزئة  الصن عية  املنطقة  بو دة،  
الط بق   61 أ  بقعة   3 البست ن 
الستغالل  املخصص  األر�شي  ، 
 CAFE ZONE« شع ر  تحت  مقهى 
ب لسجل  املقيد   ،«INDUSTRIELLE
التج ري بت ريخ 2  م ر1 2113 تحت 
إ م لي  بثمن  تحليلي،   5 468 رقم 

قدره 372.111 درهم.
املحكمة  أم م  التعرض ت  تقبل 
التج رية بو دة داخل أ ل أقص ه 
للنشرة  املوالية  يوم   عشر  خمسة 
84 من مدونة  الث نية تطبيق  للم دة 

التج رة.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كت بة الضبط
اإلمض ء : منصور محمد

25 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع الحق في الكراء
ملف رقم : 7/ 212

تلق ه  توثيقي  عقد  بمتق�شى 
موثق  هرا1  الع لي  عبد  األست ذ 
ين ير  و  2    4 بت ريخ  بمكن 1 
 212 ب عت السيدة بولشكور سه م 
 D63 535  : رقم  و  ت  ب  الح ملة 
إق مة    1 شقة  م  عم رة  الس كنة 
اليوتنو فوزي  ريني CYM، مكن 1.

للسيدة عتيقة اللكم ني، الح ملة 
الس كنة   D 55575  : رقم  و  ب ت 

إق مة امير شقة 9 اسم عيلية 2، زنقة 

4 م.ج مكن 1

ش رع   23 الك ئن  الحق في الكراء 

املسجل  مكن 1  م.ج   5 محمد 

ب لسجل التج ري تحت رقم  89874 

وتم تحديد قيمته بثمن إ م لي قدره 

711.111 درهم.

يج6  التعرض ت  لذلك  ميع 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  أن توضع 

التج رية بمكن 1 داخل أ ل خمسة 

صدور  ت ريخ  من  يوم    ) 5( عشر 

النشرة الث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط املحكمة التج رية 

بمكن 1

31 مكرر

املحكمة التج رية بمكن 1

تحويل شخص طبيعي إلى شخص 

معنوي

ملف رقم : 17/ 212

حس ب رقم : 622 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

تحويل  تم  فبراير  212    8 في 

زكية،  الصديق  الذاتي  الشخص 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

ب لسجل  واملسجلة   D416363 رقم 

إلى   41236 رقم  تحت  التج ري 

 STE اسم  تحت  معنوي  شخص 

 EZZAHWA PHAR SARL AU

شركة في طور التأسيس الك ئن مقره  

رقم 228 تجزئة الزهوة، مكن 1.

التج ري  األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 411111  درهم.

لذلك فإن  ميع التعرض ت يج6 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  أن توضع 

التج رية بمكن 1 داخل أ ل خمسة 

صدور  ت ريخ  من  يوم    ) 5( عشر 

النشرة الث نية.

النشرة األولى
عن رئيس كت بة الضبط

32 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن بيع عق ر ب ملزاد العلني

لف ئدة ورثة ص لح خيودي

ينوب عنهم : األست ذ احمد بنجسو 

املح مي بهئية بني مالل

ضد : الحسين خيودي بن ص لح 

الس كن عسفت السرح ني العلي  

الزنقة    رقم الدار 3 بني مالل

ملف التنفيذ رقم : 217 /21

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية ببني 

على  م ي  212   4 بت ريخ  أنه  مالل 

الس عة الواحدة بعد الزوال بق عة 

بيع  سيقع  املحكمة  بهذه  البيوع ت 

ب ملزاد العلني للعق ر وهو عب رة عن دار 

للسكنى الك ئنة ب عسفت السرح ني 

بني   3 الدار  رقم  الزنقة     العلي  

متر مربع،   91 مالل مس حته  حوالي 

وهي متكونة من ط بق أر�شي يتكون 

2 غرف مسقفة ب لض لة وغرفة  من 

أرضيته  وفن ء  ب لخش6  مسقفة 

على  يشتمل  علوي  وط بق  مزلجة، 

للط بق  ضواية  به  ومطبخ  غرف   2

به  والسطح  ومرح ض،  األر�شي 

مرح ض.

لبيع  االفتت حي  الثمن  حدد  وقد 

مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العق ر 

261.111 درهم.

وعلى من رست عليه املزايدة أن 

يؤدي الثمن فورا مع زي دة %3 وا 6 

.
ّ
الخزينة الع مة

يمكن  املعلوم ت  من  وللمزيد 

االتص ل بقسم التنفيذات القض ئية 

دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
اإلمض ء : رئيس مصلحة كت بة الضبط

ص لح مسضق

38

املحكمة االبتدائية بسطات
بيع أصل تج ري

يعلن رئيس مصلحة كت بة الضبط 
ب ملحكمة االبتدائية بسط ت.

رقم  تج ري  أصل  بيع  وقع  أنه 
52 7 املستغل كصيدلية - صيدلية 
احمد  موالي  زنقة  الك ئنة   - ب تول 
سط ت ب لترا�شي   21 درب عمر رقم 
بين السيد عبد هللا فضيل الح مل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 
محج   86 والس كن   BE25923
الحسن الث ني الط بق السفلي الدار 
محمد  السيد  واملشتري  البيض ء 
التعريف  لبط قة  الح مل  مفتوحي 
والس كن   .W317229 الوطنية رقم 
 54 رقم  الكويرة  ش رع  ميمونة  بحي 
عقد  بمو 6  انتقل  والذي  سط ت 
 2121 ديسمبر   4 في  واملؤرخ  رسمي 
واملحرر من طرف  ين ير  212  و27 
بمدينة  موثقة  مريم دوش  األست ذة 
ملقتضي ت  طبق   وذلك  املحمدية 
الق نون املنظم لبيع لألصل التج ري.
تقبل  التعرض ت  فإن  وعليه 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  بكت بة 
التج ري(  السجل  )قسم  بسط ت 
وذلك داخل أ ل 5  يوم  ابتداء من 

ت ريخ النشرة الث نية.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كت بة الضبط

39 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كت بة الضبط
ملف التنفيذ رقم »تصفية»

21 7/6314/ 626
قرار تصفية مقهى »ب دو»

الك ئنة بش رع الحسن الث ني 
العط وية - قلعة السراغنة

كت بة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بقلعة  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
السراغنة أنه صدر قرار عن محكمة 
بمراكش  التج رية  االستئن ف 
امللف  في   21 7 سبتمبر   28 بت ريخ 
في  ق�شى   997/8214/21 7 رقم 
الق ئمة  الشركة  بتصفية  موضوعه 



عدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212)الجريدة الرسمية   5440

بين الطرفين املتعلقة ب ملقهى املسم ة 

»ب دو» والك ئنة بش رع الحسن الث ني 

العط وية قلعة السراغنة.
املذكور  املقهى  دائني  كل  وعلى 

أن يتقدموا بتسجيل حقوقهم عليه  

بمكت6 الضبط بهذه املحكمة داخل 

أ ل 61 يوم  من ت ريخ النشر.
رئيس مصلحة كت بة الضبط

إبراهيم اقشوا

40

املحكمة االبتدائية بالصويرة
السجل التج ري : 71 9

ملف رقم : 6 /2121

حس ب رقم : 3121
إشه ر بيع  أصل تج ري

املصحح  العرفي  العقد  بمقت�شى 

اإلمض ء بت ريخ 23 ين ير 2121 تحت 

96  و97  املسجل بإدارة التسجيل 

عنه  املؤدى   2121 ين ير   24 بت ريخ 

رقم  وصل  حس6  القض ئي  الرسم 
تن زل   2121 ين ير   26 وت ريخ   3121

الق طن  زراي  بن  ابراهيم  السيد 

الصويرة   988 بتجزئة السق لة رقم 

لبط قة  والح مل  الجنسية  مغربي 

 69393 التعريف الوطنية تحت رقم 

الق طن  األشقر  محمد  للسيد  ن 

مغربي   ،36 رقم  الرونق  بتجزئة 

الجنسية والح مل لبط قة التعريف 

عن  ن،   62543 الوطنية تحت رقم 

نصف األصل التج ري الك ئن ب لرقم 

التجزئة  زي د  بن  ط رق  ش رع   426

ب لسجل  واملسجل  الصويرة  االمسة 

رقم  تحت  املحكمة  بهذه  التج ري 

قدره  إ م لي  بمبلغ  وذلك   9 71

78.111 درهم.

أن  املذكور  الب ئع  دائني  وعلى 

مكت6  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا 

السجل التج ري داخل أ ل يبتدئ 
األول  اإلعالن  هذا  نشر  ت ريخ  من 

من  عشر  الخ مس  اليوم  في  وينتهي 

نشر اإلعالن الث ني.
اإلعالن الث ني

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف
شعبى السجل التج ري

ملف رقم : 9 14/21

إشه ر عقد بيع  أصل تج ري
يعلن رئيس مصلحة كت بة الضبط 

ب ملحكمة االبتدائية بجرسيف :

األصل  بيع  عقد  بمقت�شى  أنه 

ين ير    7 بت ريخ  املؤرخ  التج ري 

إدريس  السيد  ب ع  أنه   21 5

البوطيبي بن بوطي6 بن علي لف ئدة 

األصل  إدريس  بن  محمد  البوطيبي 

الغذائية  املواد  لبيع  املعد  التج ري 

ب لتقسيط وبيع الدقيق ب لتقسيط، 

رقم  الضريبة  موضوع  دول 

ب لسجل  واملسجل    5812185

والك ئن   ، 631 رقم  تحت  التج ري 

الخ مس  رسيف. محمد  ش رع 

بمصلحة  التعرض ت  وستقبل 

السجل التج ري ب ملحكمة االبتدائية 

بجرسيف إلى غ ية 5 يوم  من صدور 

النشرة الث نية طبق  ملقتضي ت امل دة 

84 من مدونة التج رة.
اإلعالن الث ني

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

24 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف

شعبة السجل التج ري

تن زل عن أصل تج ري بغير عوض

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

السيد  تن زل   2121 سبتمبر   31

لبط قة  الح مل  أسو1،  ي سين 

 ،ZG 14463 التعريف الوطنية رقم

لف ئدة السيدة زهرة اسو1، الح ملة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

ZG 7814 على ك فة األصل التج ري 

عن  عب رة  هو  الذي  عوض  بغير 

تج ري عنوانه قيس رية سوق  محل 

الجمعة، تجزئة الريف 9، ش رع عبد 

واملقيدة  املومن بن علي،  رسيف، 

ب لسجل التج ري تحت رقم 5452.

أن  أعاله  املذكور  دائني  فعلى 

يتقدموا بتعرض تهم بمصلحة السجل 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التج ري 

بجرسيف داخل أ ل خمسة عشر 

النشرة  ت ريخ  من  ابتداءا  يوم    ) 5(

من مدونة   84 الث نية طبق  للفصل 

التج رة.

اإلعالن الث ني
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بجرسيف

شعبة السجل التج ري

تن زل عن أصل تج ري

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

عي د  السيد  تن زل   2121 نوفمبر   6

التعريف  لبط قة  الح مل  لكحل، 

لف ئدة   ،Z29524 رقم  الوطنية 

الح مل  الط ل6،  امليلود   : الس دة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

وعبد الحفيظ الط ل6،   ZG26167

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

الط ل6،  الحسين   ،ZG36359 رقم 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

الط ل6،  ولحسن   ZG8 136 رقم 

الح مل لبط قة التعريف الوطنية رقم 

ZG83183 على ك فة األصل التج ري 

عنوانه  دك ن  عن  عب رة  هو  الذي 

  52 الرقم  الحسن،  موالي   ش رع 

 رسيف، واملقيدة ب لسجل التج ري 

تحت رقم 5461.

أن  أعاله  املذكور  دائني  فعلى 

يتقدموا بتعرض تهم بمصلحة السجل 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التج ري 

بجرسيف داخل أ ل خمسة عشر 

النشرة  ت ريخ  من  ابتداءا  يوم    ) 5(

من مدونة   84 الث نية طبق  للفصل 

التج رة.

اإلعالن الث ني

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرماني
األست ذ حسن السالوي

موثق

إشه ر بيع  أصل تج ري
محرر  توثيقي  عقد  بمو 6 

السالوي  حسن  األست ذ  طرف  من 

  3 بت ريخ  البيض ء  ب لدار  موثق 

السيد حميد  ب ع   2121 ين ير  و21 

التج ري  ب لسجل  املقيد  الرامي، 

تحت  الرم ني  االبتدائية  ب ملحكمة 

أحمد  السيد  لف ئدة   ،2836 رقم 

ك وك و مجموع األصل التج ري عب رة 

 2 النهضة  بحي  الك ئن  عن صيدلية 

رقم 83  الروم ني بثمن إ م لي قدره 

261.111 درهم.
النشرة الث نية

األست ذ حسن السالوي

22 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
هبة أصل تج ري

ملف رقم :  1/ 212
حس ب رقم : 237  

بت ريخ  توثيقي  عقد   بمقت�شى 
السيد  وه6   2121 ديسمبر   24
الح مل ل.ب.ت.و   رشيد بوعبد هللا، 
يوسف  للسيد   XA23256 رقم 
ل.ب.ت.و  الح مل  هللا،  بوعبد 
التج ري  األصل   XA98149 رقم 
 49 رقم   12 السالم  بحي  املتوا د 
تحت  املسجل  الخميس ت  تيفلت، 
االبتدائية  ب ملحكمة   39271 رقم 
التشطي6  تم  والذي  ب لخميس ت 
بجميع  ين ير  212   22 عليه بت ريخ 
عن صره امل دية واملعنوية بثمن قدره 

.51111
لذلك فإن  ميع التعرض ت يج6 
ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  أن توضع 
أ ل  داخل  ب لخميس ت  االبتدائية 
ت ريخ  من  يوم    ) 5( عشر  خمسة 

صدور النشرة الث نية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

33 مكرر
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املحكمة االبتدائية ب لخميس ت
بيع أصل تج ري

ملف رقم  12/212
حس ب رقم 238  

بت ريخ  توثيق  عقد  بمقت�شى 
شفيق  السيد  ب ع  4 فبراير  212 
الوطنية  للبط قة  الح مل  شهبون 
رقم X69392 للسيدة اديبة القب قبي 
رقم  ب.ت.و  ل  الح مل  اليعقوبي 
الك ئن  التج ري  األصل   ،L458 1 
الخميس ت،  رقم  42  املنى  تجزئة 
»صيدلية  صيدلية  عن  عب رة 
ميموزا»، املسجل تحت رقم 33534 
ب لخميس ت،  االبتدائية  ب ملحكمة 
واملعنوية  امل دية  عن صره   بجميع 

بثمن قدره 611.111 درهم.
لذلك فإن  ميع التعرض ت يج6 
ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  أن توضع 
أ ل  داخل  ب لخميس ت  االبتدائية 
ت ريخ صدور  من  يوم   خمسة عشر 

النشرة الث نية.
اإلعالن الث ني

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

77 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت
إعالن بيع أصل تج ري
ملف رقم :  212/ 
حس ب رقم 984 

بت ريخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
2121 ب ع السيد سعيد  6 أغسطس 
الوطنية  للبط قة  الح مل  الفالحي 
خ لد  للسيد   AB244162  : رقم 
رقم  ب.ت.و.  ل  الح مل  الفالحي 
الك ئن  التج ري  األصل   ،C433 58
تيفلت،  الفرح  حي  مريرت  بزنقة 
ب ملحكمة   267 واملسجل تحت عدد 
بجميع  ب لخميس ت  االبتدائية 
بثمن  واملعنوية  امل دية  عن صرهم  

قدره 21.111  درهم.
لذلك فإن  ميع التعرض ت يج6 
ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  أن توضع 
أ ل  داخل  ب لخميس ت  االبتدائية 
ت ريخ صدور  من  يوم   خمسة عشر 

النشرة الث نية.
النشرة الث نية

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

78 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
مكت6 السجل التج ري

بيع أصل تج ري
1.ت : 25252

حس ب رقم :  6 7 
تطبيق  للم دتين 83 و84 من مدونة 
التج رة، وبمقت�شى عقد توثيقي محرر 
سعد  سوسن  األست ذة  طرف  من 
املسجل بت ريخ 8 فبراير  212 بآسفي.
قيق ني،  مريم  السيد  ب عت 
 الس كنة بآسفي الرقم 23، الزنقة 2  
 CAFE MILK BAR السع دة  حي 
الس كن  فيزيد،  سعيد  للسيد 
 ب لجديدة تجزئة الجوهرة الخضراء 2 
 سيدي بوزيد،  م عة موالي عبد هللا، 
بجميع  التج ري  األصل  مجموع 
الك ئن  واملعنوية  امل دية  عن صره 
عبد السالم مجيد بالد  ب لرقم  59 
الجد اعزي6 الدرعي، آسفي واملسجل 
 25252 ب لسجل التج ري تحت رقم 
حس6 الشروط املنصوص عليه  بعقد 

البيع بثمن قدره 611.111 درهم.
يتعرضوا  أن  الب ئع  لدائني  يجوز 
أ ل  داخل  البيع  ثمن  أداء  على 
أقص ه 5  يوم  بعد النشر الث ني لهذا 
مضمونة  رس لة  بواسطة  اإلعالن 
أو بإيداع هذا  مع اإلشع ر ب لتوصل، 
التعرض مق بل وصل بكت بة الضبط 
يبين  أن  ويج6  املحكمة،  بهذه 
مبلغ  البطالن  ط ئلة  تحت  التعرض 
الدين وأسب به واملوطن املخت ر داخل 

دائرة املحكمة.
النشرة األولى

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

35 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
مكت6 السجل التج ري
1/ت : 43892/21892
حس ب رقم : 6256 

إعالن عن  بيع  أصل تج ري
من  و84   83 للم دتين  تطبيق  
بيع  عقد  وبمقت�شى  التج رة  مدونة 
عرفي املؤرخ في 4 / 1/ 212 بآسفي 
ب ع  ين ير  212   21 واملسجل بت ريخ 
عبد  والسيد  امه ري  حسن  السيد 

الحبي6  عبد  للسيد  الع بد  السالم 
التج ري  األصل  مجموع  الحلوي، 
واملعنوية  امل دية  عن صره  بجميع 
الك ئن بآسفي 29 / 3  زنقة موالي 
ب لسجل  الحسن  ريف ت واملسجل 
21892 و43892  التج ري تحت رقم 
عليه   املنصوص  الشروط  حس6 
بعقد البيع بثمن قدره 91.111 درهم.
يتعرضوا  أن  الب ئع  لدائني  يجوز 
أ ل  داخل  البيع  ثمن  أداء  على 
أقص ه 5  يوم  بعد النشر الث ني لهذا 
مضمونة  رس لة  بواسطة  اإلعالن 
بإيداع  أو  ب لتوصل،  اإلشع ر  مع 
بكت بة  وصل  مق بل  التعرض  هذا 
الضبط بهذه املحكمة ويج6 أن يبين 
مبلغ  البطالن  ط ئلة  تحت  التعرض 
الدين وأسب به واملوطن املخت ر داخل 

دائرة املحكمة.
النشرة الث نية

رئيس مصلحة كت بة الضبط

113 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تج ري

ملف رقم 12/ 212
حس ب رقم 8251 

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�شى 
بت ريخ  ومسجل   2121 ديسمبر   23
عبد  السيد  ب ع   2121 ديسمبر   24
لبط قة  الح مل  الغضب ن  الخ لق 
إلى   M  2 8 التعريف الوطنية رقم 
الح ملة  الغضب ن  أسم ء  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 
مجموع األصل التج ري   M5 1654
 AVENUE MY  : ب  الك ئن  رقم 
املزاول   ISMAIL N° 28 EL JADIDA
 COIFFEUR POUR نش ط  فيه 
الشروط  حس6  وذلك   HOMMES

والكيفية املذكورة في العقد.
تقبل  التعرض ت  فإن  وعليه 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  بكت بة 
من  يوم     5 أ ل  داخل  ب لجديدة 

ت ريخ النشرة الث نية.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التج ري

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم  : 13/ 212

حس ب رقم : 6 68 

إعالن عن  بيع  أصل تج ري
في  مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�شى 

بت ريخ  ومسجل   2121 سبتمبر   23 

5 أكتوبر 2121 ب ع السيد املصطفى 

التعريف  لبط قة  الح مل  عشوش 

السيد  إلى   M69311 رقم  الوطنية 

لبط قة  الح مل  عشوش  أيوب 

 MA  38577 التعريف الوطنية رقم

رقم  التج ري  األصل  فرع  مجموع 

 AV MAGHRIB  : الك ئن ب    2274

.ARABI N°51, EL JADIDA

 MARCHAND املزاول فيه نش ط

وذلك   D’EPICERIE EN DETAIL

املذكورة  والكيفية  الشروط  حس6 

في العقد.

تقبل  التعرض ت  فإن  وعليه 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  بكت بة 

من  يوم     5 أ ل  داخل  ب لجديدة 

ت ريخ النشرة الث نية.
اإلعالن الث ني

املشرف على مصلحة السجل التج ري

114 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
مكت6 السجل التج ري 13/ 212

بيع أصل تج ري
العنوان : بسال 46، ش رع بنعبود

بت ريخ  توثيقي  عقد   بمقت�شى 

ب ع  بمو به  والذي  فبراير  212   4

الح مل  خضراء،  بن  يحيى  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

للسيد فتح هللا بلعب 1،   A338328

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

األصل  مجموع   AB343912 رقم 

ش رع   46 بسال،  الك ئن  التج ري 

واملسجل ب لسجل التج ري  بنعبود، 

ب ملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

 281.111 وذلك بثمن قدره   43736

درهم.
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لذلك فإن  ميع التعرض ت يج6 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  أن توضع 

أ ل خمسة  داخل  بسال  االبتدائية 

صدور  ت ريخ  من  يوم    ) 5( عشر 

النشرة الث نية.

النشرة األولى

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن 

صالح
شعبة السجل التج ري

ملف بيع رقم  48/212

بيع أصل تج ري
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2121 نوفمبر   24 بت ريخ  اإلمض ء 

 2121 ديسمبر    6 بت ريخ  مسجل 

ب ع السيد الته مي  بإدارة التسجيل، 

الوطنية  للبط قة  الح مل  هشومي، 

الحسنية سوق  وحي   IB59294 رقم 

للسيد   39 الرقم   2 بلوك  السبت 

للبط قة  الح مل  طنط وي،  حميد 

والس كن   I418139 رقم  الوطنية 

بورحمون،  اوالد  السعيدة  ب لشركة 

ثلث واحد من األصل التج ري الك ئن 

حي النج ة زاوية ش رع بئر انزران زنقة 

كمطعم  املعد  السبت  سوق  ازيالل 

التج ري  ب لسجل  واملقيد  ومقهى، 

بن  ب لفقيه  االبتدائية  ب ملحكمة 

بجميع    44 2 رقم  تحت  ص لح 

عن صره امل دية واملعنوية بثمن قدره 

211.111 درهم.

فعلى دائني الب ئع املذكور أعاله أن 

يتقدموا بتعرض تهم إلى قسم السجل 

التج ري ب ملحكمة االبتدائية ب لفقيه 

بن ص لح داخل أ ل يبتدئ من ت ريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخ مس عشر )5 ( من نشر اإلعالن 

الث ني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

36 مكرر

املحكمة االبتدائية ب لفقيه بن 

ص لح

شعبة السجل التج ري

ملف بيع رقم  51/212

تقديم أصل تج ري كحصة في شركة

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ين ير  212   7 بت ريخ  اإلمض ء 

ين ير  212   28 بت ريخ  واملسجل 

بإدارة التسجيل ب لفقيه بن ص لح، 

الح مل  قدم السيد بومزبرة محمد، 

 IB2 962 رقم  الوطنية  للبط قة 

هللا  عبد  بن  عالل  بش رع  الس كن 

لشركة  الفقيه بن ص لح،   18 الرقم 

 FIDUCIAIRE ATAKADOUME

شركة   BOUMZEBRA SARL AU

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد في طور التأسيس، 

بش رع  الس كن  اال تم عي  مقره  

الفقيه   18 عالل بن عبد هللا الرقم 

التج ري  األصل  ص لح،  ميع  بن 

ب ملحكمة  التج ري  ب لسجل  املقيد 

تحت  ص لح  بن  ب لفقيه  االبتدائية 

امل دية  عن صره  بجميع   2976 رقم 

قدره  بثمن  قومت  والتي  واملعنوية 

811.111 درهم.

فعلى دائني مقدم األصل التج ري 

املذكور أعاله أن يتقدموا بتعرض تهم 

إلى قسم السجل التج ري ب ملحكمة 

داخل  بن ص لح  ب لفقيه  االبتدائية 

اإلعالن  نشر  ت ريخ  من  يبتدئ  أ ل 

األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

)5 ( من نشر اإلعالن الث ني.

اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كت بة الضبط

37 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص الحكم أو القرار

االسم الع ئلي : املخلوفي.
االسم الشخ�شي : سلمى.

ف طمة   : وأمه   ادريس   : بنت 
الزهراء بنت محمد.

املولودة بت ريخ : 25 نوفمبر 2113 
بف 1.

حي   8 رقم    1 بلوك   : الس كنة 
االدري�شي عوين ت الحج ج ف 1.

حكم عليه  بت ريخ 4  ين ير  212 
لألحداث  الجن ي ت  من طرف غرفة 
بف 1 من أ ل التهديد وبعد إع دة 
تكييف ب قي الوق ئع من أ ل إتالف 
منقوالت الغير طبق  للفصل 618 من 

الق نون الجن ئي.
 (2( بشهرين  ذلك  عن  ومع قبته  
 511 حبس  موقوف التنفيذ وغرامة 
في  واإل ب ر  الص ئر  وتحميله   درهم 

األدنى.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك ت6 الضبط

41

محكمة االستئن ف بف 1
ملخص الحكم أو القرار

االسم الع ئلي : السلواني.
االسم الشخ�شي : عبد الرحيم.

: محجوبة بنت  : محمد وأمه  ابن 
الحسن.

املولودة بت ريخ : 991  ب لعج  رة.
الس كن : رقم 688  دوار الزليليك 
ب شوية  امل ء  را1  اإلدارية  امللحقة 
يعقوب  موالي  عم لة  الشقف  عين 

ف 1.
حكم عليه بت ريخ  2 ين ير  212 
بف 1  الجن ي ت  غرفة  طرف  من 
املوصوفة  السرقة  أ ل  ن ية  من 
واستعم ل  والكسر  والليل  ب لتعدد 

ن قلة.
ومع قبته عن ذلك بسنتين اثنتين 
الص ئر  وتحميله  ن فذا  حبس    )2(

تض من  واإل ب ر في األدنى.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك ت6 الضبط

42

محكمة االستئن ف بف 1

ملخص الحكم أو القرار

االسم الع ئلي : الفت ت.

االسم الشخ�شي :  واد.

الض وية بنت   : ادر1 وأمه   : ابن 

ادريس.

املولودة بت ريخ : ف تح ين ير 987 .

الس كن : ب لقط6 الحضري رأ1 
امل لء قط ع 8 رقم 28  ف 1.

حكم عليه بت ريخ  2 ين ير  212 

بف 1  الجن ي ت  غرفة  طرف  من 

املوصوفة  السرقة  أ ل  ن ية  من 

واستعم ل  والكسر  والليل  ب لتعدد 

ن قلة.

ومع قبته عن ذلك بسنتين اثنيتن 

الص ئر  وتحميله  ن فذا  حبس    )2(

تض من  واإل ب ر في األدنى.

الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك ت6 الضبط

43

محكمة االستئن ف بف 1

ملخص الحكم أو القرار

االسم الع ئلي : الشم خ.

االسم الشخ�شي : عبد النبي.
ابن : محمد بن بوشتى وأمه : رقية 

بنت محمد.

بعين    975  : بت ريخ  املولودة 

الشك ك.

الس كن : تجزئة موالي ادريس حي 

واد ف 1 ف 1.

حكم عليه بت ريخ  2 ين ير  212 

بف 1  الجن ي ت  غرفة  طرف  من 

املوصوفة  السرقة  أ ل  ن ية  من 

واستعم ل  والكسر  والليل  ب لتعدد 

ن قلة.

ومع قبته عن ذلك بسنتين اثنيتن 

الص ئر  وتحميله  ن فذا  حبس    )2(

تض من  واإل ب ر في األدنى.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك ت6 الضبط 

44
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
 6 2121/4 بت ريخ 8  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
امللك الغ بوي رخصة رقم 6 12/21 
بن  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 
افران،  إقليم  أزرو،  دائرة  صميم، 
إلى  5  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 
علني  بحث  م ر1  212   25 غ ية 
بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثق6 و ل6 امل ء منه، من أ ل سقي 
هكت را لف ئدة  معية   1,25 مس حة 
ن دي ازرو للرم ية في شخص ممثله  

الق نوني.
46

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
  8 بت ريخ   212 /4 63 ح.ج 
الذي سيجري ب لعق ر  فبراير  212 
الرسم  تحت  الدولة  أمالك  املسمى 
 K/927  و  K/5 38 رقم  العق ري 
و   K/  741 و   K/   53/K و 
K/ 2172 و K/ 2173 ذات اتف قية 
رقم  مشروع  الدولة  مع  شراكة 
32413  املتوا د ب لجم عة الترابية 
افران  إقليم  أزرو،  دائرة  تكريكرة، 
إلى  5  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 
بحث علني في  م ر1  212   25 غ ية 
امل ء  بجل6  الترخيص  شأن مشروع 
السقي  أ ل  من  موغرة،  واد  من 
 STE لف ئدة  هكت رات   81 مس حة 
 AGRICULTURE CONSERVE
 ALIMENTAIRE SARL AGRICALI

في شخص ممثله  الق نوني.
47

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

6  4/ 212 بت ريخ 2  فبراير  212 

الذي سيجري على العق ر املسمى ايت 

بن بوعزة ذي عقد بيع عق ر مر ع 

فبراير  بت ريخ  2  محرر    321 رقم 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د   21 9

الخميس ت،  دائرة  الطلبة،  مجمع 

ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  و ل6  بئرين  بإنج ز  الترخيص 

 3 مس حة  سقي  أ ل  من  منهم ، 

هكت رات لف ئدة السيد عرب وي ع دل 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.PY825538

48

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

31 2121/4 بت ريخ 5  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
العق ري  الرسم  ذي  الزهور  5  

املتوا د ب لجم عة   15/73821 رقم 

امللحقة  املنزه،  ملكن 1  الحضرية 

عم لة وإقليم مكن 1،   ، 8 اإلدارية 

م ر1  212    2 ت ريخ  من  ابتداء 

بحث  م ر1  212   22 غ ية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

منه، من أ ل  بئر و ل6 امل ء  بحفر  

1,1221 هكت ر لف ئدة  سقي مس حة 

الح مل  فوزية  الحريكة  السيدة 

.D54 67 لبط قة التعريف الوطنية

49

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

33 2121/4 بت ريخ 5  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

العق ري  الرسم  موضوع  تس مرت 

رقم 74/677 ذي عقد كراء حر بت ريخ 

9  نوفمبر 2121 املتوا د ب لجم عة 

إقليم  بومل ن،  دائرة  كيكو،  الترابية 

م ر1    2 ت ريخ  من  ابتداء  بومل ن، 

 212 إلى غ ية 22 م ر1  212 بحث 

علني في شأن مشروع الترخيص بإنج ز 

ثق6 و ل6 امل ء منه، من أ ل سقي 

مس حة 1,7647 هكت ر لف ئدة السيد 

لبط قة  الح مل  لحسن  الش فعي 

.C 65627 التعريف الوطنية

50

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

34 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

العق ري  الرسم  موضوع  السعدية 

K/ 927 ذي شه دة إدارية رقم  رقم 

 15/212 املتوا د ب لجم عة الترابية 

عيون،  سبع  ب شوية  عيون،  سبع 

ت ريخ  من  ابتداء  الح  6،  إقليم 

م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

منه،  الترخيص بحفر بئر و ل6 امل ء 

من أ ل سقي مس حة 6894,  هكت ر 

لف ئدة السيد بوربيعة حسن الح مل 

.S38847 لبط قة التعريف الوطنية

51

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

8  4/ 212 بت ريخ 2  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

العق ري رقم  الرسم  اداو ذي  فدان 

ب لجم عة  املتوا د   57/ 8577

الترابية عين اللوح، دائرة أزرو، إقليم 

م ر1    2 ت ريخ  من  ابتداء  افران، 

م ر1  212   22 غ ية  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امل ء  و ل6  ثق6  بإنج ز 

هكت را   2,21 مس حة  سقي  أ ل 

لف ئدة السيد حلف وي عزيز ومن معه 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.DA28681

52

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

5  4/ 212 بت ريخ 2  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

ذي  امزيل  تفريت  السحيرة  فدان 

 462 ص   617 ض بعدد  عقد كراء 

املتوا د ب لجم عة الترابية ت زوطة، 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

إلى غ ية  م ر1  212    2 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   22

ثق6  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

سقي  أ ل  من  منه،  امل ء  و ل6 

لف ئدة  هكت را   2,1593 مس حة 

السيد شع يبي احمد الح مل لبط قة 

.CB241932 التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

2  4/ 212 بت ريخ 2  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

ايصعن ذي عقد مخ ر ة ض بعدد 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د   75 

تزكيت، ب شوية افران، إقليم افران، 

إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 

علني  بحث  م ر1  212   22 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثق6 و ل6 امل ء منه، من أ ل سقي 

هكت را لف ئدة السيد    ,63 مس حة 

لبط قة  الح مل  حميد  امرابدي 

.CB228594 التعريف الوطنية

54

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

فبراير    2 بت ريخ   212 /4  3

العق رات  الذي سيجري على   212 

املسم ة بالد لحسن بن الخم ر وبالد 

محمد  وبالد  الخم ر  بن  قدور  اوالد 

العق رية  الرسوم  ذي  لحسن  بن 

 17/48448 و   17/35651 رقم 

ب لجم عة  املتوا د   F/22428 و

قرية دائرة  سنو1،  بني   الترابية 

ابتداء  ت ون ت،  إقليم  محمد،  ب  

إلى غ ية م ر1  212    2  من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   22

مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 و ل6 

امل ء منه، من أ ل سقي مس حة    

هكت رات لف ئدة السيد بلق �شي عمر 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.C449 23

55

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
4191/ 212 بت ريخ    فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
احمري ذي عقد شراء عدد 19 ص 19 
املتوا د ب لجم عة الترابية ت زوطة، 
ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 
غ ية  إلى  م ر1  212   8 ت ريخ  من 
م ر1  212 بحث علني في شأن    8
و ل6  بئر  بحفر  الترخيص  مشروع 
مس حة  سقي  أ ل  من  منه،  امل ء 
السيدة  لف ئدة  هكت ر   1, 392
لبط قة  الح ملة  ي منة  الك ي�شي 

.CB272323 التعريف الوطنية
56

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
 419/ 212 بت ريخ    فبراير  212 
الذي سيجري على القطعة األرضية 
ذات افراز وا 6 من رسم مق سمة 
املتوا د    32 ص    72 بعدد  ض 
ب لجم عة الترابية آيت نعم ن، دائرة 
ابتداء  الح  6،  إقليم  الح  6، 
غ ية  إلى  م ر1  212   8 ت ريخ  من 
م ر1  212 بحث علني في شأن    8
مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 و ل6 
امل ء منه، من أ ل االستعم ل املنزلي 
 6 مس حة  وسقي  امل شية  وإرواء 
هكت رات لف ئدة السيد وشطين عزيز 
التعريف  لبط قة  الح مل  معه  ومن 

.D7 86   الوطنية
57

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
1  4/ 212 بت ريخ 2  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
واد سيدي بلغيت ذي شه دة امللكية 
املتوا د ب لجم عة   67/2 784 رقم 
أكوراي،  دائرة  را1  يري،  الترابية 
  2 ابتداء من ت ريخ  إقليم الح  6، 
م ر1  212 إلى غ ية 22 م ر1  212 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من أ ل  منه،  بحفر بئر و ل6 امل ء 
3 69,  هكت ر لف ئدة  سقي مس حة 
السيد الته مي بنعزوز الح مل لبط قة 

.D516438 التعريف الوطنية
58

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
فبراير    2 بت ريخ   212 /4  7
العق ر  على  سيجري  الذي   212 
العق ري  الرسم  ذي  كرم ن  املسمى 
املتوا د ب لجم عة   67/2 719 رقم 
أكوراي،  دائرة  را1  يري،  الترابية 
ت ريخ  من  ابتداء  الح  6،  إقليم 
م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
منه،  الترخيص بحفر بئر و ل6 امل ء 
من أ ل سقي مس حة 7121,  هكت ر 
ايت عيس ويت عالل  السيد  لف ئدة 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.D 2 947
59

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
   4/ 212 بت ريخ 2  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
رقم  العق ري  الرسم  موضوع  امراغ 
67/4397 ذي عقد كراء أرض فالحية 
حرر بت ريخ 3 ديسمبر 2121 املتوا د 
ب لجم عة الترابية ت مش ش ط، دائرة 
الح  6،  إقليم  أو  عم لة  أكوراي، 
إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 

علني  بحث  م ر1  212   22 غ ية 
بحفر  الترخيص  مشروع  شأن  في 
من أ ل سقي  منه،  بئر و ل6 امل ء 
لف ئدة  هكت ر    ,7587 مس حة 
السيد والب ش  عزيز الح مل لبط قة 

.D482654 التعريف الوطنية
60

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
9  4/ 212 بت ريخ 2  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
ذي الرسم العق ري رقم  موسوي   
67/6891 املتوا د ب لجم عة الترابية 
آيت بورزوين، دائرة الح  6، إقليم 
2  م ر1  الح  6، ابتداء من ت ريخ 
 212 إلى غ ية 22 م ر1  212 بحث 
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
بإنج ز ثق6 و ل6 امل ء منه، من أ ل 
لف ئدة  هكت رات   5 مس حة  سقي 
الح مل  مو�شى  املوسوي  السيد 
.D 4451 لبط قة التعريف الوطنية
61

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
فبراير    5 بت ريخ   212 /4 22
العق ر  على  سيجري  الذي   212 
املسمى فدان الكري ن  P ذي شه دة 
املتوا د    6/61253 رقم  امللكية 
الطلبة،  مجمع  الترابية  ب لجم عة 
دائرة الخميس ت، إقليم الخميس ت، 
إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 
بحث علني في  م ر1  212   22 غ ية 
بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن 
و ل6 امل ء منه، من أ ل االستعم ل 
املنزلي وسقي مس حة 1,9617 هكت را 
لف ئدة السيد امن ي محمد الح مل 
.X  8 7 لبط قة التعريف الوطنية
62



5445 الجريدة الرسميةعدد 5654 - 26 ر 6 442  )1  م ر1  212) 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

24 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 

التحفيظ  مطل6  ذي  العربي  ملك 

ب لجم عة  املتوا د   8 /5  9 رقم 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص 

  , 1 مس حة  سقي  أ ل  من  منه، 

هكت را لف ئدة السيد العربي السب عي 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.AB3193 

63

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

23 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 

الذي سيجري على العق ر املسمى ظهر 

سيدي الظ هر 6 ذي موضوع شه دة 

عقد  ذي    6/38779 رقم  امللكية 

ين ير   6 بت ريخ  عليه  مص دق  كراء 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د   212 

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 

م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص 

 1,97 مس حة  سقي  أ ل  من  منه، 

 STE AGRICULTURE هكت را لف ئدة 

 ET ELEVAGE ANIMALE SARL

الق نوني  ممثله   شخص  في   AU

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.A474688

64

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
18 2121/4 بت ريخ 2  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
ايت واحي ذي عقد ايج ر ملف رقم 
الترابية  ب لجم عة  املتوا د    599 
عين اللوح، دائرة أزرو، إقليم افران، 
إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 
علني  بحث  م ر1  212   22 غ ية 
بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 
أ ل  من  منه،  امل ء  و ل6  ثق6 
لف ئدة  هكت را    5 مس حة  سقي 
 STE KHOMSI FRERES ELITE
AGRICOLE SARL في شخص ممثله  
التعريف  لبط قة  الح مل  الق نوني 

.C436276 الوطنية
65

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
32 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
فدان العليمة ذي شراء ضمن بعدد 
الترابية ايت  املتوا د ب لجم عة   91
تيفلت،  دائرة  الحج مة،  بويحيى 
ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت،  إقليم 
م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
امل ء  و ل6  ثق6  بإنج ز  الترخيص 
منه، من أ ل سقي مس حة 66 3,  
هكت را لف ئدة السيدة الداني ف طمة 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.AB 8821
66

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 3 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجري  الذي 
امللكية  شه دة  ذي  بنعي�شى  ملك 
املتوا د ب لجم عة   8 / 4821 رقم 
دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 
ابتداء  الخميس ت،  إقليم  تيفلت، 
إلى غ ية  م ر1  212    2 من ت ريخ 
م ر1  212 بحث علني في شأن   22
و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 
مس حة  سقي  أ ل  من  منه،  امل ء 
شنور  السيد  لف ئدة  هكت را    ,51
التعريف  لبط قة  الح مل  بنعي�شى 

.XA 3 83 الوطنية
67

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
 29 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 
امللكية رقم  ذي شه دة  لكزا    ظهر 
ب لجم عة  املتوا د   8 / 4539
دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 
ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 
إلى غ ية  م ر1  212    2 من ت ريخ 
م ر1  212 بحث علني في شأن   22
و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 
مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء 
م رية  لال  السيدة  لف ئدة  هكت ر    
الشرق وي الح مل لبط قة التعريف 

.A953 7 الوطنية
68

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
 28 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 
ض ية عبد هللا ذي مطل6 التحفيظ 
ب لجم عة  املتوا د  رقم  212/ 8 
الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 
ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت   إقليم 

م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
منه  الترخيص بإنج ز بئر و ل6 امل ء 
هكت را   1,21 من أ ل سقي مس حة 
لف ئدة السيدة االزرق حن ن الح مل 
.A569625 لبط قة التعريف الوطنية
69

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
 27 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 
بعدد  ضمن  املر1 ذي شراء  فدان 
ب لجم عة  املتوا د   313 ص   243
دائرة  الغندور،  سيدي  الترابية 
الخميس ت، إقليم الخميس ت ابتداء 
إلى غ ية  م ر1  212    2 من ت ريخ 
م ر1  212 بحث علني في شأن   22
و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 
مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء 
62 2,  هكت را لف ئدة السيد الرملي 
التعريف  لبط قة  الح مل  محمد 

.X257394 الوطنية
70

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 
وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 
 26 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 
املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 
فدان الرمل ذي ملكية ضمن بعدد 
3  ص 3  املتوا د ب لجم عة الترابية 
الخميس ت،  دائرة  الغندور،  سيدي 
ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت   إقليم 
م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2
مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 
منه  الترخيص بإنج ز بئر و ل6 امل ء 
من أ ل سقي مس حة 5 1,22 هكت را 
لف ئدة السيد بلحسن محمد الح مل 
.X252545 لبط قة التعريف الوطنية
71
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 25 4/ 212 بت ريخ 5  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شه دة  ذي  ترابوبليك  فدان 

املتوا د ب لجم عة    6/438 7 رقم 

الترابية ايت بويحيى الحج مة، دائرة 

ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 

إلى غ ية  م ر1  212    2 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   22

و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

امل ء منه من أ ل سقي مس حة 1,13 

هكت را لف ئدة السيد خورت ل ع دل 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.AE51 15

72

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 92 4/ 212 بت ريخ 23 فبراير  212 

الذي سيجرى على القطعة األرضية 

عقد  ذي  املخزن  طريق  املسم ة 

بت ريخ  عليه  مص دق  والتزام  سلف 

املتوا دة   2121 ديسمبر   29

دائرة  ب لجم عة الترابية عين كرمة، 

ابتداء  مكن 1  إقليم  عرمة،  عين 

إلى غ ية  م ر1  212    9 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   29

و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

منه من أ ل االستعم ل املنزلي  امل ء 

لف ئدة  هكت را   1, 3 وسقي مس حة 

السيد ك كم  ادريس الح مل لبط قة 

.D31757 التعريف الوطنية

73

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 35 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

أرض  عن  تن زل  عقد  ذي  بوحميد 

 فالحية محرر بت ريخ 4  أكتوبر 2121 

عين  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

الشك ك، دائرة ايموزار كندر، إقليم 

 صفرو ابتداء من ت ريخ 2  م ر1  212 

22 م ر1  212 بحث علني  إلى غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أ ل سقي  ثق6 و ل6 امل ء 

لف ئدة  هكت را   1,9 27 مس حة 

السيد الزيتوني علي ومحمد بلح جي 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.C95 72 و C631841

74

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 43 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

احفور ذي عقد كرا1 ض بعدد  1 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د  ص  1 

إقليم إفران  دائرة أزرو،  تمحضيت، 

إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 

بحث علني في  م ر1  212   22 غ ية 

شأن مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 

الشرب  أ ل  من  منه  امل ء  و ل6 

هكت را   4,9794 مس حة  وسقي 

لف ئدة السيد الدرعي محمد الح مل 

.R8584  لبط قة التعريف الوطنية

75

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 42 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

عق ر غ بوي ذي الرسم العق ري رقم 

االحتالل  شه دة  ذي   57/ 2718

املسلمة من طرف   466 املؤقت رقم 

البحري  والصيد  الفالحة  وزارة 

والغ ب ت  واملي ه  القروية  والتنمية 

بن  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

إفران  إقليم  أزرو،  دائرة  صميم، 

إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 

علني  بحث  م ر1  212   22 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثق6 و ل6 امل ء منه من أ ل تزويد 

 STE السيد  لف ئدة  ترفيهي  منتزه 

في   VERTICAL SOLUTIONS SARL

شخص ممثله  الق نوني.

76

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

  4 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

رقم  امللكية  شه دة  ذي   88 كيرانة 

ب لجم عة  املتوا د   4 /23 41

الترابية اغب لو اقورار، دائرة صفرو، 

ت ريخ  من  ابتداء  صفرو   إقليم 

م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  و ل6  ثق6  بإنج ز  الترخيص 

منه من أ ل سقي مس حة 25,4544 

هكت را لف ئدة السيد خرب ش هش م 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.C574895

77

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 38 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

 احفور ذي عقد كرا1 ض 12 ص  1 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

إقليم افران  دائرة أزرو،  تمحضيت، 

إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 

علني  بحث  م ر1  212   22 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أ ل سقي  ثق6 و ل6 امل ء 

لف ئدة  هكت را   4,9794 مس حة 

الح مل  ع دل  البوزطوطي  السيد 

.DB23598 لبط قة التعريف الوطنية

78

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 37 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

تيبحدوت وبالد تيبحدوت ذي عقدي 

 2 بعدد  وض   5 9 بعدد  ض  شراء 

املتوا د   6 7 وعقد شراء ض بعدد 

دائرة  العنوصر،  الترابية  ب لجم عة 

صفرو، إقليم صفرو ابتداء من ت ريخ 

م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  و ل6  ثق6  بإنج ز  الترخيص 

 3,4352 منه من أ ل سقي مس حة 

يحيى  برب رة  السيد  لف ئدة  هكت را 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.T49997

79
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 36 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

الذي سيجرى على القطعة األرضية 

الدبيش ت  بمزارع  الك ئنة  الفالحية 

ذات عقد شراء ض بعدد 24 ص 76 

املتوا دة ب لجم عة الترابية الغوازي، 

ت ون ت  إقليم  ب  محمد،  قرية  دائرة 

إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 

بحث علني في  م ر1  212   22 غ ية 

بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن 

منه من أ ل االستعم ل  و ل6 امل ء 

املنزلي لف ئدة السيد املسي ح الخم ر 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.C655 11

80

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 39 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

رقم  العق ري  الرسم  ذي  زيلي  واد 

ب لجم عة  املتوا د    6/43254

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 

إلى غ ية  م ر1  212    2 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   22

و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

امل ء منه من أ ل سقي مس حة 85,  

هكت را لف ئدة السيدة لقم ن سلمى 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.W192323

81

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 41 4/ 212 بت ريخ 6  فبراير  212 

الذي سيجرى على القطعة األرضية 

بوحلح ل  فدان  املسم ة  الفالحية 

ض بعدد  العبد ذي عقد شراء  دار 

ب لجم عة  املتوا دة   38 ص   32

الخميس ت،  دائرة  الكنزرة،  الترابية 

ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت  إقليم 

م ر1   22 إلى غ ية  م ر1  212    2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

منه  الترخيص بإنج ز بئر و ل6 امل ء 

هكت رات   7 أ ل سقي مس حة  من 

لف ئدة السيد مبروك ع دل الح مل 

.G2668  لبط قة التعريف الوطنية

82

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 55 4/ 212 بت ريخ 7  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

مطل6  موضوع  وعبدلي  سليغوة 

التحفيظ رقم  913 /6  ذي نظير 

 2 1 ص    91 بعدد  ض  مب دلة 

سيدي  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

الخميس ت ابتداء من ت ريخ 5  م ر1 

 212 إلى غ ية 25 م ر1  212 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثق6 و ل6 امل ء منه من أ ل 

لف ئدة  هكت رات   3 مس حة  سقي 

معه   ومن  م مت  الزاوي  السيدة 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 

.X263

83

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 48 4/ 212 بت ريخ 7  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

رقم  امللكية  شه دة  ذي  فرخ نة 

ب لجم عة  املتوا د   K/ 5416

الترابية لقصير، دائرة عين ت و دات، 

ت ريخ  من  ابتداء  الح  6   إقليم 

م ر1   25 إلى غ ية  م ر1  212    5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  و ل6  ثق6  بإنج ز  الترخيص 

منه من أ ل االستعم ل املنزلي وإرواء 

  ,1  1 مس حة  والسقي  امل شية 

هكت را لف ئدة السيدة الن صري يزة 

ومن معه  الح ملة لبط قة التعريف 

.D6 2 6  الوطنية

84

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 47 4/ 212 بت ريخ 7  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

سه6 عش ر ذي شه دة امللكية رقم 

ب لجم عة  املتوا د   4 / 3165

دائرة  لجروف،  السبع  ايت  الترابية 

من  ابتداء  صفرو  إقليم  ايموزار، 

غ ية  إلى  م ر1  212    5  ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   25

مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 و ل6 

مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت رات   2, 691

لبط قة  الح مل  امه وش  حسن 

و  CB69447 الوطنية  التعريف 

.CB 5 996

85

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

  5 4/ 212 بت ريخ 7  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شه دة  ذي  تيرست  فدان 

املتوا د ب لجم عة    6/57266 رقم 

الترابية ايت سيبرن، دائرة الخميس ت، 

ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت  إقليم 

م ر1   25 إلى غ ية  م ر1  212    5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

منه  الترخيص بإنج ز بئر و ل6 امل ء 

هكت رات   4 أ ل سقي مس حة  من 

الكريم  عبد  بلعيدي  السيد  لف ئدة 

التعريف  لبط قة  الح مل  معه  ومن 

.PZ814129 الوطنية

86

و+ك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 59 4/ 212 بت ريخ 7  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

رقم  العق ري  الرسم  ذي  امنزاك 

ب لجم عة  املتوا د   R/52126

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 

إلى غ ية  م ر1  212    5 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   25

مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 و ل6 

مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت رات   8,8192

لبط قة  الح مل  محمد  الحمداوي 

.A78264 التعريف الوطنية

87
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 61 5/ 212 بت ريخ 7  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

رقم  العق ري  الرسم  ذي  امنزاك 

ب لجم عة  املتوا د   R/52125

دائرة  اولحسن،  علي  ايت  الترابية 

ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 

إلى غ ية  م ر1  212    5 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   25

و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت رات   6,8928

لبط قة  الح مل  محمد  الحمداوي 

.A78264 التعريف الوطنية

88

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصدرته  قرار  بمو 6 

وك لة الحوض امل ئي لسبو رقم ح.ج 

 66 4/ 212 بت ريخ 8  فبراير  212 

املسمى  العق ر  على  سيجرى  الذي 

مطلبي  ذي  وخزازة  مخ رات  فدان 

ورقم  رقم  467/ 8  التحفيظ 

ب لجم عة  املتوا د   8 /457 

الترابية عين الجوهرة، دائرة تيفلت، 

ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت   إقليم 

م ر1   25 إلى غ ية  م ر1  212    5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء  و ل6  ثق6  بإنج ز  الترخيص 

 7,19 مس حة  سقي  أ ل  من  منه 

هكت رات لف ئدة السيد موالي عمر 

يزيدي والوكيلي مخوخي محمد ومن 

التعريف  لبط قة  الح مل  معهم  

.AU 5591و A 633 1 الوطنية

89

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/69 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

املسمى عين السعيدي ذي ملكية ض 

املتوا د ب لجم عة   95 97 ص  برقم 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 

إلى غ ية  م ر1  212    5 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   25

و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

امل ء  منه من أ ل سقي مس حة 41,  

ص لح  ايت  السيد  لف ئدة  هكت را 

التعريف  لبط قة  الح مل  لحبي6 

. J33231 الوطنية

90

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/71 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

املسمى ظهر لكزا ذي شه دة امللكية 

املتوا د ب لجم عة  رقم  6/5651  

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  الترابية 

ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 

إلى غ ية  م ر1  212    5 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   25

و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء  

سعيد  السيد  لف ئدة  هكت را    ,18

الح مل  الشرق وي  وسلوى  حجي6 

 B4473 1 لبط قة التعريف الوطنية

. A275188و

91

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/ 7 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

املسمى فدان بوعي د ذي عقد شراء  

املتوا د   274 ص   224 بعدد  ض 

ب لجم عة الترابية مق م الطلبة، دائرة 

ابتداء  الخميس ت  إقليم  تيفلت، 

إلى غ ية  م ر1  212    5 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   25

و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

امل ء  منه من أ ل سقي مس حة 1,21 

هكت را لف ئدة السيد الع مل محمد 

الوطنية التعريف  لبط قة  الح مل 

. A715721

92

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/72 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

املسمى الولجة ذي ملكية ض برقم 

ب لجم عة  املتوا د    34 ص     1

دائرة  الطلبة،  مجمع  الترابية 

الخميس ت، إقليم الخميس ت ابتداء 

إلى غ ية  م ر1  212    5 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   25

و ل6  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء  

1,9429 هكت را لف ئدة السيد عميمي 

التعريف  لبط قة  الح مل  بنعي�شى 

. X4357  الوطنية

93

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/64 2121/4 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

املسمى »توزي  » ذي الرسم العق ري 

املتوا د ب لجم عة   2 /28438 رقم 

أمليل،  واد  دائرة  بوحلو،  الترابية 

إقليم ت زة ابتداء من ت ريخ 5  م ر1 

 212 إلى غ ية 25 م ر1  212 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

منه من أ ل  بإنج ز بئر و ل6 امل ء  

سقي مس حة 3,3846 هكت را لف ئدة 

السيد توزي محمد ومن معه الح مل 

. Z86868 لبط قة التعريف الوطنية

94

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ج/65 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

الرسم  ذي  مبروكي»  »ملك  املسمى 

املتوا د   2 /54551 رقم  العق ري 

دائرة  مطم طة،  الترابية  ب لجم عة 

ت ريخ  من  ابتداء  ت زة  إقليم  ت هلة، 

م ر1   25 إلى غ ية  م ر1  212    5

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

الترخيص بجل6 امل ء  من س قية، من 

هكت را   2,8521 مس حة  أ ل سقي 

الحسين  املر�شي  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

. Z71597

95
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    7 بت ريخ  ح.ج/57 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

شراء  ذي  وانو»  »احفور  املسمى 

املتوا د   3 7 ص   217 برقم  ض 

السبع  ايت  الترابية  ب لجم عة 

إقليم  دائرة ايموزار كندر،  لجروف، 

م ر1    5 ت ريخ  من  ابتداء  صفرو 

م ر1  212   25 غ ية  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنج ز ثق6 و ل6 امل ء  منه من أ ل 

سقي مس حة 24 4,  هكت را لف ئدة 

معه  ومن  بنعزيز  يوسف  السيد 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

. CB 85 17

96

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    7 بت ريخ  ح.ج/56 2121/4 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

العق ري  الرسم  ذي  »ملك»  املسمى 

املتوا د ب لجم عة   4 / 73 9 رقم 

املنزل،  دائرة  امطرن غة،  الترابية 

  5 ت ريخ  من  ابتداء  صفرو  إقليم 

م ر1   25 غ ية  إلى  م ر1  212 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

الترخيص بإنج ز بئر و ل6 امل ء  منه 

هكت رات   6 أ ل سقي مس حة  من 

لف ئدة السيد بريطل محمد وتوفيق 

التعريف  لبط قة  الح مل  بريطل 

. CB 91 5 و C 62568 الوطنية

97

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    7 بت ريخ  ح.ج/54 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

عقد  ذي  الغزال»  »سه6  املسمى 

486 ص  استخراج وا 6 ض برقم 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د   363

إقليم افران  ب شوية افران،  تزكيت، 

إلى  5  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 

علني  بحث  م ر1  212   25 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثق6 و ل6 امل ء  منه من أ ل سقي 

لف ئدة  هكت را   2,2 28 مس حة 

السيدة الزاوي حن ن الح ملة لبط قة 

. D6 293  التعريف الوطنية

98

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

  7 بت ريخ  ح.ج/53 4/ 212 

على  سيجرى  الذي  فبراير  212 

ذي  تغزاز»  »الرمل  املسمى  العق ر 

  13 ص    15 ض برقم  عقد شراء 

تزكيت،  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

ابتداء  افران  إقليم  افران،  ب شوية 

إلى غ ية  م ر1  212    5 من ت ريخ 

م ر1  212 بحث علني في شأن   25

مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 و ل6 

منه من أ ل سقي مس حة    امل ء  

السيد لطرش حميد  لف ئدة  هكت را 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

. IN814576
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    6 بت ريخ  ح.ج/45 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

ذي  الجم ل    عين  فدان  املسمى 

 8 / 3633 رقم  امللكية  شه دة 

عين  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الجوهرة، 

  2 ت ريخ  من  ابتداء  الخميس ت 

م ر1   22 غ ية  إلى  م ر1  212 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   212 

امل ء   و ل6  ثق6  بإنج ز  الترخيص 

 6,2661 منه من أ ل سقي مس حة 

هكت را لف ئدة السيد الص ليح العربي 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

. XA23182
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    6 بت ريخ  ح.ج/44 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

مق سمة  ذي  الدر  فدان  املسمى 

املتوا د   444 ص   424 ضمن برقم 

الجوهرة،  عين  الترابية  ب لجم عة 

الخميس ت  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى  2  م ر1  212  ابتداء من ت ريخ 

علني  بحث  م ر1  212   22 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثق6 و ل6 امل ء  منه من أ ل سقي 

هكت را لف ئدة السيد   2,88 مس حة 

ازي ن رشيد الح مل لبط قة التعريف 

. AB 25234 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/62 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

املسمى مثن لة ذي مطل6 التحفيظ 

ب لجم عة  املتوا د   57/5693 رقم 

الترابية عين اللوح، دائرة أزرو، إقليم 

م ر1    5 ت ريخ  من  ابتداء  إفران 

م ر1  212   25 غ ية  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

منه من أ ل  بإنج ز بئر و ل6 امل ء  

سقي مس حة   هكت را لف ئدة السيد 

اعم ري موحى وسعيد الح مل لبط قة 

. DA36 81 التعريف الوطنية

102

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير  بت ريخ     ح.ج/4187/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

املسمى عميمين 4 ذي الرسم العق ري 

رقم R/23341 الك ئن بدوار العميمين 

املتوا د ب لجم عة الترابية املن صرة، 

بنمنصور،  دائرة  املن صرة،  قي دة 

 5 ت ريخ  من  ابتداء  القنيطرة  إقليم 

م ر1  212 إلى غ ية 5  م ر1  212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  امل ء   و ل6  ثق6  بإنج ز 

هكت را   3,5961 مس حة  أ ل سقي 

لف ئدة السيد ه شمي عبد الحفيظ 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.PH8 4347
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير  بت ريخ     ح.ج/4186/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 
املسمى الروكي III ذي الرسم العق ري 
اوالد  بقبيلة  الك ئن   R/24488 رقم 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د  امحمد 

احسين،  اوالد  قي دة  احسين،  اوالد 

إقليم سيدي  دائرة سيدي سليم ن، 

م ر1   5 ت ريخ  من  ابتداء  سليم ن 

م ر1  212    5 غ ية  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه  امل ء   و ل6  ثق6  بإنج ز 

هكت را لف ئدة   5 أ ل سقي مس حة 

معه  ومن  سعيد  الغيالني  السيد 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.AB6 5846
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير  بت ريخ     ح.ج/4188/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

ب ملك ن  الك ئن  الجم عي  املسمى 
املسمى اوالد زي ن  م عة بنمنصور 

الت بع للجم عة الساللية اوالد زي دة 

رقم  إدارية  شه دة  ذي  بنمنصور 

املتوا د  ين ير  212   21 بت ريخ   4

قي دة  بنمنصور،  الترابية  ب لجم عة 

إقليم  بنمنصور،  دائرة  بنمنصور، 

م ر1   5 ت ريخ  من  ابتداء  القنيطرة 

م ر1  212    5 غ ية  إلى   212 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنج ز ثق6 و ل6 امل ء  منه من أ ل 

سقي مس حة   هكت را لف ئدة السيد 

أحمد زنيبر الح مل لبط قة التعريف 

.G217934 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

  8 بت ريخ  ح.ج/58 4/ 212 

على  سيجرى  الذي  فبراير  212 

الكولف  إق مة  املسمى  العق ر 
ILLOT37-172  ذي الرسم العق ري 
بطريق  الك ئن    3/ 48817 رقم 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د  مهدية 

القنيطرة، دائرة أوالد او يه، امللحقة 

ابتداء  القنيطرة  إقليم   ،5 اإلدارية 

غ ية  إلى  م ر1  212   9 ت ريخ  من 

م ر1  212 بحث علني في شأن    9

مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 و ل6 
امل ء  منه من أ ل سقي حديقة املنزل 

مس حة 1 1,11 هكت را وملء املسبح 
الخض ري  املصطفى  السيد  لف ئدة 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

. W47678
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/52 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

املسمى العق رين الفالحيين املسميين 

بوت بتيين وبالد الفياللي  ذي الرسمين 

 R/38295 و   R/22137 العق ريين 

القط عين  بين  شراكة  واتف قية 

الع م والخ ص حول األرا�شي الت بعة 

املغربية  للدولة  الخ ص  للملك 

بت ريخ 6  أكتوبر 7 21 مشروع رقم 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د   52721

أوالد  ازغ ر  قي دة  أوالد بن حم دي، 

دائرة سيدي سليم ن،  بن حم دي، 

من  ابتداء  سليم ن  سيدي  إقليم 

  9 غ ية  إلى  م ر1  212   9 ت ريخ 

شأن في  علني  بحث  م ر1  212 

 مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 و ل6 
 5 منه من أ ل سقي مس حة  امل ء  
 DOMAINE« شركة  لف ئدة  هكت را 
ممثلة   «ARSAT LIMOUN SARL
السيد  الق نوني  ممثله   شخص  في 
لبط قة  الح مل  بوخيمة  محمد 

. GK2 8 3 التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/51 4/ 212 
العق ر  على  سيجرى  الذي   212 
بتع ونية   51 رقم  الفالحية  القطعة 
اإلصالح الزراعي اإلزده ر ذات شه دة 
الفالحي  لالستثم ر  الجهوي  املكت6 
 2121 نوفمبر    7 بت ريخ   623 رقم 
ازغ ر،  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 
دائرة  قي دة ازغ ر أوالد بن حم دي، 
سيدي  إقليم  سليم ن،  سيدي 
م ر1   9 ت ريخ  من  ابتداء  سليم ن 
م ر1  212    9 غ ية  إلى   212 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنج ز ثق6 و ل6 امل ء  منه من أ ل 
سقي مس حة 7,9894 هكت را لف ئدة 
السيد الروكي الته مي الح مل لبط قة 

. GA4782  التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار
افتت ح البحث العلني

مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 
رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/46 4/ 212 
العق ر  على  سيجرى  الذي   212 
املسمى العق رين الفالحيين املسميين 
مكلورا   وبالد  ق ب ت  دي  بروبريتي 
 R/361 5 العق ريين  الرسمين  ذي 
بين  شراكة  واتف قية   R/ 2766 و 
حول  والخ ص  الع م  القط عين 
الخ ص  للملك  الت بعة  العق رات 
يونيو   6 بت ريخ  املغربية  للدولة 

52714 املتوا د  2116 مشروع رقم 

محمد  سيدي  الترابية  ب لجم عة 

دائرة  بنمنصور،  قي دة  بنمنصور، 

ابتداء  القنيطرة  إقليم  بنمنصور، 

غ ية  إلى  م ر1  212   9 ت ريخ  من 

م ر1  212 بحث علني في شأن    9

أثق ب   3 بإنج ز  الترخيص  مشروع 

سقي  أ ل  من  منه   امل ء   و ل6 

لف ئدة  هكت را   33,9562 مس حة 

شركة »AFREUR SARL AU» ممثلة 

السيد  الق نوني  ممثله   شخص  في 

 TOMAS REYES JUAN JOSE

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

. PAL 56992
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرار

افتت ح البحث العلني
مديرة   أصدرته  قرار  بمو 6 

رقم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير    8 بت ريخ  ح.ج/49 4/ 212 

العق ر  على  سيجرى  الذي   212 

العق ري  ب لرسم  الجم عي  املسمى 

اإلداري  )التحديد   31/37766 رقم 

مزارع  املسمى  ب ملك ن  س بق (   29

الط ل6  بير  النوافلة  م عة  دوار 

الشب ن ت  الساللية  للجم عة  الت بع 

بير  الترابية  ب لجم عة  املتوا د    

دائرة  بير،  تكنة  قي دة  الط ل6، 

الشراردة، إقليم سيدي ق سم ابتداء 

غ ية  إلى  م ر1  212   9 ت ريخ  من 

م ر1  212 بحث علني في شأن    9

مشروع الترخيص بإنج ز ثق6 و ل6 

امل ء  منه من أ ل سقي مس حة 3,51 

ميلود  الضو  السيد  لف ئدة  هكت را 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

. G7251 
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