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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشها1 القانوني إثشات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا1ة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE JOLIE NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة
1اسمالها : 3.333.333 د1هم

فسخ عقد تسيير حر لالصل التجا1ي
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تطوان بتا1يخ)3)ما31) )3)،)تم فسخ)
عقد تسيير حر املوقع من طرف شركة)
JOLIE NORD)بصفتها مالكة لالصل)
 LES JARDAINS DE(التجا1ي وشركة
1قم السجل التجا1ي) (،CHOROUK
حرة،) مسيرة  بصفتهما  ( 9949 1قم)
بتطوان) االبتدائية  باملحكمة  املودع 

بتا1يخ)8 )أكتوبر)6 3).
مقتطف من أجل النشر

1 P

 STE EDAY
SARL

 8 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ 
تم وضع) قد  بالرباط،) ما31) )3))
تحمل) لشركة  االسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):
.EDAY SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

التوطين) (: االجتماعي) الهدف 
انشاء) القانوني والتجا1ي للشركات،)
ادا1ية،) استشا1ات  الشركات،)
استشا1ات) (، اجتماعية) استشا1ات 
ضريبية،)تدبير الخدمات وادا1ة البريد)

واملواعيد.
د1هم مقسمة) ((3.333 (: 1أسمال)
د1هم) ( 33 حصة من فئة) ((33 الى)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

  33 (.. هجامي) الصديق  السيد 
حصة.

السيد أيوب دحو).....)33 )حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
الثالث) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
بلوك ج 1قم))8)ديو1 الحومر ح ي م)

الرباط.
السيد الصديق هجامي) (: املسير)

السيد أيوب دحو.
(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

. 53( 5
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

.(3( 
2 P

 STE IZI PROWD
SARLAU

1اسمالها : 33.333  د1هم
مقرها االجتماعي : عما1ة 33  شقة 
1قم 8 أحمد الوكيلي حسان الرباط
  9 بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تاسيس) تم  بالرباط،) يناير) )3))
برود«) »ايزي  اسم) تحمل  شركة 
املميزات) على  تتوفر  ش.م.م.ش.و.)

التالية):
33))شقة) املقر االجتماعي):)عما1ة)
1قم)8)أحمد الوكيلي حسان الرباط.
الهدف االجتماعي):)ادا1ة االعمال.

تسويق منتجات العناية بالصحة)
ومنتجات) التجميل  ومستحضرات 

النظافة.

مدة االستمرا1):)99)سنة.
33.333 )د1هم مقسم) (: 1أسمال)

33 )د1هم) 333 )حصة من فئة) الى)

موزع كما يلي):

  333 بوشيخي) فتيحة  السيدة 

حصة.

التسيير):)تم تعيين السيدة فتيحة)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  بوشيخي 

محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

اال1باح):)بعد اقتطاع)5)%)لتكوين)

يوزع) القانوني  االحتياط  صندوق 

الشاقي على الشركاء)حسب حصصهم.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

السجل) تحت  بالرباط،) التجا1ية 

التجا1ي 1قم)63 53 ..

3 P

 STE LUXESTRUCTURE

 CONSTRUCTION
SARL AU

بتا1يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تاسيس شركة) يناير) )3)،) ((5

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

 STE (: التسمية)

 L U X E S T R U C T U R E

.CONSTRUCTION SARL AU
االول) الطابق  (55 1قم) (: املقر)

الشقة 1قم) )زنقة مراكش خريشكة.

االشغال) جميع  (: الغرض)

جميع) العامة،) التجا1ة  املختلفة،)

أشغال الكهرباء.

د1هم،) (533.333 (: الراسمال)

حصة اجتماعية) ( 333 مقسمة الى)

بقيمة)533)د1هم للحصة كلها لفائدة)

الشريك الوحيد السيدة كوثر نو1ي.

املسير):)السيدة كوثر نو1ي.
التجا1ي) بالسجل  التسجيل  تم 

بخريشكة يوم)  )ما31) )3)،)تحت)
1قم)5 69.

4 P

 STE PLATRE EL BISSARI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
1اسمالها : 33.333  د1هم

 5 مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) )3))بالرباط.

ذات) شركة  تاسيس  تم  قد 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 STE PLATRE EL (: التسمية)

.BISSARI SARL AU

االشغال) (: االجتماعي) الهدف 

واالستيراد) الشناء) أو  املختلفة 

والتصدير.

شقة) (33 عما1ة) (: املقر االجتماعي)
لوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 1قم)

حسان الرباط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

د1هم) ( 33.333 (: الراسمال)

فئة) من  حصة  ( 333 الى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة.

  333 ابراهيم) ازالك  السيد 

حصة.
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ابراهيم) ازالك  السيد  (: التسيير)
كمسير وحيد للشركة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر.

االيداع):)املحكمة التجا1ية بمدينة)
الرباط.

  53 53 1قم) التجا1ي  السجل 
بالرباط بتا1يخ)9)ما31) )3).

5 P

STE TAJINE WA TANJIA
 SARL

CAPITAL : 400.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 9 zankat

baghdad(rabat
RC(N° : 55495

عقد تسيير حر االصل تجا1ي
 3 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ 
ما31) )3)،)تم توقيع عقد التسيير)
من) املتكون  التجا1ي  لالصل  الحر 
بغداد،) زنقة  (،9 ب) الكائن  مطعم 
بالرباط) التجا1ي  واملسجل  الرباط 
بين) وذلك  (55495 1قم) تحت 
ذات) شركة  وطنجية  طجين  شركة 
السيدة) تمثلها  محدودة  مسؤولية 
للشطاقة) الحاملة  جشو1،) غيثة 
وبين شركة) (A375343 الوطنية 1قم)
RESTO NOUHISS)شركة محدودة)
مسؤولية ذات شريك واحد،)مسجلة)
بالسجل التجا1ي بالرباط تحت 1قم)
هللا) عشد  السيد  يمثلها  ( 4957 
الوطنية) للشطاقة  الحامل  برا�سي،)
شهري) مقابل كراء) ( (A(78 4 (1قم
قد1ه)45.333)د1هم،)وذلك ملدة سنة)
واحدة غير قابلة للتجديد،)تبتدئ من)
تا1يخ فاتح ما31) )3))وتنتهي بتا1يخ)

8))فبراير)))3).
كما الغاء)عقد التسيير الحر لنفس)
الذي) (55495 1قم) التجا1ي  االصل 
 (3(3 4))سبتمبر) تم توقيعه بتا1يخ)
 RESTO COACHING لفائدة شركة)
بالرباط) التجا1ي  بالسجل  املسجلة 
بتا1يخ وذلك  (،93345 1قم)  تحت 

 8))فبراير) )3).
6 P

 STE MANAGEMENT

 ET GESTION DES

RESSSOURCES HUMAINS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريكة وحيدة
1أسمالها : 3.333  د1هم

مقرها االجتماعي : مركز االعمال 

ديامان االخضر، مركز اشراق طريق 

الجديدة عما1ة 9) مكتب 1قم 7 

الدا1الشيضاء

بتا1يخ) الوحيدة  الشريكة  قر1ت 

8))فبراير)3)3))ما يلي):

بما) الشركة  1اسمال  في  الزيادة 

من) و1فعه  د1هم  ((75.533 قد1ه)

د1هم) ((85.533 الى) د1هم  ( 3.333

حصة جديدة من فئة) ((755 بخلق)

وذلك) الواحدة  للحصة  د1هم  ( 33

على) املترتشة  الديون  من  بالخصم 

الشركة من الشريكة الوحيدة وبدفع)

333. 3)د1هم نقدا.

بما) الشركة  1اسمال  تخفيض 

من) تخصم  د1هم  ( 85.533 قد1ه)

الخسائر املتراكمة على الشركة.

حدد 1أسمال الشركة في)33.333  

د1هم مقسم الى)333 )حصة من فئة)

33 )د1هم للحصة الواحدة.

تحيين قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجا1ية) باملحكمة  الضشط 

يوليو) ( 7 بتا1يخ) بالدا1الشيضاء)

3)3)،)تحت 1قم)743365.
موجز للنشر

7 P

STE MAHARIS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
1اسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : مركز عشد املومن 

بزنس، عما1ة أتويوم 1قم 374 بقعة 

منازل امليمون، شا1ع عشد املومن

  3 بتا1يخ) ( قر1 الشريك الوحيد)

ما31)3)3))ما يلي):

  ( نقل املقر االجتماعي للشركة)

السفلي) الطابق  (( ياسمين) تجزئة 

الشقة 1قم) )حي باشكو الدا1الشيضاء.

تحيين قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجا1ية) باملحكمة  الضشط 

يوليو) ( 4 بتا1يخ) بالدا1الشيضاء)

3)3)،)تحت 1قم)3)7394.
موجز للنشر

8 P

ائتمانية أسفا1 كونساي

شقة 1قم)4)جنان النهضة) )الرباط

الهاتف):)97.63.)35.37.7

النقال):)74.43.37.)36.6

 STE ARGANA TRAITEUR

SARL AU

1اسمالها : 433.333 د1هم

مقرها االجتماعي : 5) ) سوق 

اليوسفية الرباط

قفل التصفية
اثر انعقاد الجمع العام االستثنائي)

 ARGANA(في املقر االجتماعي لشركة

  7 يوم) في  (TRAITEUR SARL AU

قر1 الشريك الوحيد) ((3(3 ديسمبر)

1قم) حميد،) سيدي  بلعيد  السيد 

A569 65)تصفية) الشطاقة الوطنية)

الشركة نظرا للصعوبات املالية.

قام السيد بلعيد سيدي حميد،)

الوضعية) بغرض  املصفي  بصفته 

وبتفسير) للشركة  والحسابية  املالية 

تسوية) عن  أسفرت  التي  الطريقة 

حساباتها.

وبعد املناقشة وافق وأكد الجمع)

التصفية) قفل  على  االستثنائي 

واعطاء)ابراء)للمصفي باتمام املهمة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

ما31) يوم)  ) بالرباط  التجا1ية 

 )3)،)تحت 1قم)493).

9 P

 STE EXPL AGRI ECO
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

محر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،(3 7 بالخميسات بتا1يخ) ))يوليو)
مسؤولية) ذات  شركة  انشاء) تم 

محدودة ذات الخاصيات التالية):
 EXPL AGRI ECO (: االسم)

.MAROC
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
في) مقاول  (: االجتماعي) املوضوع 

الز1اعة واالستيراد والتصدير
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التجا1ي.
عي�سى) بن  ايت  قشليين  (: املقر)

الخميسات.
الراسمال):)3.333 )د1هم مقسمة)
د1هم) ( 33 حصة من فئة) ( 33 الى)

للحصة الواحدة.
مكي) الحسن  السيد  (: الحصص)

93)حصة.
السيد جمال اوعزة)3 )حصة.

مكي) الحسن  السيد  (: التسيير)
كمسيرين) اوعزة  جمال  والسيد 

وحيدين للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجا1ي 1قم):)7399).

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة.

10 P

STE AVANTI BUSI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

RC(N° : 150167
تاسيس شركة

عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
تاسيس) تم  ما31) )3)،) (4 بتا1يخ)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد باملواصفات التالية):
 STE AVANTI (: الشركة) تسمية 

.BUSI
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ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

جريدة   : االجتماعي  الهدف 
السمعي  االعالم  االلكترونية 

والشصري واالعالنات.
املدة : 99 سنة ابتداء من تا1يخ 

احداثها الفعلي.
مقر الشركة : 433 شا1ع الحسن 
II 2 شقة 1قم 5 الطابق الثاني ديو1 

الجامع الرباط.
1أسمال : 33.333  د1هم مقسم 
د1هم    33 بقيمة  333  حصة  الى 
للواحدة يمتلكها السيد محمد حمزة 

حشالف.
التسيير والتوقيع : السيد محمد 
للشطاقة  الحامل  حشالف  حمزة 
الوطنية 1قم CD((47 4 وذلك ملدة 

غير محدودة.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
ما31  بتا1يخ     بالرابط  التجا1ية 

تحت 1قم 654   .
بمثابة مقتطف وبيان

11 P

STE DELTRASUD
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد
تاسيس شركة

بتا1يخ العرفي  للعقد   تشعا 
تم وضع قوانين) فبراير) )3)،) ((6  

الشركة ذات املميزات التالية):
.STE DELTRASUD(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بمساهم واحد.

املوضوع : خدمات وأعمال الشناء 
الكهرباء  ششكات  بناء  والتطوير، 
الكهربائية  والتركيشات  واالتصاالت 

وضعف التيا1ات.
املقر الرئي�سي : شا1ع االمير موالي 
عشد هللا زنقة تيلوم عما1ة 3 الطابق 

االول الشقة 1قم 5 العيون.
الراسمال : حدد في مشلغ 33.333  
333  حصة من  الى  د1هم مقسمة 
بالكامل  وتملكها  د1هم    33 فئة 

السيد حسن التاودي.

السيد  طرف  من  تسير   : االدا1ة 

حسن التاودي.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

بتا1يخ فاتح ما31  )3)، تحت 1قم 

بالسجل  تسجيلها  وتم   648/(3( 

1قم  التحليلي  الرقم  تحت  التجا1ي 

.35447

12 P

 STE ALINA TRAVAUX

ROUTIERS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم واحد

تعديالت قانونية
الواحد) املساهم  قرا1  اثر  على 

 STE ALINA TRAVAUX لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (ROUTIERS

الواحد،) املساهم  ذات  املحدودة 

د1هم) ( 33.333 1اسمالها) الشالغ 

والكائن مقرها االجتماعي بحي الفتح)
العيون تقر1 ما) (3( زنقة ينشوع 1قم)

يلي):
1فع 1اسمال الشركة من)33.333  

د1هم الى)8.333.3333)د1هم.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

1قم  ما31  )3)، تحت    ( بتا1يخ 

 .( /773

13 P

STE ARIHA TRANS
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  اثر  على 

شركة) (ARIHA TRANS ملساهمي)

الشالغ) املحدودة،) املسؤولية  ذات 
والكائن) د1هم  ( 33.333 1اسمالها)

 8 1قم) بالشقة  االجتماعي  مقرها 

عما1ة صوماصيل شا1ع مكة ساحة)

الدشيرة العيون تقر1 ما يلي):

 533 حصص  مجموع  تفويت 

موحا  لفائدة  أ1يري  مينة  حصة 

الضاوي.

توسيع النشاط التجا1ي للشركة 

باضافة االنشطة التالية :

نقل االمتعة غير املصحوبة نيابة 

عن االخرين.

أو  خاصة  بصفة  القيام  وسيط 
باالشتراك بجميع أنواع النقل البري 

.(T.I.R( الدولي

الوطينة  الشركات  كافة  تمثيل 

واالجنبية في مجال النقل.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

1قم  تحت  ما31  )3)،   3 بتا1يخ 

 .(3( /674

14 P

STE SOMACIL
.S.A

تعديالت قانونية
بتا1يخ) العام  الجمع  اثر  على 

 STE ملساهمي) يناير) )3)،) ((9

االسم،) مجهولة  شركة  (SOMACIL

د1هم) ((.433.333 1اسمالها) الشالغ 

 (43 والكائن مقرها االجتماعي برقم)

شا1ع مكة))العيون تقر1 ما يلي):

املوافقة على الحسابات السنوات 

املاضية.

ابراء ذمة مجلس االدا1ة.

تجديد والية مجلس االدا1ة.

وبناء على محضر الجمع الخاص 

أكتوبر   (9 بتا1يخ  االدا1ة  بمجلس 

 )3)، تقر1 وتم قشول ما يلي :

االدا1ة  مجلس  1ئيس  تعيين 

وتحديد صالحياته.

تعيين املديرين.

تفويض التوقيع.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

1قم  تحت  ما31  )3)،   ( بتا1يخ 

 .(3( /65(

15 P

STE HIBA FLACHE FOOD
SARL

بمقت�سى عقد عرفي بتا1يخ فاتح)
اكتوبر)9 3))تم تأسيس شركة ذات)
مسؤولية محدودة والتي تتميز بما يلي:
 STE HIBA(:(التسمية االجتماعية

.FLACHE FOOD
الهدف االجتماعي):)ادا1ة االعمال،)

االستيراد وتصدير وأعمال مختلفة.
زنقة موالي) (33 (: املقر االجتماعي)
حسان) (8 1قم) شقة  لوكيلي  أحمد 

الرباط.
3.333 )د1هم) (: ( 1اسمال الشركة)

مكون من)33 )حصة.
السيد يونس بلشكر)53)حصة.

 53 سهام) املسعودي  والسيدة 
حصة.

املدة):)99)سنة.
بلشكر) يونس  السيد  (: التسيير)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى) 3)ديسمبر.
1قم السجل التجا1ي):)43365 .

باملكتب) القانوني  االيداع  تم 
الجهوي لالستثما1 بتا1يخ فاتح اكتوبر)

.(3 9
16 P

STE TIGOUSSINE TRVAUX
SARL AU

1اسمالها : 33.333  د1هم
مقرها االجتماعي : الطابق اال1�سي 

1قم 396 حومة توخربين تمصلوحت 
مراكش

تاسيس شركة
بمراكش) مؤ1خ  عقد  بمقت�سى 
يوم)9)فبراير) )3)،)تم وضع القانون)
االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)
السمات) وذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية):
تيكوسين) شركة  (: التسمية)
لالشغال ش.م.م.)ذات شريك وحيد،)
 STE TIGOUSSINE TRAVAUX

.SARL AU
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مقاولة) (: فعليا) املزاول  النشاط 

الشناء)االشغال العام.

الطابق اال1�سي) (: املقر االجتماعي)

1قم)396)حومة توخربين تمصلوحت)

مراكش.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تاسيسها النهائي.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) ( 333 الى) مقسم  د1هم 

لكل) د1هم  ( 33 فئة) من  اجتماعية 

واحدة.

تم تعيين السيد خويا) (: التسيير)

موح خالد كمسير للشركة ملدة غير)

محددة.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

التجا1ية) املحكمة  لدى  القانوني 

بمراكش بتا1يخ)9)ما31) )3)،)تحت)

1قم)475 ) .
ملخص قصد النشر

17 P

STE ELKHEIR NERBBI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)

بمدبنة) ومسجل  ما31) )3)،) (4

ما31) )3)،) ( 3 بتا1يخ) تزنيت 

املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة محددة بالعناصر كما يلي):

 STE ELKHEIR (: التسمية)

.NERBBI SARL

اكرض) دوا1  (: االجتماعي) املقر 

ميمون مركز انزي تزنيت.

أو) املختلفة  االشغال  (: الغرض)

الشناء.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تاسيسها.

املسير):)السيد احمد لشكر.

ابراهيم) السيد  (: املسير) مساعد 

املعنكر.

33.333 )د1هم مقسم) (: 1أسمال)

الى)333 )حصة بما قد1ه)33 )د1هم)

لكل حصة موزعة كما يلي):

533)حصة للسيد احمد لشكر.

ابراهيم) للسيد  حصة  (533

املعنكر.

من) (: السنة االجتماعية أو املالية)

فاتح يناير الى) 3)ديسمبر.
1قم السجل التجا1ي):)9)47.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية لتزنيت تحت 1قم)96)بتا1يخ)

) )ما31) )3).

18 P

شركة فندان أشغال 
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : 3  تجزئة املولد 

الطابق سفلي خريشكة

 5 في) املؤ1خ  املحضر  بمقت�سى 

ما31) )3))للجمع العام االستثنائي)

ش.ذ.م.م.ن) أشغال  فندان  لشركة 
صودق) د1هم،) ( 33.333 1اسمالها)

على):

تعديل القانون االسا�سي.

زهيد) ابو  السيد  تفويت  اقرا1 

اجتماعية) حصة  (333 ل) املصطفى 

لفائدة السيد دكراوي 1حال.

بمكتب) القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بخريشكة)

1قم) تحت  ما31) )3)،) ( 3 بتا1يخ)

.(3( /  6

19 P

STE GOLDEN PASS
SARL

مقرها االجتماعي : 1قم 34 حي 

الفرفا1ة بالقرب من مد1سة الفرقان 

القصر الكشير

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بالقصر الكشير)

تم تاسيس) (،(3(3 نونبر) ( 3 بتا1يخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة تتميز)

بالخصائص التالية):

 GOLDEN (: الشركة) تسمية 
PASS)ذات مسؤولية محدودة.

وبيع) شراء) (: االجتماعي) الهدف 
بالتقسيط جميع انواع اكسسوا1ات)

املفروشات.
بجميع) الديكو1  قطع  انتاج 
اكسيسوا1ات) قطع  وتصنيع  االنواع 

املفروشات ومشتقاته.
استيراد وتصدير.

حي) (34 1قم) (: االجتماعي) مقرها 
الفرفا1ة بالقرب من مد1سة الفرقان)

القصر الكشير.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
السنة املحاسشاتية):)من فاتح يناير)

الى) 3)ديسمبر من كل سنة.
مشلغ) في  محددة  (: الراسمال)
مشلغ) في  مجزأ  د1هم،) ( 33.333
موزعة) لكل حصة  د1هم  ( 33.333

كالتالي):
محمد الغرباوي)...)433)سهم.

بشرى الحلو)...)53 )سهم.
هدى الغرباوي):)53 )حصة.
يسرا))الغرباوي)...)53 )سهم.
زيد))الغرباوي)...)53 )سهم.

مجموع االسهم)...)333 )سهم.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد محمد الغرباوي.
للشركة) القانوني  االيداع  تم 
الكشير) بالقصر  التجا1ية  باملحكمة 
تحت 1قم) 5)بتا1يخ)5 )فبراير) )3)،)
الضريشة) التجا1ي) 85)) السجل 

املهنية 1قم)3)545337.
20 P

مكتب كوفياك سو3
مقرها االجتماعي):)1قم)8))شقة 1قم)3)تجزئة)

الحرية اليوسفية تيزنيت

 STE CENTRALE ANNONCES
LEGALES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
تقر1 ما31) )3)) (6 بتا1يخ)  العادي 

)ما يلي):

حصص) تفويت  على  املصادقة 

الدكوك) السيد  طرف  من  الشركة 

طا1ق الى السيد صشير اسماعيل.

اسماعيل) صشير  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة.

وتسيير الحساب املصرفي) امضاء)

من طرف السيد صشير اسماعيل.

بمكتب) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

بتزنيت بتا1يخ)  )ما31) )3)،)تحت)

1قم)97/ )3).

21 P

STE ELITE R.D
SARL AU

تاسيس شركة
تشعا للعقد العرفي تم وضع قوانين)

ذات) املسؤولية  محدودة  الشركة 

الشريك الوحيد املسجلة في السجل)

التجا1ي بالرباط تحت 1قم) 7 53  

باملميزات التالية):

 STE ELITE R.D SARL(:(التسمية

.AU

التوزيع) التجا1ة  (: الهدف)

بالتقسيط وبالجملة في جميع املواد)

الغذائية وفي الخبز.

ومواد) أشغال  جميع  في  العمل 

النظافة والتطهير.

املطاعم) مواد  جميع  في  التجا1ة 

واملقاهي وفي الحلويات.

الو1قية) مواد  في  التجا1ة 

وحقائب) والكرتون  والشالستيك 

التسوق.

واللقاءات) الندوات  تنظيم 

والحفالت.

شراء)بيع االثاث واملعدات ولولزم)

املكاتب واالت الطشاعة وغيرها.

توزيع الجرائد واملجالت.

زنقة احمد) (33 (: املقر االجتماعي)

الوكيلي شقة 1قم)8)حسان الرباط.

املدة):)99)سنة.
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مشلغ) في  حدد  (: الراسمال)

  333 الى) مقسمة  د1هم  ( 33.333

33 )د1هم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة.

السيد) يسيرها  الشركة  (: االدا1ة)

املوجه 1ضوان.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

الربح) من  (% (5 تقتطع) (: اال1باح)

طشقا) القانوني  لالدخا1  الصافي 

للقانون والشاقي يوضع تحت تصرف)

الجمع العام العادي.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجا1ية بالرباط.

22 P

STE IPXLOG SERVICE
SARL AU

تأسيس شركة
ما31) (8 املؤ1خ) العقد  بمقت�سى 

 STE شركة) تاسيس  تم  (،(3( 

IPXLOG SERVICE SARL AUشركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد تحمل الخصائص التالية):

 STE IPXLOG SERVICE (: االسم)

.SARL AU
شا1ع) ((4 1قم) (: االجتماعي) املقر 

االمير سيدي محمد حي الرشاد القرية)

سال.

النقل) (: االجتماعي) الهدف 

الشضائع.

ب) يقد1  (: االجتماعي) الراسمال 

  333 الى) مقسمة  د1هم  ( 33.333

موزعة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 

كالتالي):

موالي املهدي سيد الخير)...)333  

حصة.

االدا1ة):)عين السيد موالي املهدي)

سيد الخير كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بسال 1قم السجل التجا1ي)

.33 33

23 P

 STE SALADE DANDOUNE

BOUKNADEL
SARL

السجل التجا1ي 1قم :  )))5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بمكنا3  فبراير) )3)) (8

ذات) لشركة  االسا�سي  القانون 

االوصاف) ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية):

 SALADE (: التسمية)

.DANDOUNE BOUKNADEL

الصالح) الفطر  ز1اعة  (: الغرض)

لالكل.

مقاول تغليف للمنتجات النشاتية.

الطابق) (448 (: االجتماعي) املقر 

االول تجزئة الوحدة وسالن مكنا3.

1اسمال):)33.333 )د1هم مجزأ الى)

333 )سهم بقيمة)33 )د1هم للسهم)

الواحد):

هشام كنون)...)533)سهم.

جواد الهوا1ي)...)533)سهم.

املدة):)99)سنة.

وجواد) كنون  هشام  ( (: االدا1ة)

الهوا1ي.

 24 P

 STE FD CREATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

1اسمالها : 3.333  د1هم

مقرها االجتماعي : زنقة سعد 

زغلول، عما1ة 44، الطابق الثالث، 

1قم 4  القنيطرة

تاسيس شركة
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) )3)،) ((5 بتا1يخ) بالقنيطرة 

لشركة) االسا�سي  القانون  وضع  تم 

وذات) محدودة،) مسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 STE FD CREATION (: التسمية)

.SARL AU

بيع) (: هدف الشركة هو) (: الهدف)
الهدايا) علب  تكوين  االكسسوا1ا،)
على) الشخ�سي  الطابع  واضفاء)

العناصر للشيع.
سعد) زنقة  (: االجتماعي) املقر 
الثالث،) الطابق  (،44 عما1ة) زغلول،)

1قم)4 )القنيطرة.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس.
موزع) د1هم  ( 3.333 (: 1اسمال)
حصة) كل  قيمة  حصة  ( 33 على)
د1هم حر1ت كلها ووزعت على) ( 33
املساهم الوحيد الذي قدم مساهمة)

نقدية بقيمة)3.333 )د1هم.
فدوه) السيدة  (: الوحيد) الشريك 
التعريف) للشطاقة  الحاملة  الدبيلة 
من مواليد) (G398 5 (الوطنية 1قم
ذات) في القنيطرة،) ( 98( سبتمبر) (5
زنقة) في  وتقيم  مغربية،) جنسية 
 44 44،)الطابق) سعد زغلول،)عما1ة)

الطابق الثالث 1قم)4 )القنيطرة.
فدوه) السيدة  عينت  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  الدبيلة 

محدودة.
التسجيل):)تم تسجيل الشركة في)
السجل التجا1ي بالقنيطرة تحت 1قم)

.59435
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

25 P

STE IMMOBILIERE CABNEG
شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 533.333 د1هم
مقرها االجتماعي : 58 شقة  ، زنقة 

سشو، أكدال الرباط
السجل التجا1ي 1قم : 35937  

بالرباط
هشة حصص اجتماعية

اعادة صياغة النظام االسا�سي
قام) (،(3(3 ما31) ( ( بتا1يخ)
بهشة) لبريس  توفيق  محمد  السيد 
مجموعها)53 )حصة اجتماعية التي)
لفائدة أوالده) كان يملكها بالشركة،)
لبريس والسيد) السيد محمد يونس 

اسماعيل لبريس في حدود):

75)حصة اجتماعية لفائدة ولده)

السيد محمد يونس لبريس.

75)حصة اجتماعية لفائدة ولده)

السيد اسماعيل لبريس.

بتا1يخ) العام  الجمع  ملحضر  تشعا 

6))ماي)3)3))قر1 الشركاء)ما يلي):

معاينة الهشة املذكو1ة أعاله.

تعديل املواد)6،)7و)5 )من النظام)

االسا�سي.

االسا�سي) النظام  صياغة  اعادة 

القوانين)) أحكام  مع  متوافق  وجعله 

3 -4))و9 - ).

بكتابة) القانوني  ( االيداع) تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

ما31) )3)،) ( 3 بتا1يخ) بالرباط 

تحت 1قم)636   .

السجل) بتعديل  التصريح  وضع 

لدى) الضشط  بكتابة  التجا1ي 

  3 املحكمة التجا1ية بالرباط بتا1يخ)

من) ((437 تحت 1قم) ما31) )3)،)

السجل الترتيبي.
من أجل النشر واالشها1

التسيير

26 P

CAFE DENIZ
SARL AU

تاسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) )3)،) ( 6 يوم) بالقنيطرة 

لشركة) االسا�سي  القوانين  وضع  تم 

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

 STE CAFE DENIZ (: التسمية)

.SARL AU

املقر االجتماعي):)املحل)33 )شا1ع)

بئر الرامي اقامة الحمد القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

عقد) مقهى،) (: الشركة) موضوع 

تموين) ومشغل  مقهى  شاي،) غرفة 

الجماعي) الطعام  تقيدم  )خدمة 

والطعام العام(.
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.
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الكريم) عشد  الى  أسند  (: التسيير)
التعريف) لشطاقة  الحاملة  العلوي 

.X43974(الوطنية 1قم
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا1يخ)
ما31) )3)،)سجل تجا1ي 1قم) ( 3

.5946 
27 P

STE YANCONNECT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

السجل التجا1ي 1قم : 53395 
بالرباط

تاسيس شركة
االسا�سي) القانون  بمقت�سى 
تقر1) يناير) )3)،) ( ( املؤ1خ بتا1يخ)
تاسيس شركة تحمل شركة محدودة)
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

خاصيتها كالتالي):
 STE YANCONNECT (: التسمية)

.SARL AU
الهدف):)شركة تما31 نشاطها):

تصميم حلول وأنظمة تكنولوجيا)
املعلومات.

أنظمة) وادا1ة  وتركيب  د1اسة 
وششكات الكمشيوتر.

االستشا1ات في تطوير البرمجيات)
والتطشيقات.

تسويق وتركيب أجهزة التحكم في)
االمن واملراقشة عن بعد.

بيع اللوازم واملعدات املكتبية.
أعمال وخدمات الكهرباء.

املنتجات) كافة  وتصدير  استيراد 
باالنشطة) مشاشرة  عالقة  لها  التي 

السابق ذكرها.
وبشكل عام كل عملية تجا1ية أو)
صناعية او مالية او عقا1ية،)لها عالقة)
مشاشرة أو غير مشاشرة باالهداف التي)
و1دت أعاله أو املناسشة لتعزيز توسع)

وتطو1 الشركة.
املقر االجتماعي):)مقر الشركة حدد)
في العنوان التالي):)54)زنقة تانسيفت)

شقة 1قم) )اكدال الرباط.

املدة القانونية):)تاسست الشركة)

تا1يخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التاسيس النهائي لها.
1اسمال) (: االجتماعي) الراسمال 

د1هم قسمت) ((3.333 حدد في مشلغ)

د1هم) ( 33 حصة من فئة) ((33 الى)

لكل حصة دفع كليا ويمثل مساهمة)

انجزت نقدا لفائدة الشركة كليا من)

طرف):

قد1ه) بما  الكريم  عادل  السيد 

3.333))د1هم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

ب) القطنة  وسايح  اسماء) السيدة 
ديو1) (8 زنقة طونكان،)شقة 1قم) ( 4

الجنسية) مغربية  الرباط،) الجامع 

حاملة) ( 993/33/ 8 مزدادة بتا1يخ)

.JK 7458(للشطاقة الوطنية 1قم

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  التجا1ي 

بالسجل) مسجلة  الشركة  بالرباط،)

التجا1ي بالرباط تحت 1قم)53395 .

28 P

STE ALSTOM CABLIANCE
.S.A

1اسمالها : 65.333.333 د1هم

مقرها االجتماعي : فا3 الحي 

الصناعي سيدي ابرايهم مقاطعة 

سايس 

السجل التجا1ي 1قم : 37.399 فا3

االستثنائي) العام  الجمع  قر1 

 (3(3 سبتمبر) ((9 بتا1يخ) املنعقد 

تسجيل):

فا3) من  (: االجتماعي) املقر  نقل 

الشقف،) عين  الصناعية  املنطقة 

الشقعة 1قم)36 )الى العنوان التالي):)

سيدي) الصناعي  الحي  فا3 

ابراهيم مقاطعة سايس.

النظام) من  (5 املادة) تعديل 

االسا�سي.

تحيين النظام االسا�سي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بفا3) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
1قم) تحت  يناير) )3)،) (5 بتا1يخ)

.(3( /3 
عن موجز واشا1ة

29 P

 STE ALSTOM TRANSPORT
MAROC

.S.A
1اسمالها : 539.533. 3  د1هم

مقرها االجتماعي : الدا1الشيضاء 
عما1ة جشت بيرنيس الطابق 4، 
تجزئة التوفيق، سيدي معروف 
السجل التجا1ي 1 قم : 96.945)

  8 بتا1يخ) االدا1ة  مجلس  عاين 
ديسمبر)3)3)):

في) للزيادة  النهائي  االنجاز 
د1هم) ( 5.539.533 من) الراسمال 
د1هم عن طريق) ( 3 .539.533 الى)
الزيادة) تمت  النقدية،) املساهمة 
  7(.333 املذكو1ة من خالل انشاء)
لكل) د1هم  (533 بقيمة) سهم جديد 

منها.
من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

االسا�سي.
تحيين النظام االسا�سي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجا1ية) للمحكمة  الضشط 
يناير) )3)،) (8 بتا1يخ) بالدا1الشيضاء)

تحت 1قم) 76378.
عن موجز واشا1ة

30 P

 STE DE TRAVAUX
AGRICOLES MAROCAINS

S.T.AM
شركة مساهمة 

1أسمالها : 3.333.333 ) د1هم
مقرها االجتماعي : الدا1الشيضاء 
زنقة ابو هديل عالف ساحة بيلير
السجل التجا1ي 1قم : 67.637

بتا1يخ االدا1ة  مجلس   عاين 
  ))ديسمبر)3)3)):

في) للزيادة  النهائي  االنجاز 
د1هم) ( 83.333.333 من) الرأسمال 
د1هم عن طريق) (( 3.333.333 الى)

املساهمة النقدية.

النظام) من  (7 املادة) تعديل 

االسا�سي.

تحيين النظام االسا�سي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجا1ية) باملحكمة  الضشط 

يناير) )3)،) (8 بتا1يخ) بالدا1الشيضاء)

تحت 1قم)763788.
عن موجز واشا1ة

31 P

 STE EAUX DE MARSEILLE

 MAROC
مقرها االجتماعي : الرباط، فيال 

سلمى، زنقة ابن مطهر شا1ع محمد 

الساد3 طريق زعير سابقا كام 4.7

السجل التجا1ي 1قم : 47.469

بتا1يخ) االدا1ة  مجلس   قر1 

9))اكتوبر)3)3))تسجيل):

 STE املستقرة) املؤسسة  اغالق 

DES EAUX DE MARSEILLE)اعتشا1)

من) 3)ديسمبر)3)3).

تعيين مصفي وهو السيد ميشيل)

ايف نالشانديان.

:))فيال سلمى،)زنقة) مقر التصفية)

ابن مطهر شا1ع محمد الساد3،)كلم)

4.7)الرباط.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  يناير) )3)،) بتا1يخ) ))

.  3439
عن موجز واشا1ة

32 P

STE TIZIFREE
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد وضع) بتما1ة،) فبراير) )3)،) ((6

تحمل) لشركة  االسا�سي  القانون 

الخصائص التالية):

 STE TIZIFREE SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.
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استشا1ات) (: االجتماعي) الهدف 

ادا1ية،)اشغال مختلفة وتجا1ة عامة.

1أسمال):)33.333 )د1هم مقسمة)

33 )د1هم) 333 )حصة من فئة) الى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

  333 (.... عشد الشا1ئ الخملي�سي)

د1هم.

التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.

السنة املالية):)من فاتح يناير الى) 3 

ماعدا السنة) ديسمبر من كل سنة،)

االولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

الثالث) الطابق  (: االجتماعي) املقر 

حي العشادي شا1ع حسن االول 1قم)

85)تما1ة.

املسير):)عشد الشا1ئ الخملي�سي.

(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

. 3((95

33 P

 STE ACHBIHI SOLUTION

SARL AU

قر1) ((3(3 ديسمبر) بتا1يخ) ))

 ACHBIHI لشركة) العام  الجمع 

SOLUTION SARL AU)شركة ذات)

واحد،) لشخص  محدودة  مسؤولية 

مقسمة) د1هم  ( 3.333 1أسمالها)

د1هم) ( 33 حصة من فئة) ( 33 الى)

للحصة الواحدة واملسجلة بالسجل)

بتما1ة) االبتدائية  باملحكمة  التجا1ي 

تحت 1قم)9)63) ):

تعيين السيد منير اشبيهي كمدير)

وحيد لفترة غير محدودة.

السيد) السابق  املدير  استقالة 

كمال الصاخي.

االبتدائية) باملحكمة  امللف  وضع 

بتما1ة بتا1يخ)  )ما31) )3)،)تحت)

1قم)65 5.

34 P

 STE VIP AND FACILITES
PROTECTION

VFP
 SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) بالقنيطرة  فبراير) )3)،) (5 في)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
:)في اي بي اند فاسيليتي) التسمية)

بروتيكسيون.
الحراسة) (: االجتماعي) الهدف 

املمتلكات العامة والخاصة.
  33.333 (: االجتماعي) 1أسمال 
حصة من) ( 333 الى) د1هم مقسمة 
الواحدة) للحصة  د1هم  ( 33 فئة)

مقسمة على الشكل التالي):
 533 (.... محمد) الصديق  السيد 

حصة.
(.... الرحمان) عشد  بوعاد  السيد 

533)حصة.
التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.
السنة املالية):)من فاتح يناير الى) 3 
ماعدا السنة) ديسمبر من كل سنة،)

االولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
   38 1قم) (: االجتماعي) املقر 

االسماعلية القنيطرة.
املسير):)السيد الصديق محمد..

(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
.59533

35 P

FIDUHAS
شركة محدودة املسؤولية

مقر):)حي السالم بلوك)4 )1قم))6 )سيدي)
سليمان

STE SIDIS AGRI
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حر1 بسيدي)
(،(3(3 ديسمبر) ((4 في) سليمان 
وضعت) قد  منه،) اصل  واملودع 
القوانين االساسية لشركة محدودة)
الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

خصائصها كالتالي):

.STE SIDIS AGRI(:(التسمية

مواد) بيع  (: الشركة) االهداف 

الفالحية.

املقر االجتماعي):)حي السالم بلوك)

3 )1قم)33)سيدي سليمان.

الرأسمال):)3.333 )د1هم مقسمة)

د1هم) ( 33 حصة من فئة) ( 33 الى)

مقسمة كالتالي):

  3.333 (..... السيد بود1اع احمد)

د1هم.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد بود1اع احمد.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

سليمان بتا1يخ)5))يناير) )3)،)تحت)

1قم) )3)/3).

36 P

FIDUHAS

حي السالم بلوك)4 )1قم))6 

سيدي سليمان

AIT BAHA PIECE AUTO
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي حر1 بسيدي)

واملودع) فبراير) )3)،) (( سليمان في)

القوانين) وضعت  قد  منه،) أصل 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

خصائصها) الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي):

 AIT BAHA PIECE (: التسمية)

.AUTO

قطع) بيع  (: الشركة) أهداف 

السيا1ات.

حي الزاوية 1قم) (: املقر االجتماعي)

  )شا1ع االستقالل سيدي سليمان.

الرأسمال):)3.333 )د1هم مقسمة)

د1هم) ( 33 حصة من فئة) ( 33 إلى)

مقسمة كالتالي):

  3.333 (: السيد الحسن اوحمو)

د1هم.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد الحسن أوحمو.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
1قم) ما31) )3)) (4 بتا1يخ) سليمان 

.6 /(3( 
37 P

 SOCIETE LABO
NUMERIQUE PLUS

 AV(HAMAN(FATWAKI(BLOC 14
N°7 HAY(ESSALAM
SIDI SLIMANE
تفويت الحصص

بقرا1 من الجمع العام االستثنائي)
قر1) (،(3 9 سبتمبر) ( 6 ليوم)
 SOCIETE LABO شركة) الشركاء)

NUMERIQUE PLUS)ما يلي):
533)حصة في ملك) قشول تفويت)
أبريل) ( 3 في) املزداد  حيان  سعيد 
التعريف) لشطاقة  الحامل  ( 973
الوطنية 1قم)  Q 77)القاطن بلوك)
65)1قم)69))مراكش إلى السيد سرا1)
التعريف) لشطاقة  الحامل  محمد 
القاطن) (،HA48(3 (1قم الوطنية 
الفتح) تجزئة  (65 عما1ة) (3 الشقة)

زواغة فا3.
السيد) الحصة  التفويت  قشول 
حيان سعيد إلى السيد سرا1 محمد)

الذي أصشح مسير الشركة.
تغيير الفصل الساد3))املساهمة()
القانون) من  )الرأسمال() والسابع)
تشعا لذلك مع تحيين هذا) األسا�سي 

األخير.
الضشط) بكتابة  القانوني  اإليداع 
باملحكمة االبتدائية بسيدي سليمان)
بتا1يخ) 3)ديسمبر)9 3))1قم)97).

38 P

PENTAGRAM
تجزئة كوسوناب 1قم 97  سيدي 

سليمان
إقفال شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي حر1 بسيدي)
تم) (،(3 9 أكتوبر) ( 3 في) سليمان 
املسؤولية) محدودة  شركة  إيقاف 
التي (»STE PENTAGRAM«
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مقرها) د1هم  ( 3.333 1أسمالها) (

1قم) كوسوناب  تجزئة  االجتماعي 

97 )سيدي سليمان.)اإلقفال النهائي)

  3 من) ابتداء) للتصفية  للشركة 

9 3))وتشطيب الشركة من) أكتوبر)

السجل التجا1ي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
3)3))1قم) 3 )ما31) سليمان بتا1يخ)

.47/(3(3

39 P

FIDUHAS

حي السالم بلوك)4 )1قم))6 

سيدي سليمان

 SLIMANE CITY

PARAPHARMACIE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي حر1 بسيدي)

واملودع) فبراير) )3)،) (( سليمان في)

القوانين) وضعت  قد  منه،) أصل 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

خصائصها كالتالي):

 SLIMANE CITY (: التسمية)

.PARAPHARMACIE

مواد) بيع  (: الشركة) أهداف 

.PARAPHARMACIE

املقر االجتماعي):)حي السالم بلوك)
F)1قم)6 )سيدي سليمان.

الرأسمال):)3.333 )د1هم مقسمة)

د1هم) ( 33 حصة من فئة) ( 33 إلى)

مقسمة كالتالي):

 5.333 (: السيد املوساوي لحسن)

د1هم.

 5.333 (: السيد املوساوي لحسن)

د1هم.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

والسيد) لحسن  املوساوي  السيد 

اسامة املوساوي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
1قم) ما31) )3)) (4 بتا1يخ) سليمان 

.6(/(3( 

40 P

SOCIETE BELHATTAB CAR
 AV(HASSAN(II(SOFIA 2

 RESIDENCE(TAJ 2éme(ETAGE
APPT 4  SIDI(SLIMANE

تفويت الحصص
بقرا1 من الجمع العام االستثنائي)
ليوم))))أكتوبر)9 3)،)قر1 الشركاء)
 SOCIETE BELHATTAB CAR(شركة

ما يلي):
333)حصة في ملك) قشول تفويت)
سمير ديدي إلى السيدة ابن الحطاب)
أصشح) التفويت  هذا  بعد  خديجة.)
د1هم) ( 33.333 الشركة) 1أسمال 
للسيدة) حصة  (733 بمعدل) مقسم 
حصة) و333) خديجة  الحطاب  ابن 
للسيد يوسفي جمال.)قشول استقالة)
السيد سمير ديدي وإعطائه إبراء)تام)
على كل عمليات التسيير منذ تأسيس)

الشركة.
تغيير الفصل الساد3))املساهمة()
القانون) من  )الرأسمال() والسابع)
تشعا لذلك مع تحيين هذا) األسا�سي 

األخير.
الضشط) بكتابة  القانوني  اإليداع 
باملحكمة االبتدائية بسيدي سليمان)
بتا1يخ)6)ما31)3)3))1قم)3)3)/36.
41 P

INDESA
SARL

تعديالت في النظام األسا�سي للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
للشركاء)الذي انعقد باملقر االجتماعي)
ب) عما1ة  املنا1  بحي  الكائن  للشركة 
الرباط) الثاني  الحسن  شا1ع  1قم) )

بتا1يخ)))فبراير) )3))تقر1 ما يلي):
تفويت حصص):

قر1ت السيدة نوال عياد تفويت)
جميع حصصها االجتماعية بالشركة)
الشالغة)33)4)حصة إلى السيد حمزة)

فرا�سي.
قر1 السيد بوعطية األممي محمد)
االجتماعية) حصصه  جميع  تفويت 
إلى) حصة  (4(33 الشالغة) بالشركة 

السيد عشد الحي األزمي االد1ي�سي.

جديد) مسير  وتعيين  استقالة 
للشركة):

على اثر عملية تفويت الحصص)
محمد) األممي  بوعطية  السيد  قر1 

تقديم استقالته كمسير للشركة.
االستثنائي) العام  الجمع  قر1 
للشركاء)تعيين السيد القريش محمد)

أمين كمسير غير شريك للشركة.
تعديل املواد)7)و8)و ))من النظام)

األسا�سي للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتا1يخ بالرباط  التجا1ية   باملحكمة 
   )ما31) )3))تحت 1قم)496).

42 P

MARKO BENZEKRI
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بسال)
بتا1يخ)7)يناير) )3))قد تم تأسيس):

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد.

وتوزيع) بيع  (: االجتماعي) الهدف 
مواد التشغ بالتقسيط.

بيع وتجا1ة املواد الغذائية.
التصدير واالستيراد.

1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)
فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة).
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
زنقة ازناك حي) ( 3 6 :)1قم) املقر)

االنشعاث سال.
املسير):)بنزكري بد1.

1قم السجل التجا1ي):) 3333.
43 P

MOJAMAA TALIBA
في) املؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقر1) ((3(3 أغسطس) ( 7 تا1يخ)
التسمية) تحت  شركة  تأسيس 
ذات) شركة  (MOJAMAA TALIBA
وحيد) شريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

احياء) خلق  (: الشركة) غرض 

جامعية.

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع علي)

(،3 1قم) (( يعتة إقامة علي عما1ة ب)

عين السشع،)الدا1 الشيضاء.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) 1أسمال  مشلغ 

333.333.))د1هم.

اسم مسير الشركة):)السيد توفيق)

التعريف) لشطاقة  الحامل  شعران 

.BE56 495(الوطنية 1قم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ تحت) التجا1ية بالدا1 الشيضاء)

1قم)746954.

44 P

CANTOS MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1أسمالها 3.333  د1هم

تأسيس
 (8 بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في)

تم تأسيس شركة ذات) ((3 7 يونيو)

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

CANTOS MAGHREB(:(التسمية

التصدير) استيراد  (: الهدف)

ومختلف األعمال التجا1ية.

املقر االجتماعي):)الدا1 الشيضاء))  

شا1ع صبري بوجمعة الطابق) )شقة)

1قم)6.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

الرأسمال)):)3.333 )د1هم مقسم)

د1هم) ( 33 حصة من فئة) ( 33 إلى)

مقسمة على الشكل التالي):

  MARIA BAOUSSOUSSE(السيدة

53)حصة.

 HIND BAOUSSOUSSE(السيدة

53)حصة.
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من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

 MARIA السيدة) تعيين  تم 

للشركة) كمسيرة  (BAOUSSOUSSE

ملدة غير محدودة.

املزدادة بتا1يخ)8 )ديسمبر))97  

حاملة لشطاقة التعريف الوطنية 1قم)

.BE658( 4

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

 (3 7 يوليو) (6 يوم) الشيضاء) بالدا1 

تحت 1قم) 63938)و383749.
بيان مختصر

45 P

ائتمانية ماغتا ش.م.م

) )زنقة املوحدين شقة) )حسان الرباط

PHYSIO CONCEPT
 4 بمقت�سى عقد عرفي مسجل في)

بالرباط قد تم تأسيس) ما31) )3))

شركة ذات املسؤولية املحدودة وذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):

PHYSIO CONCEPT(:(التسمية

الترويض) (: االجتماعي) الهدف 

الطبي.
د1هم) ((3.333 (: 1أسمال الشركة)

د1هم) ( 33 حصة) ((33 إلى) يقسم 

للحصة الواحدة مقسمة على الشكل)

التالي):

 (33 (: سفيان) واغاض  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

ديسمبر لكل سنة ماعدا السنة) (3 

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

اوالد) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

شقة)   ((39 إقامة) (3 مطاع سكتو1)

تما1ة.

املسير):)السيد واغاض سفيان.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

 . 3(337
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ائتمانية ماغتا ش.م.م

) )زنقة املوحدين شقة) )حسان الرباط

AL INTELAK
SARL

تشعا للجمع العام االستثنائي الذي)
 AL INTELAK شركة) بمقر  انعقد 
قر1  يناير  )3)   9 بتا1يخ   SARL

الشركاء ما يلي :
توزيع   : إلى  الشركة  تغيير نشاط 
واملياه  الغازية  املشروبات  ونقل 
املعدنية ومواد مختلفة مع العمولة 

- التفاوض.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية بالرباط تحت 1قم)7)5    

بتا1يخ)8)ما31) )3).
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NEGEXTRA
SARL AU

1أسمالها 33.333  د1هم
املقر االجتماعي : 5  شا1ع األبطال 

1قم 4 أكدال الرباط
1قم السجل التجا1ي 43993 

في إطا1 الجمع االستثنائي لشركة)
واملنعقد) (NEGEXTRA SARL AU

بتا1يخ)5))يناير) )3))تقر1 ما يلي):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االجتماعية التالية):)
طرف) من  الحصص  تفويت 
السيد الحسن ادعيكل)333 )حصة)
33 )د1هم إلى) ثمن الحصة الواحدة)

السيد عشد العزيز تو1ابي.
بحيث أصشح):)السيد عشد العزيز)

تو1ابي):)333 )حصة.
وتعيين) الشركة  مسير  استقالة 

مسير جديد):
استقالة السيد الحسن ادعيكل)
السيد) وتعيين  كمسير  مهامه  من 
جديد) مسير  تو1ابي  عشد العزيز 

للشركة.
تعديل النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بالرباط يوم)4)ما31) )3))تحت 1قم)

.   477
مقتطف بمثابة إعالن
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 636 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(05(28(81(96(40

FAX(:(05(28(81(96(41

STE IDN PUBLICITY

SARL 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بتا1يخ عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (  

حر1ت) بإنزكان  فبراير) )3)) ((4

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي):

 STE IDN شركة) (: االسم)

.PUBLICITY

األهداف):)اإلشها1.

املقر االجتماعي):)تجزئة نايت همو)

علي مركز سيدي بيبي اشتوكة ايت)

باها.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333 مشلغ)

333 )حصة بثمن)33 )د1هم للواحد)

موزع كالتالي):

السيد عمر بلعسري):)533)حصة.

 533 (: اكوضا1) ياسر  السيدة 

حصة.

املجموع):)333 )حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

عمر) السيد  محدودة  غير  وملدة 

بلعسري.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

الشنكية للسيد عمر بلعسري والسيد)

اإلمضاءات) أما  اكوضا1  ياسر 

االجتماعية فتكون فقط للسيد عمر)

بلعسري.

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

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

ما31) ( 3 بتا1يخ) بانزكان  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)6)6.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 636 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(05(28(81(96(40

FAX(:(05(28(81(96(41

STE AL MOSTAKBAL HM
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

بتا1يخ عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (  
حر1ت) ببيوكرى  فبراير) )3)) ((4
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي):
 STE AL شركة) (: االسم)

.MOSTAKBAL HM
األهداف):)صناعة وتغليف وتوزيع)

األكيا3 غير املنسوجة.
غير) املواد  وتصدير  استيراد 
مكتملة الصنع لصناعة األكيا3 غير)

املنسوجة.
بن) ايت  دوا1  (: االجتماعي) املقر 
اشتوكة) يحيى اداوحند واد الصفاء)

ايت باها.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333 مشلغ)
333 )حصة بثمن)33 )د1هم للواحد)

موزع كالتالي):
السيد عشد الجليل الرحالي):)533 

حصة.
(: السيدة عشد الصمد بن فاطنة)

533)حصة.
املجموع):)333 )حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
وملدة غير محدودة السيد عشد الجليل)

الرحالي.
اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)
للسيد) فقط  واالجتماعية  الشنكية 

عشد الجليل الرحالي.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((
باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 
ما31) ( 3 بتا1يخ) بانزكان  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)5)6.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 636 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(05(28(81(96(40

FAX(:(05(28(81(96(41

STE GREEN BEANS S.A.M

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

تأسيس
بتا1يخ عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (  

حر1ت) ببيوكرى  فبراير) )3)) ( 5

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك واحد خصائصها كالتالي):

 STE GREEN شركة) (: االسم)

.BEANS S.A.M

وتصدير) استيراد  (: األهداف)

الفواكه والخضر.

الثاني) الطابق  (: االجتماعي) املقر 

زنقة الرباط شا1ع الحسن الثاني حي)

الشالي بيوكرى اشتوكة ايت باها.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333 مشلغ)

333 )حصة بثمن)33 )د1هم للواحد)

موزع كالتالي):

  333 (: السيد مصطفى مرزكان)

حصة.

املجموع):)333 )حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

السيد مصطفى) محدودة  غير  وملدة 

مرزكان.

اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)

االجتماعية والشنكية للسيد مصطفى)

مرزكان.

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

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

ما31) ( 3 بتا1يخ) بانزكان  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)4)6.
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ائتمانية القد3

3 )زنقة بكين شقة 1قم)3)املحيط الرباط

الهاتف)/الفاكس):) ))3537736

أسيرونس لينازير
شركة ذات مسؤولية محدودة

شا1ع السالم بلوك ج.3 1قم 4) حي 

البريد الرباط

بيع أسهم وتعديالت قانونية للشركة
العام) الجمع  محضر  بموجب 

يناير) بتا1يخ) )) املنعقد  االستثنائي 

3)3))تقر1 ما يلي):

طرف) من  حصة  (453 تفويت)

إلى) الصشا1  حسن  السيد  مالكها 

السيد عشد السالم اضبيب.

طرف) من  حصة  (453 تفويت)

إلى) الصشا1  حسن  السيد  مالكها 

السيدة مليكة معروف.

طرف) من  حصة  ( 33 تفويت)

إلى) النبيل  عائشة  السيدة  مالكتها 

السيدة مليكة معروف.

طرف) من  حصة  ( 33 تفويت)

إلى) النبيل  عائشة  السيدة  مالكتها 

السيدة وجدان امال اضبيب.

حسن) السيد  املسير  استقالة 

وتعيين) الشركة  تسيير  من  الصشا1 

السيدة وجدان امال اضبيب مسيرة)

وحيدة للشركة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

ما31) )3)  بتا1يخ)  ) بالرباط 

والسجل) ((458 تحت الرقم الترتيبي)

التجا1ي 1قم)  8)8.
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  STE LAMBOURA

CONSULTING
SARL AU

تعديالت قانونية
قر1) يناير) )3)) بتا1يخ) )) (- ( 

الشريك الوحيد للشركة ما يلي):

بيع حصص كما يلي):

(: علي) زيدان  السيد  (: املتنازل)

333 )حصة.

السيد عوينات عشد) (: املتنازل له)
الحق):)333 )حصة.

استقالة السيد زيدان) (: التسيير)
للشركة) كمسير  منصشه  من  علي 
الحق) عشد  عوينات  السيد  وتعيين 
واعتماد) للشركة  جديد  كمسير 

االمضاء)الوحيد له.
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع  (- ((
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
1قم) تحت  فبراير) )3)) ((5 بتا1يخ)

.6 3/(3( 
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SOCIETE K2M TRANS
SARL

سجل تجا1ي 1قم 453)3
تغيير شركة

التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باملميزات التالية):

 533 الشركة) حصص  بيع  (- ( 
إلى) ايتلحسن  الخنساء) من  حصة 

السيد عشد هللا خزيعي.
))-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

.SARL(إلى(SARL AU(من
حي) إلى  الشركة  مقر  نقل  (- (3
القد3 تجزئة الوفاق بلوك ج 1قم)

66)العيون.
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
ما31) االبتدائية بالعيون بتا1يخ)  )

 )3))تحت 1قم) )3)/766.
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GOOD ADVISE COMPANY
ش.م.م

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  فبراير) )3)) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
محدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

املواصفات التالية):
 GOOD ADVISE (: التسمية)

COMPANY
في) مستشا1  (: االجتماعي) الهدف 

التسيير.
 5 5)5 )1قم) املقر االجتماعي 1قم)

حي السالم أكادير.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 

ابتداء)من تا1يخ تسجيلها في السجل)

التجا1ي عدا إذا تم الحل املسشق او)

التمديد.

يتكون من) (: الرأسمال االجتماعي)

3.333 )د1هم.

تعيين السيد بن) (: تسيير الشركة)

سال محمد كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

السجل) في  التقييد  تم  (: التقييد)

بأكادير) التجا1ية  للمحكمة  التجا1ي 

1قم) تحت  ما31) )3)) ( ( بتا1يخ)

.987 3
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STE POM SOLUTION
SARL

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة باملميزات التالية):

 STE POM (: التسمية)

.SOLUTION

.SARL(:(الشكل القانوني

املنطقة الصناعية) (: مقر الشركة)

1قم)48)املر�سى العيون.

بيع) (: النشاط االجتماعي للشركة)

وتوزيع مواد وآليات التنظيف...

  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.

 333 هرمزة) يوسف  (: الشركاء)

الحرا�سي) سماعيل  وموالي  حصة 

  33 قري�سي) وخالد  حصة  (633

حصة.

:)يعهد إلى السيد يوسف) التسيير)

تتعاقد) محدودة،) غير  ملدة  هريمزة 

يوسف) السيد  إمضاء) على  الشركة 

هريمزة والسيد خالد قري�سي.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

ما31) ( ( االبتدائية بالعيون بتا1يخ)

 )3))تحت 1قم)786/ )3).

سجل تجا1ي 1قم) 3565.
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LAYC TRANSPORT
SARL AU
تأسيس

 LAYC (: الشركة) اسم 
.TRANSPORT SARL AU

الهدف االجتماعي : نقل الشضائع 
واملركشات املتحركة.

)محلي  الشضائع  نقل  مقاول 
ودولي(.

مقاول أعمال مختلفة او الشناء.
وتوزيع  مختلفة  خدمات  مقاول 

عام.
باالستيراد  يقوم  وسيط  او  تاجر 

والتصدير.
تأجير أوناش ثابتة ومتحركة.

والشيع  الشركاء  عمليات  جميع 
واإلنتاج  والشناء  والتصنيع  واإليجا1 

واإلدا1ة والوساطة.
املقر االجتماعي : 4، شا1ع نوباليا، 
تجزئة 4، سكتو1 7 ، بلوك  ، حي 

الرياض الرباط.
1أسمال الشركة : 33.333  د1هم 
مقسمة ل 333  حصة من فئة 33  
د1هم للحصة الواحدة للسيد محمد 

بنمومن.
التسيير : السيد محمد بنمومن.

التجا1ي  بالسجل  التقييد  1قم 
 : بالرباط  التجا1ية  للمحكمة 

. 499(5
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MARCHICA EMBALLAGE
SARL
تأسيس

 MARCHICA (: الشركة) اسم 
.EMBALLAGE SARL

استيراد   : االجتماعي  الهدف 
والتغليف  املنزلية  املنتجات  وتوزيع 

وصيانة املنتجات الغذائية.
املقر االجتماعي : 4، شا1ع نوباليا، 
تجزئة 4، سكتو1 7 ، بلوك  ، حي 

الرياض الرباط.
1أسمال الشركة : 33.333  د1هم 
مقسمة ل 333  حصة من فئة 33  

د1هم للحصة الواحدة :

 533  : أيوب  املنصو1ي  السيد 

حصة.

 : الحميد  املنصو1ي عشد  السيد 

533 حصة.

التسيير : السيد املنصو1ي أيوب 

والسيد املنصو1ي عشد الحميد
التجا1ي  بالسجل  التقييد  1قم 

 : بالرباط  التجا1ية  للمحكمة 

. 53 87
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ELECTRIMEX RAJI
SARL AU

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

والتي) وحيد  مساهم  مع  محدودة 

تحمل الخصائص التالية):

.ELECTRIMEX RAJI(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

كهربائي) (: االجتماعي) الهدف 

مقاول.

أو) الكهرباء) توليع  محطات  بناء)

الهاتف.

مقاول مختلفة وأشغال بناء.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

د1هم للحصة الواحدة موزعة) ( 33

بين الشركاء)على الشكل التالي):

  333 1اجي) املصطفى  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي التجا1ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

ديسمبر من سنة ما عدا السنة) (3 

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

شا1ع أنوال) ((3 (: املقر االجتماعي)

 4 1قم) مكتب  فلو1ي)  ) إقامة 

ميموزة القنيطرة.

املسيرة):)السيد املصطفى 1اجي.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

.593(3
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IN10SEVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
اإلعالن عن إنهاء تصفية الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير) االستثنائي املنعقد بتا1يخ)  )
لشركة انتنس ايفينت شركة) ((3( 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
وحيد مقرها االجتماعي كيش االوداية)
 -  6( القطعة 1قم) (،( تجزئة العيون)

تما1ة،)تقر1 ما يلي):
اإلعالن عن إنهاء)تصفية الشركة)
التقرير) على  املصادقة  بعد  وذلك 
املقدم من طرف السيد كريم فالشوم)
بصفته املصفي للشركة كما تم إبراء)
ذمته في شأن املهمة التي أوكلت إليه.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتما1ة) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
1قم) تحت  ما31) )3)) بتا1يخ)  )

.5 59
60 P

ABIS TELECOM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

1أ3 املال : 433.333 د1هم مقسمة 
إلى 4333 حصة من فئة 33  د1هم 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي : السيد خليل 
اعطلة : 4333 حصة.

 43 شا1ع الساقية الحمراء 
بطانة سال 

 التسيير : السيد خليل اعطلة
1قم التقييد بالسجل التجا1ي : 

5389
العام) الجمع  ملحضر  طشقا 
فبراير) ( 5 في) املنعقد  االستثنائي 
 ABIS TELECOM ( لشركة) ((3( 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد تقر1 ما يلي):
1أسمال) من  حصة  ( 833 نقل)
ملكية) في  (ABIS TELECOM شركة)
السيد) لفائدة  اعطلة  خليل  السيد 

عشد هللا العابدي.

1أسمال) من  حصة  ( 833 نقل)
ملكية) في  (ABIS TELECOM شركة)
السيد) لفائدة  اعطلة  خليل  السيد 

املهدي العابدي.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كاتب 
1قم) تحت  ما31) )3)) (8 في) بسال 

.(4 
61 P

FIT MOBILE GYM
تأسيس

بتا1يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القانون) فبراير) )3)،) ( ( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
تحت) وذلك  بشريك وحيد  محدودة 

املعطيات التالية):
.FIT MOBILE GYM(:(التسمية

1يا�سي) مد1ب  (: الشركة) غرض 
شخ�سي في املنزل والخا1ج.

لياقة) ومعدات  منتجات  بيع 
الشدنية.

شا1ع موالي علي) (4 1قم) (: ( ( املقر)
الشريف شقة) )تما1ة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
في) تسجيلها  تا1يخ  من  ابتداء) سنة 

السجل التجا1ي.
بمشلغ)) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333
د1هم مكتتشة محر1ة) ( 33 حصة ب)
وخصصت بكامل للسيد عشد الرحيم)

زين.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد عشد الرحيم زين كمسير وحيد)

ملدة غير محدودة.
لنظام) القانوني  اإليداع  تم 
بتما1ة) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
تحت) ما31) )3)) وذلك بتا1يخ)  )

1قم)57 5.
سجلت الشركة بالسجل التجا1ي)

تحت 1قم)5 3)3 .
مقتطف قصد اإلشها1

62 P
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GESTD’OR SERVICE
SARL AU

تأسيس
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  يناير) )3)،) ( 4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

تحت) وذلك  بشريك وحيد  محدودة 

املعطيات التالية):

 GESTD’OR SERVICE((:(التسمية

.SARL AU

مقاول ز1اعة أو) (: غرض الشركة)

صيانة الحدائق،)الشوا1ع،)الخ.

املحالت) واجهات  تنظيف  مقاول 

واملتاجر والشقق.

املقر):)إقامة الرياض)))عما1ة) ) 

شقة)3)حي الوفاق تما1ة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

في) تسجيلها  تا1يخ  من  ابتداء) سنة 

السجل التجا1ي.
بمشلغ)) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333

د1هم مكتتشة محر1ة) ( 33 حصة ب)

مصطفى) للسيد  بكامل  وخصصت 

العشو1ي.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

كمسير) العشو1ي  مصطفى  السيد 

وحيد ملدة غير محدودة.

لنظام) القانوني  اإليداع  تم 

بتما1ة) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

تحت) ما31) )3)) وذلك بتا1يخ)  )
1قم)58 5.

سجلت الشركة بالسجل التجا1ي)

تحت 1قم)7 3)3 .
مقتطف قصد اإلشها1
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SOCIETE HANI PRIMO
SARL

املقر االجتماعي تجزئة املنتزه 1قم 

)8 فا3

بتا1يخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس الشركة) ما31) )3)) (9  

لتكون خاصيتها) محدودة املسؤولية 

كالتالي):

بريمو) هاني  شركة  (: بالتسمية)
SOCIETE HANI PRIMO(ش.م.م

:)في املغرب كما في الخا1ج) الهدف)
شراء) بيع  من  عقا1ي  منعش  من 
وتوزيع في كل) وتجا1ة في مواد الشناء)
مواد الشناء)وجميع األشغال املتعلقة)
بالشناء.)وبصفة مشاشرة أو غير مشاشرة)

النشاطات التي تهدف إلى التنمية.
املقر االجتماعي):)تجزئة املنتزه 1قم)

)8)فا3.
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.
السيد هاني عشد الفتاح):)66.333 

د1هم.
 34.333 (: محمد) هاني  السيد 

د1هم.
املجموع):)33.333 )د1هم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
مسيرين هما السيد هاني عشد الفتاح)

والسيد هاني محمد.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بفا3) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) )3)/387 .
64 P

SOCIETE ARD HAWARA
SARL

1قم 34 زنقة 7 تجزئة واد فا3 فا3
على الجمع العام االستثنائي) بناء)
العمل) بها  الجا1ي  للقوانين  وطشقا 
فإن) فبراير) )3)) (5 واملنعقد بتا1يخ)

شركاء)شركة أ1ض هوا1ة):
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.
املقر االجتماعي):)فا3 1قم)7)زنقة)

34)تجزئة واد فا3.
قر1وا ما يلي):

تغيير مقر الشركة إلى عنوان جديد)
املستخرج) تجزئة التازي حي بد1) ) (:
من مسجد عشد هللا بن عشا3 1قم)) 

فا3.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفا3) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم))63/ )3).
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 SOCIETE MED.NAS

SERVICES
SARL

املكتب 1قم 9 الطابق 3 اقامة سالمة 

شا1ع محمد الخامس فا3

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجا1ي  للقوانين  وطشقا 

فإن) فبراير) )3)) (3 واملنعقد بتا1يخ)

شركاء)شركة):

  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.

 9 1قم  املكتب   : االجتماعي) املقر 

الطابق 3 اقامة سالمة شا1ع محمد 

الخامس فا3.

قر1وا ما يلي):

السيد) باع  (: الحصص) تفويت 

نصر الدين بديع من فئة)533)حصة)

إلى السيد الربوج محمد.

وبذلك تصشح حصة السيد الربوج)

محمد ب333 )حصة.

كما أنه هو املسير الوحيد للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفا3) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم)539/ )3).

66 P

SOCIETE ABYOLICH
SARL

1أسمال الشركة : 53.333  د1هم

مقرها  43 تجزئة وليلي عين 

تاوجطات مكنا3  

التصفية النهائية للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 SOCIETE ABYOLICH للشركة)

يونيو   (5 بتا1يخ  واملؤ1خ   SARL

8 3) واملسجل 8  يوليو 8 3) قر1 

الشركاء ما يلي :

قفل التصفية.

والنهائية  الكاملة  البراءة  إعطاء 

على  أوماليش  الرحيم  عشد  للسيد 

املهمة التي كلف بها كمصفي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا1ية بمكنا3 

تحت 1قم 634 بتا1يخ 5 نوفمبر 3)3).

67 P

 SOCIETE RED-WIN

CONSTRUCTION
SARL

1أسمال الشركة 3.333 7.  د1هم

1قم 5)3 تجزئة نرجس 6 مكنا3 

النعيم

RC : 28631

العادي) العام  الجمع  إن 

 RED-WIN املسماة) للشركة 

واملنعقد بتا1يخ) (CONSTRUCTION

3 )فبراير) )3))تقر1 ما يلي):

تحديث نظام أسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

بمكنا3 بتا1يخ)3)ما31) )3))تحت)

1قم)37  .

68 P

ALLO MY COMPANY
SARL

1أسمالها 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : 7  ، زنقة ابن 
مونير إقامة الز1قاء الطابق األول 

1قم ) املعا1يف الدا1 الشيضاء

سجل تجا1ي : 473849

تفويت حصص اجتماعية
 ALLO MY شركة) شركاء) اتخذ 

الجمع) خالل  (COMPANY SARL

فبراير) ( 3 بتا1يخ) االستثنائي  العام 

 )3))القرا1ات التالية):

بين) حصة  (653 بتفويت) اإلقرا1 

الشائع السيد أيوب مرشيش واملفوت)

.TAAS SARL(الشركة
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بين) حصة  (53 بتفويت) اإلقرا1 

الشائع السيد أيوب مرشيش واملفوت)

السيد سفيان الشحري.

املوافقة على شركاء)جدد الشركة)

TAAS SARL)والسيد سفيان الشحري.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

1قم) تحت  الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

)76949)بتا1يخ)3 )ما31)3)3).
مقتطف من أجل اإلشها1

69 P

WLIDATE SERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
1أسمال الشركة : 33.333  د1هم

سانية معضا�سي، ساحة افريقية، 
1قم 53 سيدي مو�سى - سال

بمقت�سى عقد عرفي حر1 يوم)5) 

يناير) )3))بسال،)تم تأسيس شركة)

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية):

.WLIDATE SERVICES(:(التسمية
التجا1ي التسيير  (:  الهدف)

والخدمات) الز1اعي  أو  الصناعي  أو  (

املدنية أو العسكرية.

التجا1ة الحرة.

االستيراد والتصدير.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

فئة) من  حصة  ( .333 إلى) مقسم 

33 )د1هم للحصة الواحدة مقسمة)

كالتالي):

السيد بيشة نعيمة):)333 )حصة.

سانية) (: االجتماعي) املقر 
 53 معضا�سي،)ساحة افريقية،)1قم)

سيدي مو�سى)-)سال.

التسيير):)بيشة نعيمة.

املدة):)مدة الشركة)99)سنة.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت 1قم)

.33337
بمثابة مقتطف وبيان

70 P

TOP TECHNOLOGIE
S.A

شركة مساهمة
1أسمالها 53.333 د1هم

مقرها االجتماعي : بالرباط، )5 زنقة 
ملوية شقة 1قم 6 أكدال الرباط

فسخ مسشق
العامة) الجمعية  ملداوالت  طشقا 
فاتح) بتا1يخ  العادة  فوق  املنعقدة 
منه) نسخة  وضعت  فبراير) )3)،)
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
تحت) ما31) )3)) ( 3 بالرباط يوم)
في) املساهمين  فإن  (،   6 9 1قم)
 »TOP TECHNOLOGIE« شركة)
53.333)د1هم مقرها) ش.م 1أسمالها)
زنقة) (،5( 1قم) بالرباط،) االجتماعي 
6)أكدال،)قد قر1وا) ملوية شقة 1قم)
فسخ الشركة املذكو1ة أعاله مسشقا،)

وذلك ابتداء)من هذا اليوم وعينوا):
برادة،) العالي  عشد  السيد  أ()
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
(- بالرباط) الساكن  (A3857 1قم)
التوزين) بني  زنقة  (،( السوي�سي،)
كمصفي) مو1يس  سان  قطعة 

للشركة.
مكان تصفية الشركة باملقر) ب()
السوي�سي،) بالرباط  االجتماعي 
سان) قطعة  التوزين  بني  زنقة  (،(

مو1يس.
بمثابة مقتطف وبيان

»فيدكس«
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 ADH ALTERNATIVE
SOLUTIONS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
1أسمالها 3.333  د1هم

املقر االجتماعي : عما1ة 33، شقة 8 
زنقة موالي أحمد لوكيلي حسان - 

الرباط
نقل املقر االجتماعي

بتا1يخ) جماعي  قرا1  بموجب 
3 )فبراير) )3))وضعت نسخة منه)
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
ما31) )3)  ( 3 بتا1يخ) بالرباط 

شركاء) قر1  (،   6(3 1قم) تحت 
 ADH ALTERNATIVE ( شركة)
1أسمالها) (SOLUTIONS SARL
االجتماعي) مقرها  د1هم،) ( 3.333
زنقة) (،8 شقة) (،33 عما1ة) بالرباط،)
نقل) حسان،) لوكيلي  أحمد  موالي 
املقر االجتماعي من العنوان املذكو1)
عما1ة) صفرو  ساحة  (8 إلى) أعاله 

املهدي شقة 1قم)))-)الرباط.
الرابع) الفصل  عدل  أجله،) ومن 

من القانون األسا�سي.
بمثابة مقتطف وبيان

فيدكس
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FIDUCIAIRE
SAR

TRAVAUX DE COMPTABILITE 
CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

 ETUDE DE PROJET CONSTITUTION DE
SOCIETE

CAPITAL:(300.000.00(DH

ART’STRUK
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

1أسمال الشركة : 33.333.33  
د1هم

R.C : N°52489
بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
القانون) وضع  تم  فبراير) )3)) ( 5
أعاله) املذكو1ة  للشركة  األسا�سي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد ما يلي):
.ART’STRUK SAL AU(:(التسمية
بقعة) (76 1قم) (: اإلجتماعي) املقر 

السكن األنيق البساتين مكنا3.
1أسمال) (: اإلجتماعي) 1أسمالها 
  33.333.33 في) محدد  الشركة 

د1هم.
الهدف):)

مكتب تصميم الهندسة املدنية.
مؤسسة الهندسة املدنية.

الهياكل الخاصة) د1اسة عن بناء)
واألعمال امللموسة.

املسير):)فرجي مروان كمسير وحيد)
للشركة ملدة غير محدودة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجا1ي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (4 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 
 )3))1قم السجل التجا1ي)489)5.
73 P

األستاذ محمد الهم�سي
موثق بسال

8 ،)شا1ع فا3
الهاتف):)3537.84.55.33
الفاكس):)9).3537.84.55

MMSK FOOD
S.A.R.L AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

بمقت�سى عقد توثيقي محر1 من)
طرف األستاذ محمد الهم�سي بتا1يخ)
))فبراير) )3)،)السيد محمد مامون)
الوحيد) الشريك  بصفته  كراكشو،)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
فقد) (،MMSK FOOD S.A.R.L AU
تم تعديل شكل شركة من شركة ذات)
إلى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 
الشركة) خصائص  بعض  تغيير  وتم 

كما يلي):
القانون) من  (3 الفصل) تغيير 

األسا�سي للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (9 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ي 

 )3))تحت 1قم)353).
74 P

STE BROOFFICE IT
SARL

  9 بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في)
تأسيس) تم  قد  بسال،) فبراير) )3))
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):
.STE BROOFFICE IT(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتماعي):
تصميم) التحليل،) البرمجة،)

الكمشيوتر.
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د1هم) (53.333.33 (: املال) 1أ3 
  33 533)حصة من فئة) مقسم إلى)

د1هم للحصة).
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
شا1ع) (56 1قم) (: اإلجتماعي) املقر 
موالي عشد الحفيظ حي الفرح القرية)

سال.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

.GANDOUR BRAHIM(السيد
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
 36 39 1قم) تحت  بسال  القانوني 

بتا1يخ)4)ما31) )3).
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ديوان األستاذ املصطفى حليب

موثق

الحي الحسني زنقة اإلمام الغزالي الطابق األول،)

عما1ة)43،)شقة) )بركان

تلقاه) 1سمي  عقد  بمقت�سى 
موثق) ( حليب) املصطفى  األستاذ 
ببركان بتا1يخ))))فبراير) )3)،)يوثق)
بديوانه) تم  استثنائي  عام  لجمع 
مجموعة) املسماة  الشركة  لشركاء)
 GROUPE مدا31 بناملنا1ة الخاصة)
 SCOLAIRE BENALMANARA
مسؤولية) ذات  شركة  (،PRIVE
  .333.333.33 1أسمالها) محدودة،)
ببركان،) اإلجتماعي  مقرها  د1هم 
مسجلة) 1قم) ،) إمزو1ن،) زنقة 
لدى) املمسوك  التجا1ي  بالسجل 
املحكمة اإلبتدائية ببركان تحت 1قم)
1قم) تحت  جشائيا  معرفة  (،73 3
املوحد) التعريف  ذات  (،459(977(
4)5995563333)33ـ،) ملقاولة 1قم)
القرا1ات)) وباإلجماع  الشركاء) اتخذ 

املوجز بيانها كما يلي):
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 
حي) بركان،) القديم  العنوان  من 
إلى) 1قم) ) إمزو1ن،) زنقة  الصفاء،)
العنوان الجديد بركان،)حي الحسني،)

زنقة طا1ق ابن زيد)،)1قم)43.

القانون) من  (4 الفصل) تعديل 
التأسي�سي للشركة على النحو التالي):

4):)يحدد املقر اإلجتماعي) الفصل)
للشركة في بركان،)حي الحسني،)زنقة)
طا1ق ابن زيد)،)1قم)43))الشاقي بدون)

تغيير)(.
اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)
القانوني مللف تحويل املقر اإلجتماعي)
ببركان) اإلبتدائية  باملحكمة  للشركة 
1قم) تحت  ما31) )3)) (5 بتا1يخ)

. 3(/(3( 
من أجل الخالصة والشيان
األستاذ املصطفى حليب
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STE. AGRO MAZODAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 33.333  د1هم
مقرها اإلجتماعي :  1قم  ) ساحة 

أبو بكر الصديق، عما1ة 1قم 8 
أكدال الرباط

1قم السجل التجا1ي 
7 )53 املدينة الرباط

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) )3)،) ((4 بتا1يخ) بالرباط 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات لتالية):
 STE. AGRO (: التسمية)

.MAZODAL SARL
الهدف اإلجتماعي):

التي) الفالحية  األنشطة  مما1سة 
حددها برنامج املغرب األخضر.

والخضروات) الفواكه  تصدير 
واستيراد جميع املنتجات الغذائية.

املنتجات) وتوزيع  وشراء) إنتاج 
الز1اعية في أسواق الجملة.

ا لشركاء):
الودغيري) السعيد  موالي  السيد 

533)حصة).
السيد محمد املزاني)533)حصة.

1أسمال) يقد1  (: الشركة) 1أسمال 
الشركة بمشلغ قيمته)33.333 )د1هم)
كل) قيمة  حصة  ( .333 إلى) موزعة 

واحد)33 )د1هم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي بالرباط.
بكر) أبو  ساحة  1قم) )) (: املقر)

الصديق،)عما1ة 1قم)8)أكدال الرباط.

الشركة تسير من طرف) (: اإلدا1ة)

السيد موالي السعيد الودغيري.

املحكمة) ( تم اإليداع القانوني في)

ما31) ( ( بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت الرقم)  5).
الستخراج وذكر

املسير
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 STE AMERILERN PRIVATE

ACADEMY
SARL

العادي) الغير  العام  الجمع  قر1 

 (3(3 ديسمبر) ((8 بتا1يخ) املنعقد 

 AMERILERN PRIVATE لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (ACADEMY

  33333.33 1أسمالها) املحدودة 

د1هم.

ملوية) شا1ع  (: اإلجتماعي) مقرها 

 6 1قم) شقة  (3 الطابق) (64 عما1ة)

أكدال الرباط ما يلي):

املسشقة) التصفية  في  الشروع 

للشركة.

مريم) باشا  ايت  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

تحديد مقر التصفية بشا1ع ملوية)

 6 1قم) شقة  (3 الطابق) (64 عما1ة)

أكدال الرباط.

باملحكمة) ( القانوني) اإليداع  تم 

بتا1يخ)    بالرباط  التجا1ية 

الرقم) تحت  بالرباط  فبراير) )3))

.D   336
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STE. ZIZOTRAV
SARL AU

تأسيس شركة
بتا1يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

3))فبراير) )3))بسال تقرير تأسيس)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية):

التسمية اإلجتماعية):)زيزوطراف.

املقر اإلجتماعي):)شا1ع جشل امتيل)
1قم)887)حي اإلنشعات سال.

الهدف):

الشناء)وأشغال متنوعة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

دسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.

في) حدد  (: اإلجتماعي) الرأسمال 

  333 على) مقسم  د1هم  ( 33.333

حصة بقيمة)33 د1هم).

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد عزالدين االفغيري املدة)

غير محددة.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

33 43

باملحكمة) الطلب  إيداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) بسال  اإلبتدائية 

 )3))تحت الرقم) 4 36.
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مكتب األستاذ عشد الصمد ششاك

موثق بمدينة برشيد

333،)شا1ع محمد الخامس،)تجزئة نصر هللا،)

الطابق الثاني 1قم)5)برشيد)

الهاتف):) 6. 6.)3.))35

L’IKHWA AKAR
تأسيس

محر1) 1سمي  عقد  بمقت�سى 

الصمد) عشد  األستاذ  طرف  من 

بتا1يخ برشيد  بمدينة  موثق   ششاك 

تم تأسيس شركة) فبراير) )3)) ( (  

ذات املسؤولية املحدوة باملواصفات)

التالية):

.L’IKHWA AKAR(:(التسمية

3 )شا1ع محمد) (: املقر اإلجتماعي)

األيسر) الثالث  الطابق  الخامس 

تجزئة اليسر)33 6).

النشاط):

اإلنعاش العقا1ي.

د1هم) ( 33.333.33 (: الرأسمال)

حصة إجتماعية) ( 333 مقسمة إلى)

من فئة)33 )د1هم للحصة الواحدة.
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الحصص):
حصة للسيد صالح الدين) (653  
1بيع) للسيد  حصة  و353) لشيض 

بوقنيطير.
التسيير):

)السيد صالح الدين لشيض.
مسيرين) بوقنيطير  1بيع  والسيد 
للشركة بالتوقيع املشترك على جميع)
والشيكات) والشراء) الشيع  عقود 
فيما) ومنفصلين  التجا1ية  والعقود 

يخص األعمال اإلدا1ية.
باملحكمة) ( (: القانوني) اإليداع 
ما31) (3 بتا1يخ) ببرشيد  اإلبتدائية 

 )3))تحت عدد))9).
مقتطف وبيان

اإلدا1ة
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 OMAYSA TAZI PIECES
AUTO

اإلستثنائي) العام  الجمع  قر1 
املنعقد في فاتح فبراير) )3)):

حي) من  اإلجتماعي  املقر  تغيير 
حي) إلى  تيفلت  ( 53 1قم) (3 السالم)
كما تم) تيفلت،) ( 33 1قم) (( السالم)

تذويب القانون األسا�سي وتعديله.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت)
فبراير) ((( بتا1يخ) ( 65 عدد) تحت 

.(3( 
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ZO AB NEGOCE
العام) اإلستثنائي  الجمع  قر1 

املنعقد في)6))أكتوبر)3)3)):
إجتماعية) حصة  ( 333 تفويت)
من طرف السيد زوكي عشد الرحيم)
سكينة،) قسيبي  السيدة  لفائدة 
واستقالة هذا األخير من مهامه كمسير)
قسيبي) السيدة  وتعيين  للشركة 

سكينة مسيرة جديدة للشركة.
للشركة) جديد  فرع  وكذاإضافة 
1قم) الرشاد  حي  (: التالي) بالعنوان 
تذويب) تم  كما  تيفلت  ( 3335

القانون األسا�سي وتعديله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بالخميسات تحت عدد)47) )بتا1يخ)

) )نوفمبر)3)3).
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TRAITEUR BENBRAHIM
SARL AU

بمقت�سى عقد جمع عام استثنائي)

شركة) قر1 شركاء) ما31) )3)) ( 3

)ش.م.م) (TRAITEUR BENBRAHIM

ما يلي):

طرف) من  حصة  ( 333 تفويت)

السيد عشد السالم برعيش إلى السيد)

بد1 البهيج.

السالم) عشد  ( السيد) استقالة 

برعيش من منصشه كمسير.

كمسير) البهيج  بد1  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل املواد)7.6)و3 )من القانون)

األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) ( 5 بتا1يخ)

.   73 
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POLLY LOURAG
SARL AU

بولي لو1اج
بمقت�سى عقد عرفي محر51)ما31)

 )3))تم تكوين نظام أسا�سي لشركة)

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد خصائصها كالتالي):

التسمية):)POLLY LOURAG)بولي)

لو1اج.

الهدف):)تما31 الشركة األهداف)

التالية):

تربية الدواجن.

الحيوانات) أنواع  جميع  تربية 

املحلية.

الز1اعة.
لشنان) زنقة  ( ( (: املقر اإلجتماعي)

شقة)3)املحيط الرباط.

(: اإلجتماعي) املال  1أ3 

33.333.33 )د1هم مقسم إلى)333  

  33.33 واحدة) كل  قيمة  حصة 

د1هم.

عشد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

لشطاقة) الحامل  الو1اكلي  العزيز 

 AD((3977 التعريف الوطنية 1قم)

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

بوضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضشط)) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجا1ية بالرباط تحت 1قم)

السجل التجا1ي) 4)53 .
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STE. JNAC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

الرأسمال اإلجتماعي للشركة : 

3.333.33  د1هم

 (3 بتا1يخ) عرفي  عقد  بموجب 

القانون) وضع  تم  فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بشريك واحد ما يلي):

.STE. JNAC SARL AU(:(التسمية

سنة) (99 ( (: الشركة) قيام  مدة 

ابتداء)من تا1يخ تأسيسها النهائي.

 8 (: للشركة) اإلجتماعي  املقر 

حسان) (8 زنقة احمد لوكيلي الشقة)

الرباط.

(: للشركة) اإلجتماعي  الرأسمال 

  33 إلى) مقسم  د1هما  ( 3.333.33

حصة) كل  مقدا1  إجتماعية  حصة 

33 )د1هم.

تسير الشركة من طرف) التسيير:)

السيدة عشلة عابيد.

الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)

فيما يلي):

بيع وشراء)ألعاب فيديو الرقمية.

تكنولوجيا) مبرمج  محلل  مصمم 

املعلوميات.

باملحكمة) ( (: القانوني) اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

التجا1ي) السجل  1قم  تحت  ( ((3( 

القانوني) اإليدع  1قم  ( 53( 9

.   7 3
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SMART INFLUENCER
SARL AU 

1أسمالها : 33.333.33 د1هم

مقرها اإلجتماعي : شقة 1قم 4 

الطابق األول عما1ة 3 مركز األبراج 

شا1ع    يناير مراكش

تأسيس
بمراكش) عرفي  عقد  بموجب 

تأسيس) تم  فبراير) )3)) (4 بتا1يخ)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية):

 SMART (: التسمية)

.INFLUENCER

داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

املغرب وخا1جه ب):

إنشاء)املواقع اإللكترونية.

تطوير أنظمة الكمشيوتر.

تكنولوجيا) وخدمات  استشا1ات 

املعلومات.

املدة):)99)سنة.

السنة اإلجتماعي):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

الطابق) (4 1قم) ( (: املقر اإلجتماعي)

األول عما1ة 3 مركز األبراج شا1ع)   

يناير مراكش.

1أسمال) تحديد  تم  (: املال) 1أ3 

د1هم) ( 33.333.33 في) الشركة 

إجتماعية) حصة  ( 333 ل) مقسمة 

مكتتشة) للحصة،) د1هم  ( 33 بقيمة)

باسم) كلها  موزعة  بالكامل  ومحر1ة 

الشريك الوحيد السيد 1ومني ياسين.

تم تعيين السيد 1ومني) (: التسيير)

ياسين مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محددة.



6549 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

والتسجيل) ( (: تم اإليداع القانوني)

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

ما31) )3)   ( ( بتا1يخ) بمراكش 

تحت 1قم)8)6 ) .
لإلشا1ة والشيان
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CHROMOSOMES شركة
ش.م.م بشريك وحيد

1أسمالها : 3.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي : الدا1الشيصاء، 

6)محج مر3 السلطان الشقة 1قم 
3، الطابق األول

التأسيس
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

أبريل) بتا1يخ) )) بالدا1الشيضاء)

4 3)،)تم إعداد القانون التأسي�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية):

 CHROMOSOMES (: التسمية)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

املوضوع):)هدف الشركة هو):

التعليم.

تتعلق) عملية  أي  عامة،) وبصفة 

هدف) أي  أو  أعاله  املذكو1  بالهدف 

توسيع) من شأنه  له  تابع  أو  مشابه 

وتطوير الشركة.

الدا1الشيضاء،) (: اإلجتماعي) املقر 

6)محج مر3 السلطان الشقة 1قم 

3، الطابق األول.

املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجا1ي.
  3.333.33  : الشركة  1أسمال 

33  حصة بقيمة  إلى  د1هم مقسم 

33 د1هم للواحدة، مدفوعة القيمة 

الشريك  طرف  من  نقدا  اإلكتتابية 

الوحيد السيد محمد غياث.

تسيير  مهمة  أحيلت   : اإلدا1ة 

غيات،  محمد  السيد   : إلى   اإلدا1ة 

الوطنية  التعريف  لشطاقة  الحامل 
.BE4(598 1قم

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

 3 ديسمبر من كل سنة.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 
1قم  تحت  بالدا1الشيضاء،  التجا1ي 

 33443من السجل التحليلي.
املقتطف والشيان

أجل النسخة والشيان
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 MEROUANE TOUALI
CONSULTING

املقر : شا1ع أوالد مراح، إقامة دا1 
فطومة، عما1ة ك  شقة 1قم 5 

افياسيون
الرقم الضريبي : 48 3 375

السحل التجا1ي بالرباط 1قم 
 37945

تغيير النظام االسا�سي
تحويل املقر اإلجتماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
 (3(3 فبراير) (3 بتا1يخ) املنعقد 
 MEROUANE TOUALI لشركة)
ذات) (CONSULTINGS SARL AU

الرأسمال)33.333 )د1هم.
تقر1 باإلجماع مايلي):

تحويل املقر اإلجتماعي من)4)بس،)
ممر بستان النخيل شا1ع محمد)5)إلى)
شا1ع أوالد مراح،)إقامة دا1 فطومة،)

عما1ة ك))شقة 1قم)5)افياسيون.
تغيير املادة)4)من النظام األسا�سي.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
القانوني) األجل  في  بالرباط  التجا1ية 
.D   538(يوم)8)ما31) )3))تحت

 MEROUANE TOUALI(شركة

CONSULTINGS ARL AU
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MOROCCAN AUSTRALIAN
SARL

املقر : املنطقة الصناعية النهضة 
بقعة  K الرباط

الرقم الضريبي : 3333474
السجل التجا1ي بالرباط 1قم 

(9569
تغيير النظام األسا�سي
تحويل القر اإلجتماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
 (3(3 ديسمبر) ((7 بتا1يخ) املنعقد 
 MOROCO AUSTALIAN لشركة)

ARL)ذات الرأسمال)33.333 )د1هم.

تقر1 باإلجماع ما يلي):

تحويل املقر اإلجتماعي من)4)حي،)

األندلس) 1وض  إقامة  افياسيون 

عما1ة زهرة الطابق))الثاني إلى املنطقة)

الصناعية النهضة بقعة) K)الرباط.

من  الشركة  إسم  تغيير 

 MOROCCAN AUSTRALIAN

 MOROCCAN إلى) ( (EXPORT

.AUSTRALIAN

النظام) من  و4) (( املادة) تغيير 

األسا�سي.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

القانوني) األجل  في  بالرباط  التجا1ية 

1قم) تحت  ما31) )3)) (8 يوم)

.D   539
MOROCCAN AUSTRALIAN SARL(شركة
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EUPORMAX
شركة محدودة املسؤولية وشريك 

وحيد

املقر اإلجتماعي : 5 زنقة الغنز1ة 1قم 

5 أكدال الرباط

السجل التجا1ي : 1قم 69 87 

الرباط

عقب صدو1 قرا1 من الجمع العام)

اإلستثنائي بتا1يخ)3 )سبتمبر)3)3)،)

حل الشركة وتصفيتها) قر1 الشركاء)

ابتداء)من)3 )سبتمبر)3)3).

املسؤول) يعين  العام  الجمع 

مدة) خالل  الشركة،) تصفية  عن 

التصفية،))السيد الشريف الصندي،)

القاطن ب قطاع)9)إقامة دا1 عائشة)

حي الرياض،) (3( شقة 1قم) (4 عما1ة)

الصالحيات) كل  وإعطائه  الرباط 

للشركة،) الجا1ية  العمليات  إلنهاء)

تحقيق املوجودات ودفع الخصوم.

زنقة   5 ب) الكائن  التصفية  مقر 

الغنز1ة 1قم 5 أكدال الرباط هذا هو  

العنوان الذي يجب إ1سال املراسالت 

الوثائق  إخطا1  يتم  سوف  والتي 

بالتصفية.

تم اإليداع القانوني املتعلق بحل)

التجا1ية) املحكمة  لدى  الشركة 

بالرباط يوم)3)ما31) )3))تحت 1قم)

447   )وتحت الرقم الزمني)53)).

املتعلق) القانوني  اإليداع  سيتم 

املحكمة) لدى  الشركة  بتصفية 

التجا1ية بالرباط.
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جيلية هولدينغ
شركة مجهولة اإلسم

1أسمال الشركة : 3.333.333  د1هم

املقر اإلجتماعي : 33 شا1ع عقشة 1قم 

   أكدال الرباط

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

8 3))قام) 4 )نوفمبر) العادي بتا1يخ)

مساهمو الشركة بما يلي):

 33 من) اإلجتماعي  املقر  نقل 

الرباط) أكدال  1قم)  ) عقشة  شا1ع 

إلى املجموعة السكنية لطيرا3 دا1)

السالم عما1ة 3 الطابق)4)شقة) 4 

السوي�سي الرباط.
تعديل الفصل 1قم)4)من القانون)
القانون) تحديث  وكذلك  األسا�سي 

األسا�سي ملاسشق.

باملحكمة) الوثائق  وضع  تم 

التجا1ية بالرباط يوم) ))ماي)9 3)،)

وتم تسجيله تحت 1قم)33753 .
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 KRONES NORTH WEST

AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 53.333.33 د1هم

املقر اإلجتماعي : ماندا1ونا 333، 

تجزئة 9، الطابق 4، مكتب 3) 

و )، سيدي معروف عين الشق 

الدا1الشيضاء املغرب 

مقتطف من  النظام األسا�سي
بتا1يخ) العرفي  العقد  بموجب 

تم تأسيس شركة) يناير) )3)،) ((6

الشاملة) محدودة  مسؤولية  ذات 

للخصائص التالية):
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 KRONES (: الشركة) اسم 

.NORTH WEST AFRICA

الرأسمال):)53.333.33)جرهم.

(،333 ماندا1ونا) (: املقر اإلجتماعي)

 (3 مكتب) (،4 الطابق) (،9 تجزئة)

الشق) عين  معروف  سيدي  و )،)

الدا1الشيضاء)املغرب.

الشركة) غرض  (: الشركة) غرض 

باملغرب والخا1ج هو كالتالي):

تجا1ة معدات التعشئة والتغليف)

في) واملستعملة  الجديدة  لآلآلت 

صناعة األغذية واملشروبات.

الجعة) ملصنع  شاملة  مشا1يع 

يتعلق) فيما  املشروبات  صناعة  في 

والصيانة) والتركيب  بالتخطيط 

للمصنع بأكمله.

تجا1ة قطع غيا1 املعدات الثقيلة)

واآلآلت.

والترقيات) الغيا1  قطع  تجهيز 

والتحديثات لجميع اآلآلت.

تجا1ة معدات معالجة املياه.

املنتجات) وإنتاج  تجا1ة 

املشروبات) لصناعة  اإلستهالكية 

وحلول التنظيف.

الصناعية) الخطط  معدات 

والتخطيط الصناعي.

والتد1يب) التركيب  خدمات 

باملنتجات) املتعلقة  واإلصالح 

الجديدة) لآلالت  أعاله،) املذكو1ة 

واآلآلت املستعملة املوجودة في الشالد.

استيراد وتصدير جميع املنتجات)

املذكو1ة أعاله.

الوسائل) بكل  الشركة  مشا1كة 

الشركات) أو  املقاوالت  جميع  في 

والتي) املنشأة أو التي سيتم إنشاؤهاـ)

قد تكون ذات صلة بغرض الشركة)

شركات) إنشاء) خالل  من  والسيما 

أو) 1عاية  أو  مساهمة  أو  جديدة 

اكتتاب أو استرداد األسهم أو الحقوق)

اإلجتماية أو االندماج أو املصاهرة أو)

جمعية محاصة أو تجمع ذو مصلحة)

اقتصادية.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 
العقا1ية،) املنقوالت،) على  التجا1ية،)
أو الصناعية املرتشطة بشكل) املالية،)
مشاشر أو))غير مشاشر بغرض الشركة)
املذكو1ة أعاله أو أي غرض مماثل أو)

ذي صلة أو لصالح تطوير الشركة.
املدة):)99)سنة).

 KRONES FZCO (: الشركاء)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
ذات شريك واحد مؤسسة بموجب)
مسجلة في سجل) القانون اإلما1اتي،)
بمطا1) الحرة  للمنطقة  الشركات 
والكائن مقرها) ( 989 دبي تحت 1قم)
اإلجتماعي باملنطقة الحرة بمطا1 دبي)

اإلما1ات العربية املتحدة.
KRONESو

BETEILIGUNGSGESELLSCHA
 SCHFT GMBH 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
األملاني) القانون  بموجب  مؤسسة 
مسجلة في السجل التجا1ي ملحكمة)
 HRB 5694 1قم) 1يغنسشو1غ تحت 
ب) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
 93373 الدستراب) بوهميرو  (5

نوتروبلينك أملانيا.
املسير):)السيد طوما3 الكساند1)
املزداد) الجنسية،) أملاني  شميدط،)
والقاطن ب لي) (، 973 ماي) (7 بتا1يخ)
5)،)شقة) جويو دو بوسكو1ة،)عما1ة)

8)بوسكو1ة الدا1الشيضاء)املغرب.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
عدد) تحت  بالدا1الشيضاء) التجا1ي 

.49 583
لإليداع والنشر

املسير
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ARINCMAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الواحد
الراسمال : 3.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي : 7 ، زنقة الشحتري، 
حي كوتيي، الطابق األ1�سي 3363) 

الدا1الشيضاء املغرب
املسجلة بالسجل التجا1ي 

بالدا1الشيضاء تحت عدد 37 9))
للشركة) الوحيد  الشريك  قر1 

بتا1يخ))))يناير) )3))ما يلي):

السيد) باستقالة  علما  اإلحاطة 
ديفيد جي نيووسما من مهامه كمسير)

بالشركة.
تعيين كمسيرين مشا1كين للشركة)

ملدة غير محددة.
من) 1يدجوي،) ان  لي  السيدة 
ذات) (، 964 فبراير) (3 مواليد)

الجنسية األمريكية.
من) 1ايلي  ميخائيل  كايل  والسيد 
مواليد) 3)ما31)983 )ذو الجنسية)

األمريكية.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)
بتا1يخ الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 
 8)ما31) )3))تحت عدد) 76933 
بالسجل) التعديلي  والتسجيل 
التجا1ي للدا1الشيضاء)بتا1يخ)8)ما31)

 )3))تحت عدد)8764.
لإليدع)

املسيرين
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DEKRA INSPECTION
شركة مساهمة

ذات الرأسمل : 533.333.33 د1هم
املقر اإلجتماعي : 8 ، زنقة سكينة 
بنت الحسين، حي بيلفيدير 3333) 

الدا1الشيضاء املغرب
املسجلة بالسجل التجا1ي 

للدا1الشيضاء تحت 1قم  ) 55
إطا1) في  الشركة  مساهموا  قر1 
الجمع العام غير العادي الذي عقد في)
7 )أكتوبر)9 3))تغيير نشاط الشركة)
على) املقابل  التعديل  إجراء) وبالتالي 
الشند)))من النظام األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)
بتا1يخ بالدا1الشيضاء)  التجا1ية 
 768379 تحت 1قم) ما31) )3)) (3 
بالسجل) التعديلي  والتسجيل 
بتا1يخ بالدا1الشيضاء)  التجا1ي 

 3)ما31) )3))تحت 1قم)33 8.
لإليداع

املدير العام)
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 CELGENE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد

الرأسمال : 33.333.33  د1هم

املقر : مركز عشد املومن وشا1ع 

أنوال، الطابق 3، 3333) 

الدا1الشيضاء املغرب
املسجلة بالسجل التجا1ي 

بالدا1الشيضاء تحت عدد 7335 3

للشركة) الوحيد  الشريك  قر1 

بتا1يخ)5 )يناير) )3))ما يلي):

املصادقة على حسابت التصفية.

اإلعالن عن إغالق))التصفية.

تخليص) للمصفي  إعطاء)

وتصريف عن تفويضه.

الشروع في التشطيب على الشركة)

من السجل التجا1ي.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)

بتا1يخ بالدا1الشيضاء)  التجا1ية 

 769((5  9)ما31) )3))تحت عدد)

بالسجل) التعديلي  والتسجيل 

التجا1ي للدا1الشيضاء)بتا1يخ)9)ما31)

 )3))تحت عدد)9334.

لإليدع)

املصفي
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 A 2H BUSINESS شركة
 SOCIETE  A(RESPONSABILITE

LIMITEE

تأسيس شركة 
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط) فبراير) )3)) فاتح  بتا1خ 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):

.A (H BUSINESS(:(التسمية

الهدف):

مركز األعمال وتوطين الشركات).

والضريبية) القانونية  اإلستشا1ة 

واملساعدة التجا1ية.

أعمال مختلفة والشناء.

شا1ع) (34 (: التجا1ي) العنوان 

3)أكدال) عقشة الطابق الثاني الشقة)

الرباط.
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الرأسمال):)حدد 1أسمال الشركة)
  333 33333 )د1هم مقسمة إلى) في)
د1هم للحصة) ( 33.33 حصة بقيمة)

مقسمة كالتالي):
33.33 )د1هم) 33))حصة بقيمة)
الحسين) السيد  ملكية  في  للحصة 

الشوزيدي.
  33.33 بقيمة) حصة  (433
د1هم للحصة في ملكية السيد هيتم)

الشوزيدي.
33.33 )د1هم) 433)حصة بقيمة)
للحصة في ملكية السيد أشقير عشد)

الواحد.
تم تعيين السيد هيتم) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  الشوزيدي 

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

من تا1يخ التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة التجا1ية بالرباط تحت 1قم)

33 53 )بتا1يخ)3 )ما31) )3).
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 AL MOUMAYAZ شركة
LILKHADAMAT

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

1أسمالها : 33.333.33  د1هم
املقر اإلجتماعي : 38 شا1ع شالة، 

إقامة 1ياض حسان عما1ة ب شقة 
9  حسان الرباط

تحويل املقر اإلجتماعي
العام) الجمع  بموجب 
ديسمبر) ( 4 بتا1يخ) اإلستثنائي 
املسؤولية) ذات  للشركة  ((3(3
 AL املحدودة بشريك وحيد املسماة)
 MOUMAYAZ LILKHADAMAT
مقرها  د1هم  1أسمالها33.333.33 )
إقامة  شالة،  شا1ع   38 اإلجتماعي 
  9 شقة  ب  عما1ة  حسان  1ياض 

حسان الرباط، تقر1 ما يلي :

تحويل املقر اإلجتماعي للشركة إلى)

العنوان اآلتي:)4 )زنقة مكة الطابق)3 

شقة)  )حسان الرباط.

تحيين القانون األسا�سي للشركة)

حسب التغييرات السالفة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجا1ية بالرباط تحت 1قم) 44    

بتا1يخ)3)ما31) )3).
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 SURVEYING شركة

COMPAGNY
شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 33.333.33  د1هم

املقراإلجتماعي : شا1ع محمد 

الخامس حي النهضة  ، عما1ة  ) 

الشقة 3 ،تما1ة

تغييرات في القانون األسا�سي
العام اإلستثنائي) الجمع  بموجب 

للشركة) ((3(3 نوفمنبر) ((5 بتا1يخ)

املسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

 SURVEYING COMPAGNY

مقرها) د1هم  ( 33333 1أسمالها)

الخامس) محمد  شا1ع  اإلجتماعي 

الشقة) عما1ة) )) النهضة) ،) حي 

3 ،تما1ة،)تقر1 ما يلي):

من) إجتماعية  حصة  ((53 بيع)

طرف السيد علي شلواح إلى السيد)

يوسف إد محند.

للشركة) اإلجتماعي  املقر  ( تحويل)

شا1ع الحوز 1قم) (: إلى العنوان اآلتي)

36)مجموعة النرجس التقدم الرباط.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحيين القانون األسا�سي للشركة)

حسب التغييرات السالفة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجا1ية بالرباط تحت 1قم)443    

بتا1يخ)3)ما31) )3).
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DAILY CLEAN شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
1أسمالها : 53.333.33 د1هم

املقراإلجتماعي : 5 زنقة سشو مركز 
األعمال  LA CHOPE مكتب ) 

الطابق 5،القنيطرة
حل مسشق للشركة

العام اإلستثنائي) الجمع  بموجب 
شركاء) قر1  يناير) )3)) (( بتا1يخ)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
1أسمالها) (DAILY CLEAN املسماة)
اإلجتماعي) مقرها  د1هم  (53333
بالقنيطرة 5  زنقة سشو مركز األعمال  
،5 الطابق   ( مكتب   LA CHOPE 

)ما يلي):
الحل املسشق للشركة.

تعيين السيد جشا1 سفيان والسيد)
واملقر) كمصفيان  نبيل  لنصا1ي 
اإلجتماعي للشركة))كمحل للتصفية.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
1قم) تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

 6) 8)بتا1يخ)8 )فبراير) )3).
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TAMSOURI LIVRAISON
SARL AU

بمقت�سى جمع عام استثنائي حر1)

في الرباط)7 )أبريل)3)3))قر1 شركاء)
 TAMSOURI LIVRAISON الشركة)

ش.م.م.)ما يلي:
1قم) من  اإلجتماعي:) املقر  تحويل 
89)شا1ع موالي عشد هللا زنقة زاكو1ة)
تجزئة) إلى  سال  القرية  الفرح  حي 
مكتب) إقامة)  )) معمو1ة أحصين 
1قم)4 )الطابق)4)سالالجديدة سال.

تفويت الحصص):
من طرف) حصة  ( 333 تفويت) (
السيد حميد التمصو1ي إلى السيد)

عشد الرحيم التمصو1ي.
السيد) تعيين  (: اإلدا1ة) تعديل 
كمسير) التمصو1ي  الرحيم  عشد 
وحيد للشركة وملدة غير محدودة مع)
التمصو1ي) حميد  ( السيد) استقالة 

من منصشه كمسير للشركة.

من) ( 3  7.6.4 (: املواد) تعديل 
القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 
ما31) بتا1يخ)  ) (36 76 تحت 1قم)

.(3( 
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SOZERCO
ش.م.م بشريك وحيد

الرأسمال اإلجتماعي : 33.333.33  
د1هم

املقر اإلجتماعي :   زنقة جشل أحد 
شقة 1قم 7 أكدال الرباط

بتا1يخ) املؤ1خ  القرا1  بمقت�سى 
الوحيد) الشريك  قر1  6يناير) )3))
ش.م.م بشريك) (SOZERCO لشركة)

وحيد ما يلي):
 SOZERCO نهاية تصفية شركة)
ش.م.م بشريك وحيد اتشاعا للمسطرة)

القانونية الجا1ي بها العمل.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
ما31) (9 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)553   .
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ATARSEEK
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) ((3(3 يناير) ((8 يوم) بالرباط 
لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 
الخصائص) لها  املسؤولية  محدودة 

التالية):
.ATARSEEK(:(التسمية

الهدف):)
الخدمات السمعية الشصرية.

ملقر اإلجتماعي):)79)شا1ع ابن سينا)
شقة)6)الطابق الثاني أكدال الرباط.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد 1أسمال الشركة))
في مشلغ)333.) )د1هم.

 EL الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدا1ة)
 HAROUNI ALAOUI FATIMA

.EZZAHRA
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
غاية) 3)ديسمبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجا1ي))للمحكمة)
فبراير) (9 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)49399 .
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BAT JAM PROMO شركة
ش.ذ.م.م/ش.و

تأسيس
على إثر عقد خاص مؤ1خ بتا1يخ)
تم تأسيس شركة) يناير) )3)،) ( (
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصشغات التالية):
 BAT JAM (: الشركة) اسم 

.PROMO
:)هدف الشركة باملغرب) املوضوع)

أو بالخا1ج.
اإلنعاش العقا1ي وأشغال الشناء.

(، 8 شقة) (،(( (: املقر اإلجتماعي)
زنقة وادي د1عة أكدال الرباط.

د1هم) ( 33.333.33 (: املال) 1أ3 
فئة) من  حصة  ( .333 إلى) مقسمة 
حر1ت كلها) د1هم لكل واحدة،) ( 33

باسم السيدة ابندكالي جميلة.
99)سنة من تا1يخ إنشائها) (: املدة)
ما عدا في حالة تمديدها أو فسخها)

مسشقا.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيدة ابندكالي جميلة.
اإليداع) أنجز  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجا1ية للرباط في)
3 )ما31) )3)،)تحت 1قم السجل)

التجا1ي)9  53 .
من أجل املستخرج واإلنجاز
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سيروكو افنتورز
شركة ذات مسؤولية محدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5  زنقة 
الريا�سي حي 1اسين الدا1الشيضاء 

3333) الدا1الشيضاء املغرب
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 ((333 ديسمبر) ( ( في) املؤ1خ 

نقل مقر الشركة سيروكو افنتو1ز) (

5  زنقة الريا�سي  (: إلى العنوان التالي)

 (3333 الدا1الشيضاء  1اسين  حي 

الدا1الشيضاء املغرب.

الجمع) قر1  القرا1  لهذا  ونتيجة 

من) (4 العام اإلستثنائي تعديل ملادة)

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) بالدا1الشيضاء) التجا1ية 

أبريل)334))تحت 1قم)38)53).

104 P

سيروكو افنتورز
شركة ذات مسؤولية محدودة

في مؤ1خ  عقد   بمقت�سى 

تم) بالدا1الشيضاء) ((334 فبراير) ( 3  

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

التسمية)):)سيروكو افنتو1ز.

الشركاء):)

مغربي) محمد  حردة  السيد 

الجنسية مزداد بالدا1الشيضاء)بتا1يخ)

للشطاقة) 957 حامل  أكتوبر) فاتح 

عنوانه) (B 6 4(3 1قم) الوطنية 

فيال صالحة ممر وليلي شا1ع شاطئ)

الزمرد.

مغربي) الجاللي  نجيب  السيد 

الجنسية مزداد بالدا1الشيضاء)بتا1يخ)

للشطاقة) حامل  ( 95( يوليو) ((3

 53 عنوانه) (B83 (33 الوطنية 1قم)

شا1ع مونتريال)  753)با1يز فرنسا.

الهدف اإلجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى تنظيم السفر أو اإلقامات الفردية)

هذا) منتجات  أوبيع  الجماعية  أو 

يمكن) التي  الخدمات  توفير  النشاط 

تقديمها للسفر أو اإلقامات.

املرتشطة) الخدمات  تقديم 

باستقشال السائحين.

املدينة)) جوالت  تنظيم  سيما  وال 

للمواقع أو املعالم التا1يخية.

واملرشدين) املرشدين  خدمة 

السياحيين.

إنتاج أو بيع الطرود السياحية.

بتنظيم) املتعلقة  العمليات  إنجاز 

املؤتمرات أو األحداث املماثلة وكذلك)

األنشطة السياحية.

1أ3 مال الشركة):)حدد 1أ3 مال)

د1هم) ( 33333.33 الشركة في مشلغ)

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 د1هم دفعت كلها نقدا.

في) محددة  الشركة  مدة  املدة:)

من تا1يخ التسجيل) سنة ابتداء) (99

بالسجل التجا1ي.

الحصص):

السيد حردة محمد)53333)د1هم.

 53333 الجاللي) نجيب  السيد 

د1هم.

(: هو) اإلجمالي  الحصص  مجموع 

33333 )د1هم.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)

كل من السيد حردة محمد والسيد)

نجيب الجاللي.

األ1باح) من  (5% تقتطع) (: األ1باح)

والشاقي) القانوني  لتشكيل اإلحتياطي 

يوضع 1هن إشا1ة الشركاء.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر من نفس)

السنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ الدا1الشيضاء)  التجا1ية 

 3 )ماي)334))تحت 1قم38)53).
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سيروكو افنتورز
شركة ذات مسؤولية محدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5  زنقة 

الريا�سي حي 1اسين الدا1الشيضاء 

3333) الدا1الشيضاء املغرب

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في) 3)ما31)337))تقر1ما يلي:

مسيري) أحد  استقالة  قشول 

الشركة مجموع الشركاء)وافقوا على)

من) الجاللي  نجيب  السيد  اسقالة 

مهنته كمسير مشترك.

من) الشركة  إدا1ة  على  الحفاظ 

قشل العضو املنتدب الوحيد السيد)

محددة) غير  لفترة  حردة  محمد 

األكثر) ( الصالحيات) بجميع  وتكليفه 

تحفظ) أو  استثناء) أي  دون  شموال 

وبالتالي فإن الشركة ستلتزم بالتوقيع)

الوحيد والفريد للسيد محمد حردة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ بالدا1الشيضاء)  التجا1ية 

 8 )فبراير)338))تحت 1قم)338459.
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SOCIETE OMNAJ
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
1أسمالها : 33.333.333  د1هم

املقر اإلجتماعي : ز1دال الغربية 

قطاع   1قم 764  بوقنادل سال

قفل التصفية
العام) الجمع  محضر  إثر  على 

يناير) ((8 بتا1يخ) املنعقد  اإلستثنائي 

 )3))بسال،)تقر1 ما يلي):

للشركة) اإل1ادية  التصفية  قفل 

وحذفها من السجل التجا1ي.

النكير) السيدة  املصفية  تبرئة 
.CD33 (84(1اضية ب.ت.و 1قم

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) (8 بتا1يخ)

.36 56
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SOCIETE N.H.K
SARL AU

سجل تجاي لتما1ة 1قم : 8545) 

العام) الجمع  محضر  إثر  على 

اإلستثنائي املنعقد بتا1يخ)33)ديسمبر)

3)3))بتما1ة،)تم تقرير ما يلي):

املسشق) والحل  اإل1ادية  التصفية 

للشركة.

نو1ة) لكحل  السيدة  تعيين  تم 

مصفية) (AD4( (6 1قم) ب.ت.و 

للشركة.
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تم تحديد محل التصفية ب 1قم)
979))تجزئة سيدي العربي) 3)عما1ة)

عين العودة تما1ة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بتما1ة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 
1قم) تحت  يناير) )3)) ( 9 بتا1يخ)

.4753
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 BEL MEDIC شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم واحد
عنونها : 754 شا1ع بلحسن الوزاني 

حي السالم سال
اإلستثنائي) العام  الجمع  صادق 
على) يناير) )3)) بتا1يخ) )) املنعقد 
للشركة) اإلجتماعي  املقر  تحويل 
الوزاني) بلحسن  شا1ع  (754 من)
الجديد) مقرها  إلى  سال  السالم  حي 
 E عما1ة) البستان  بإقامة  املتواجد 

الشقة 1قم) )تابريكت))سال..
القانونية) الوثائق  وضعت  وقد 
الضشط) كتابة  لدى  التغيير  لهذا 
بتا1يخ بسال  اإلبتدائية   باملحكمة 
   )ما31) )3))تحت 1قم)73 36.
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VIABREA
فشابريا

 شركةمحدودة املسؤولية
 ذات الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي : تجزئة 857، 
املنطقة الصناعية املجد، الطابق 

الثاني 4) طنجة 
1أسمالها : 3.333.33  د1هم

السجل التجا1ي : طنجة 1قم 
89533

الحل املسشق للشركة
بمقت�سى محضر قرا1ات الشريك)
الوحيد املحر1 بمقر الشركة بطنجة)

بتا1يخ)6 )فبراير) )3))تقر1ما يلي):
الحل املسشق للشركة.

1وز) انطوني  السيد  استقالة 
 ANTONI  RUIZ GARCIA كا1سيا)

من مهامه كمسير للشركة.

تعيين السيد انطوني 1وز كا1سيا)
ANTONI RUIZ GARCIA كمصفي)

للشركة ملدة التصفية.
تحديد مقر التصفية في العنوان)
املنطقة) (،857 تجزئة) (: التالي)
 (4 الطابق الثاني) الصناعية املجد،)

طنجة).
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا1ية  املحكمة  ضشط 
1قم) تحت  ما31) )3)) (4 بتا1يخ)

.(43334
للخالصة والشيان

املصفي
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COFFRAGE ALISPLY 
DU MAROC

كوفراج اليسشلي دي ما1وك
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
مقرها االجتماعي : زاوية شا1ع محمد 
الخامس وزنقة ابن كثير،إقامة ابن 
كثير، إقامة دو3 ما1يس، الطابق 

الثاني، 1قم 4) - طنجة
1أسمالها : 775.333. ) د1هم

السجل التجا1ي : طنجة
1قم 33467

خفض 1أ3 املال االجتماعي
بمقت�سى محضر قرا1ات الشريك)
الوحيد املحر1 بمقر الشركة بطنجة)
تقر1) (،(3(3 ديسمبر) ( 7 بتا1يخ)

ما يلي):
خفض 1ا3 مال الشركة بمقدا1)
5.333)6.7)د1هم وذلك بخفضه من)
8.533.333))د1هم إلى)775.333. ) 

د1هم.
و7  (6 للمادتين) املوازي  التعديل 

من النظام األسا�سي.
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا1ية  املحكمة  ضشط 
1قم) تحت  ما31) )3)،) (5 بتا1يخ)

.(43366
للخالصة والشيان

التسيير
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MAT MAGHREB
ماط ماغريب

شركة مساهمة

مقرها االجتماعي : مركز عشد املؤمن، 

زاوية شا1ع عشد املومن وشا1ع أنوال، 

الطابق الثاني، مكتب 36)،

الدا1 الشيضاء

1أسمالها : 53).735.) د1هم

السجل التجا1ي : الدا1 الشيضاء - 

1قم 9)793)

تفويت اسهم
بمقت�سى محضر قرا1ات اجتماع)

مجلس اإلدا1ة املحر1 بمقر الشركة)

أكتوبر) (5 بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1 

3)3)،)تقر1 ما يلي):

األسهم) تفويت  بمشروع  األخذ 

التالية):

طرف) من  مملوكة  أسهم  عشر 

الشركة هيد1وكلوبال واتر سوليسيون)

 HIDROGLOBAL WATER

الشركة) لصالح  (SOLUTIONS SA

مات ماناجمنت واتر ديستريشوسيون)

 MAT MANAGEMENT WATER

.DISTRIBUTION S L

الشركة) على  املوافقة  اقتراح 

مات ماناجمنت واتر ديستريشوسيون)

 MAT MANAGEMENT WATER

كمساهم) (DISTRIBUTION S L

جديد في الشركة.

الشركة) خسا1ة  على  املصادقة 

سوليسيون) واتر  هيد1وكلوبال 

 HIDROGLOBAL WATER

بصفته متصرف) (SOLUTIONS SA

مات) الشركة  تسمية  واقتراح 

ديستريشوسيون) واتر  ماناجمنت 

 MAT MANAGEMENT WATER

بصفته) (DISTRIBUTION S L

متصرف لكامل الفترة املتشقية حتى)

نهاية والية مجلس اإلدا1ة الحالي،)أي)

حتى نهاية الجمع العام العادي الذي)

سيصد1 حكما بشأن حسابات السنة)

املالية)))3).

الدعوة الجمع العام العادي.

الجمع) قرا1ات  محضر  بمقت�سى 

الشركة) بمقر  املحر1  العادي  العام 

أكتوبر) بتا1يخ) )) الشيضاء) بالدا1 

3)3)،)تقر1 ما يلي):

الفعل واملوافقة على الشيع املقترح)

لألسهم،)وهي):

طرف) من  مملوكة  أسهم  عشر 

الشركة هيد1وكلوبال واتر سوليسيون)

 HIDROGLOBAL WATER

الشركة) لصالح  (SOLUTIONS SA

مات ماناجمنت واتر ديستريشوسيون)

 MAT MANAGEMENT WATER

.DISTRIBUTION S L

لشيع) النهائي  بالتحقيق  االعتراف 

حق) عن  املساهمين  وتنازل  األسهم 

الشفعة.

مات) الشركة  على  املصادقة 

ديستريشوسيون) واتر  ماناجمنت 

 MAT MANAGEMENT WATER

DISTRIBUTION)كمساهم جديد في)

الشركة.

الشركة) خسا1ة  على  املصادقة 

سوليسيون) واتر  هيد1وكلوبال 

 HIDROGLOBAL WATER

بصفته متصرف) (SOLUTIONS SA

مات) الشركة  تسمية  وإقتراح 

ديستريشوسيون) واتر  ماناجمنت 

 MAT MANAGEMENT WATER

بصفته) (DISTRIBUTION S L

متصرف لكامل الفترة املتشقية حتى)

نهاية والية مجلس اإلدا1ة الحالي،)أي)

حتى نهاية الجمع العام العادي الذي)

سيصد1 حكما بشأن حسابات السنة)

املالية)))3).

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  املحكمة  ضشط 

ما31) )3)،) بتا1يخ)  ) الشيضاء)

تحت 1قم)769399.
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SALE SHOWROOM
SARL

تأسيس شركة
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بسال  9)فبراير) )3)،)

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 SALE SHOWROOM(:(التسمية

.SARL

تأجير) (: االجتماعي) الهدف 

واالجتماعات) السلع  لعرض  قاعات 

واملناسشات.

استيراد وتصدير.
1ا3 املال):)33.333 )د1هم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

مو�سى) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

العفرجي 1قم) ))شا1ع صالح الدين)

االيوبي سال.

التسيير):)سعيد الشوزيدي املزداد)

الحامل) ( 967 سبتمبر) ((6 بتا1يخ)

(،AB83375 الوطنية) للشطاقة 

املالح) بنعشود  شا1ع  (45 ب) الساكن 

الجديد سال.

باملحكمة) تم  (: التجا1ي) السجل 

ما31) بتا1يخ)  ) بسال  التجا1ية 
1قم) (،33 39 1قم) تحت  (،(3( 

اإليداع)33 36.
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NOUR BEIN AFRIQUE
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  بسال  ما31) )3)) (5  

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد التي تحمل الخصائص)

التالية):

 NOUR BEIN (: التسمية)

.AFRIQUE SARL AU

الهدف االجتماعي):)صناعة هيكل)

السيا1ات.

ميكانيكي اصالح.

مطال.

1ا3 املال):)33.333 )د1هم.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

 9.3 كيلومتر) (: االجتماعي) املقر 

طريق القنيطرة بوقنادل سال.

الشامخي) الدين  نو1  (: التسيير)

الحامل) (، 976 9)ماي) املزداد بتا1يخ)

(،AB  9597 للشطاقة الوطنية 1قم)

الساكن بحي السالم بلوك)  )اضافي)

1قم)6) )سال.

التسجيل) تم  (: التجا1ي) السجل 

بالسجل التجا1ي باملحكمة االبتدائية)

تحت) ما31) )3)،) (8 بتا1يخ) بسال 

1قم)7  33.

1قم اإليداع))) 36.
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A G I N

محاسب معتمد

GEODESIA
SARL AU

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك واحد باملواصفات التالية):

 GEODESIA (: االجتماعي) االسم 

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة لشريك واحد.

1اسمال الشركة):)53.333)د1هم.

مهند3) (: االجتماعي) الهدف 

جيومتر وطوبوغرافي.

املقر االجتماعي):)بلوك)5)عما1ة)5 

املسيرة)5)حي يعقوب املنصو1 الرباط.

احمد) السيد  (: القانوني) املسير 

جالل.

الشركاء):)السيد احمد جالل)533 

حصة.

املدة):)حدد في)99)سنة.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)

بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية  باملحكمة 

  )ما31) )3))تحت 1قم)668   .
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مكتب األستاذ عادل الشهدّي،)موثق بالرباط

شا1ع األبطال إقامة زها1 شقة 1قم)) )الطابق)

الثاني)3))الرباط

 DESG SCHOOL FOR

ECONOMICS 

 ET POLITICAL SCIENCES

PRIVE

.SARL

حر1) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الشهدي،) عادل  األستاذ  بمكتب 

ديسمبر) بتا1يخ) 3) بالرباط  موثق 

تأسيس) تم  يناير) )3)،) و)) ((3(3

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

ذات الخصوصيات التالية):

 STE DESG (: التسمية)

 SCHOOL FOR ECONOMICS

 ET POLITICAL SCIENCES PRIVE

.SARL

ذات) الشركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 LA CONSTRUCTION (: الهدف)

 ET LA GESTION DES ECOLES

.PRIVES

املدة):)99)سنة.

مقرها االجتماعي):)الرباط أكدال،)

.A(زنقة ضاية الرومي عما1ة

الراسمال):)33.333 )د1هم.

التسيير):)السيد 1حال بولكوط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

بالرباط بتا1يخ)))ما31) )3).

السجل التجا1ي 1قم)49877 .
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BRICO BOX
SARL AU

1ا3 املال : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : 3) شا1ع أنوال 

عما1ة فلو1ي    مكتب 4 ميموزا، 

القنيطرة

سجل تجا1ي 1قم 53783

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

فاتح) بتا1يخ  الشركة  بمقر  املنعقد 

أكتوبر)3)3).

تقر1 ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

ذات الشريك الوحيد.

 533 تفويت) حصص  تفويت 

سعيد) السيد  ملكية  في  حصة 

الحرش و53))حصة في ملكية السيد)

في) حصة  و53)) الحرش  محسين 

إلى) العشادي  السيدة خديجة  ملكية 

السيد 1ضوان النية.

تعيين مسير جديد للشركة):)تعيين)

السيد 1ضوان النية مسيرا للشركة)

لفترة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتا1يخ)3))فبراير)

 )3)،)تحت 1قم)96) 8.
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PARAPHRODITE
پا1افروديت

شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد - في طو1 

التصفية

مقرها االجتماعي : زاوية ممر بير�سي 

وممر اند1وميد حي املستشفيات 

الدا1 الشيضاء
1أسمالها : 33.333) د1هم

السجل التجا1ي : 1قم 7)367.6

الحل املسبق للرشكة
بمقت�سى محضر قرا1ات الشريك)

بالدا1) الشركة  بمقر  املحر1  الوحيد 

الشيضاء)بتا1يخ)9))أغسطس)9 3)،)

تقر1 ما يلي):

الحل املسشق للشركة.

فاطمة) قسماوي  االنسة  تعيين 

 KASMAOUI  FATIMA الزهراء)

ملدة) للشركة  كمصف  (EZZAHRA

التصفية.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

التالي):
اند1وميد) بير�سي وممر  زاوية ممر 

حي املستشفيات،)الدا1 الشيضاء.
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سلطات.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

(،(3 9 ديسمبر) ( 3 بتا1يخ) الشيضاء)

تحت 1قم)3)9))7.
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BABO-ALLIANCE

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد - في طو1 

التصفية

مقرها االجتماعي : 44  زنقة محمد 

سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 1قم 35

الدا1 الشيضاء

1|أسمالها : 33.333  د1هم

السجل التجا1ي : 1قم   4. 9)

الحل املسشق للشركة

بمقت�سى محضر قرا1ات الشريك)

بالدا1) الشركة  بمقر  املحر1  الوحيد 

(،(3 8 نوفمبر) ((6 بتا1يخ) الشيضاء)

تقر1 ما يلي):

الحل املسشق للشركة.

فاطمة) قسماوي  االنسة  تعيين 

 KASMAOUI  FATIMA الزهراء)

ملدة) للشركة  كمصف  (EZZAHRA

التصفية.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

التالي):

إقامة) زنقة محمد سميحة  ( 44

جوهرة محمد سميحة الطابق)6)1قم)

35)الدا1 الشيضاء.

سلطات.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء)بتا1يخ)7)فبراير)9 3)،)تحت)

1قم)367)69.

119 P

HUMANONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1أسمالها : 33.333  د1هم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
يناير) )3)،) ( 8 في) الشيضاء) بالدا1 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية):
.HUMANONE(:(التسمية

أدوات) وإنشاء) تصميم  (: الهدف)
الكمشيوتر والحلول...

شا1ع مر3) ((6 (: املقر االجتماعي)
الدا1) الطابق) ) (3 شقة) سلطان 

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

الشركة.
د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)
مقسم إلى)333 )حصة من فئة)33  

د1هم.
 CABINET MARCHICHE DE
 COMPTABILITE ET DES ETUDES

733)حصة.
POSTAL BOX   333 حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
 MARCHICHE السيد) تعيين  تم 
كمسير للشركة ملدة غير) (YOUSSEF

محدودة.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
بالدا1 الشيضاء)يوم)) )فبراير) )3)،)

تحت 1قم)765378)و489843.
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SADEV TP
SARL AU

1أسمالها : 3.333  د1هم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ذات شريك وحيد

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) )3)،) (8 في) الشيضاء) بالدا1 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص اآلتية):

.SADEV TP SARL A U(:(التسمية
الهدف):)جميع أنواع أعمال الشناء)
)تشكيل،)تجديد،)تنظيف أي مقاول)
عام()وأعمال ثانوية،)دهان،)سشاكة،)

كهرباء،)طالء)بجميع أنواعه.
  3RUE (: االجتماعي) املقر 
 DE LIBERTE 3EME
 ETAGE APPARTEMENT 5

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

الشركة.
3.333 )د1هم مقسم) (: الرأسمال)
د1هم) ( 33 حصة من فئة) ( 33 إلى)
 MBAREK MANDOUR للسيد)

33 )حصة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى قرا1 غير عادي تم تعيين)
 MBAREK MANDOUR السيد)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
بالدا1 الشيضاء)يوم)6))فبراير) )3)،)

تحت 1قم) 34)49)و767675.
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 JOLIE FAMILLE
 GENEALOGIE
SUCCESSORALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد

1أسمالها : 3.333  د1هم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
يناير) )3)،) ((6 في) الشيضاء) بالدا1 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص اآلتية):
 JOLIE FAMILLE (: التسمية)
GENEALOGIE SUCCESSORALE

.SARL A U 
املتعلقة) جميع األعمال  (: الهدف)

بعلم األنساب واأل1ا�سي.
  3RUE (: االجتماعي) املقر 

 DE LIBERTE 3EME

 ETAGE APPARTEMENT 5

.CASABLANCA

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

3.333 )د1هم مقسم) (: الرأسمال)

إلى)33 )حصة من فئة)33 )د1هم.

 STE JOLIE FAMILLE

 GENEALOGIE SAS

 SUCCESSORALE DEMEURANT

 99 BIS AVENUE DU GENERAL

يمثلها) (،LECLERC( 75014( PARISّ

 LEKKI ABDELMAJID  السيد)

33  حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

بمقت�سى قرا1 غير عادي تم تعين)
1قم) (،LEKKI ABDELMAJID السيد)

كمسير) (CZ66534 ( سفر) جواز 

للشركة ملدة غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

بالدا1 الشيضاء)يوم)9 )فبراير) )3)،)

تحت 1قم)766569)و493973.
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Y 2AI
SARL AU

1أسمالها : 33.333  د1هم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بالدا1)

الشيضاء)في)8)يناير) )3)،)تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد ذات الخصائص اآلتية):

.Y(AI SARL AU(:(التسمية

وصالة) مطعم  تشغيل  (: الهدف)

شاي ومتجر معجنات وكريبري ومخبز)

مملح.

 ANGLE RUE DE(:(املقر االجتماعي

 LA PAIX ET RUE IBNOU MALIK

.RACINE   CASABLANCA
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املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

الرأسمال):)33.333 )د1هم مقسم)

د1هم) ( 33 333 )حصة من فئة) إلى)

السيد أنو1 بوفو3)333 حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

بمقت�سى قرا1 غير عادي تم تعين)

السيد أنو1 بوفو3 كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

بالدا1 الشيضاء)يوم)  )فبراير) )3)،)

تحت 1قم)48 765)و7 4895.
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AZALF ELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد
1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : 7 شا1ع احمد 

توكي الطابق ) الدا1 الشيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) )3)،) (3 في) الشيضاء) بالدا1 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

الخصائص اآلتية):

.AZALF ELEC(:(التسمية

باالصالة) املقاول العام،) (: الهدف)

عن نفسه أو نيابة عن الغير،)لجميع)

املدنية،) والنهدسة  الشناء،) أعمال 

وأعمال الحفر،)والخرسانة املسلحة،)

والطالء) والطالء،) والشناء،) والطرق،)

وتو1يدات) وأعمال  الصناعي،)

الكهرباء)وجميع أنواع التجا1ة والشناء)

في األعمال العامة،)وكذلك العامة أو)

الخاصة من أي نوع.

وعامة جميع العمليات التجا1ية،)

املالية،) الصناعية،) السياحية،)

املتعلقة) العقا1ية  وغير  العقا1ية 

مشاشرة) غير  أو  مشاشرة  بصفة 

باألنشطة املشا1 إليها أعاله...

احمد) شا1ع  (7 (: االجتماعي) املقر 

توكي الطابق)))الدا1 الشيضاء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)

مقسم إلى)333 )حصة من فئة)33  

د1هم.

من) تبتدء) (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

بمقت�سى قرا1 غير عادي تم تعين)

AIT ADDI OULAID)كمسير) السيد)

للشركة ملدة غير محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

يناير) )3)،) ((( يوم) بالدا1 الشيضاء)

تحت عدد)85))76)و486483.
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POLY CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : 7 شا1ع احمد 

توكي الطابق ) شقة 1قم 3  

الدا1 الشيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بالدا1)

ما31) )3)،) فاتح  في  الشيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية):

.POLY CAFE(:(التسمية

واستيراد) وبيع  شراء) (: الهدف)

جميع) وتوزيع  وتمثيل  وتصدير 

املنتجات واملواد الغذائية،)الز1اعية.

واستيراد وبيع املواد الخام) شراء)

واملكونات الالزمة للنشاط االجتماعي.

وعامة جميع العمليات التجا1ية،)

املالية،) الصناعية،) السياحية،)

املتعلقة) العقا1ية  وغير  العقا1ية 

مشاشرة) غير  أو  مشاشرة  بصفة 

باألنشطة املشا1 إليها أعاله.....

احمد) شا1ع  (7 (: االجتماعي) املقر 

الدا1) ( 3 شقة 1قم) (( توكي الطابق)

الشيضاء.

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

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)
مقسم إلى)333 )حصة من فئة)33  

د1هم موزعة على الشكل التالي):
 M.OUASSAM السيد)

YOUSSEF 533 حصة.
 BENRAMDANE السيد)
MOHAMMED TAHA 533 حصة.

املجموع):)333 )حصة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
تم) عادي  غير  قرا1  بمقت�سى 
 BENRAMDANE السيد) تعين 
كمسير) (MOHAMMED TAHA

للشركة ملدة غير محدودة.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
ما31) )3)،) (8 يوم) بالدا1 الشيضاء)

تحت 1قم)769363)و493699.
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ECOLES DES CHEFS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1اسمالها : 33.333  د1هم
مقرها االجتماعي : 7 شا1ع احمد 
توكي الطابق ) شقة 1قم 3 

الدا1 الشيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) )3)،) ( 5 في) بالدا1 الشيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية):
.ECOLES DES CHEFS(:(التسمية
التد1يب املنهي في مجال) (: الهدف)
وفي) الخصوص  وجه  على  الطهي 

مجال تقديم الطعام بشكل عام.
و1ش تثقيفية في مجال اإلعاشة)

لألفراد والشركات.
تنظيم الندوات وفعاليات الطهي،)

1سوم متحركة حول فنون الطهي.
جميع األنشطة ذات الصلة.

بيع املنتجات الغذائية.
بيع معدات وأدوات املطشخ.

جميع املنتجات ذات الصلة.
املتعلقة) واملشو1ة  الد1اسة 
بجميع) واملعدات  الطهي  بمجال 
التجا1ية،) العمليات  وعامة  أنواعها 
املالية،) الصناعية،) السياحية،)
املتعلقة) العقا1ية  وغير  العقا1ية 
مشاشرة) غير  أو  مشاشرة  بصفة 

باألنشطة املشا1 إليها أعاله.
احمد) شا1ع  (7 (: االجتماعي) املقر 
الدا1) ( 3 شقة 1قم) (( توكي الطابق)

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

الشركة.
د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)
مقسم إلى)333 )حصة من فئة)33  

د1هم موزعة على الشكل التالي):
 MESTAGHANMI السيدة)

LAMYAE 533 حصة.
 BENRAMDANE السيد)
 533  MOHAMMED DAKIR

حصة.
املجموع):)333 )حصة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
تم) عادي  غير  قرا1  بمقت�سى 
 MESTAGHANMI السيدة) تعين 
كمسيرة للشركة ملدة غير) (LAMYAE

محدودة.
والتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
ما31) )3)،) (5 يوم) بالدا1 الشيضاء)

تحت عدد)768837)و5)4933.
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ديوان األستاذة منى طاو3
موثقة بالدا1 الشيضاء

73)زنقة ليشو1ن زاوية شا1ع املقاومة وشا1ع)
محمد الساد3

STE CHAMILA PRO
SARL

1اسمالها : 33.333  د1هم
املقر االجتماعي : الدا1 الشيضاء 984 

شا1ع محمد الساد3
RC : 194121

محر1) 1سمي  عقد  بمقت�سى 
طاو3 منى  األستاذة  طرف  من 
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بتا1يخ الشيضاء) بالدا1  موثقة  ( 

السيدة) فوتت  (،(3 8 يناير) (33  

لطيفة لحري�سي بدون مقابل مجموع)

33)حصة التي تمتلكها) حصصها أي)

 CHAMILA PRO(في الشركة املسماة

لحلو) شكيب  السيد  لفائدة  (SARL

حصة) ( 5 والسيد أمين ميمى لحلو)

لكل واحد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

(،(3(3 أكتوبر) ( 5 بتا1يخ) الشيضاء)

تحت 1قم)7)7499.
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STE SANI CLUB
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RIAD(EL(ALI

RUE 14 N 10 CASABLANCA

RC : 175909

IF : 40155201

العام) الجمع  قرا1  بموجب 

تقر1) فبراير) )3)،) (8 االستثنائي ي)

ما يلي):

ا1تفاع 1أ3 املال الشركة بمقدا1)

  3.333 د1هم ليرتفع من) (493.333

إلى)533.333)د1هم،)من خالل إنشاء)

  33 بقيمة) جديدة  حصة  (4933

د1هم لكل واحد منهما.

من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (5 في) التجا1ية بالدا1 الشيضاء)

 )3)،)تحت 1قم))76878.
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AROMESCENCE
SARL

1اسمالها : 33.333  د1هم

سجل تجا1ي : 883 47

العام) الجمع  قرا1  بموجب 

تقر1) يناير) )3)،) ((5 االستثنائي في)

ما يلي):

نقل املقر الرئي�سي للشركة سابقا)
إلى العنوان):)الدا1 الشيضاء)33)شا1ع)
أيت أو1ير،)على العنوان التالي):)الدا1)
5)شا1ع دكتو1) الشيضاء،)حي 1اسين،)

محمد سيجلما�سي.
النظام) من  (4 املادة) تعديل 

األسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية بالدا1 الشيضاء)في)3 )ما31)

 )3)،)تحت 1قم)769495.
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FARMALAC
SARL

1اسمالها : 7.533.333 د1هم
سجل تجا1ي : 5 749

العام) الجمع  قرا1  بموجب 
تقر1) يناير) )3)،) ((5 االستثنائي في)

ما يلي):
نقل املقر الرئي�سي للشركة سابقا)
 CASABLANCA PARC D’ACTIVITE
 OUKACHA ( BATIMENT   BLOC

B AIN SEBAA)إلى العنوان التالي):
 Pôle( urbain( et( Industriel
 OMRANE-SAHEL(Tranche(4(Lot

.51PH-Had(Soualem
النظام) من  (4 املادة) تعديل 

األسا�سي.
تأكيد تعيين السيد منير الصريفي))
غير) لفترة  وحيد  مشا1ك  كمسير 

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (4 في) التجا1ية بالدا1 الشيضاء)

 )3)،)تحت 1قم)768635.
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RIF MATERIEL
SARL

1أسمالها : 33.333  د1هم
سجل تجا1ي : 43)86

مقر االجتماعي : الدا1 الشيضاء، 65 
الزنقة 4، الرجاء )، شا1ع القواة 

املساعدة
الحل املشكر للشركة

بتا1يخ) الجماعي  القرا1  بموجب 
5))يناير) )3)،)قر1 الشركاء)ما يلي):
 (5 يسري هذا الحل اعتشا1ا من)

يناير) )3).

الكريم بوعزة) تعيين السيد عشد 
الصالحيات) بجميع  للشركة  مصفيا 

الالزمة للتصفية.
الدا1) في  (: ثابت) التصفية  مقر 
(،( الرجاء) (،4 الزنقة) (،65 الشيضاء)

شا1ع القواة املساعدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية بالدا1 الشيضاء)في)5 )ما31)

 )3)،)تحت 1قم)773348.
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STE TARTARUGA
SARL

AU(CAPITAL(DE 10.000 DH
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بالدا1)
8 3)،)تم) 33)ما31) بتا1يخ) الشيضاء)
اإلعالن عن التعديالت اآلتية لشركة)

:(TARTARUGA
تم تحويل املقر) (: املقر االجتماعي)
االجتماعي للشركة من)6)إقامة جيث)
سكن سيدي معروف الدا1 الشيضاء)
 ( الكوثر) بتجزئة  الجديد  املقر  إلى 
الدا1) معروف  سيدي  (AB 3 إقامة)

الشيضاء.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 
1قم) تحت  (،(3 8 9)أبريل)

.3366(877
تعديل 1قم)9357.
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L’ATELIER DE COIFFURE
279 BD(BIR(ANZARANE 
MAG 10 IMM(FARAH 5 

CASABLANCA
R(C(N° 368307

العام) الجمع  محضر  بموجب 
فبراير) )3)،) ( 8 االستثنائي بتا1يخ)

تقر1 ما يلي):
 GERARD السيد) انسحاب 
بعد) الشركة  من  (SCHOENHENS
له) مملوكة  حصة  (6(63 تفويت)
 YOUSSEF DARIZI السيد) لصالح 
الوحيد) الشريك  اآلن  أصشح  الذي 
.L’ATELIER DE COIFFURE(لشركة

 GERARD السيد) استقالة 

من مهامه كمسير) (SCHOENHENS

للشركة.

 YOUSSEF DARIZI(تثبيت السيد

كمسير وحيد للشركة.

الجديد) األسا�سي  النظام  إقرا1 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية بالدا1 الشيضاء)في)) )ما31)

 )3)،)تحت 1قم)769767.
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BARE RECORDS

SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر) (33 بتا1يخ) الشيضاء) الدا1 

ذات) تأسيس شركة  تم  قد  (،(3(3

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

.BARE RECORDS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)

إنتاج سينمائي.

1أ3 املال):)33.333 )د1هم.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

شا1ع) ( (8 (: االجتماعي) املقر 

 6 العرعا1 الطابق الثاني املكتب 1قم)

الدا1 الشيضاء.

غير) ملدة  با1  سميرة  (: التسيير)

محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

1قم) تحت  الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

السجل التجا1ي)465 49.

134 P



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6558

HIGHTECH CONSULTING
تأسيس رشكة ذات مسؤولية محدودة

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) وضع  تم  3)فبراير) )3)،)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات الخصائص التالية):

 HIGHTECH (: االسم)

.CONSULTING

خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

ادماج نظام املعلومات،) اإلعالميات،)

تركيب) إعالمية،) وحلول  معدات 

املعدات) وبيع  إصالح  الششكات،)

اإلعالمية وكل ما له عالقة مشاشرة)

أو غير مشاشرة بكل ما سشق ذكره من)

أجل توفير الظروف املناسشة لتنمية)

وتطوير الشركة.

اللة) شا1ع  (6 (: االجتماعي) املقر 

املعاني،) مصطفى  زاوية  الياقوت 

الطابق الثاني،)1قم))6)الدا1 الشيضاء.

  33.333 (: الشركة) مال  1أ3 

د1هم مقسمة إلى)333 )حصة بثمن)

33 )د1هم للحصة.

السيد سناوي أيمن)533)حصة.

 533 اإلاله) عشد  مصمود  السيد 

حصة.

املجموع):)333 )حصة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

السنة االجتماعية):)السنة املدنية)

من فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل)

سنة.

السيد) تعيين  تم  لقد  (: التسيير)

عشد) مصمود  والسيد  أيمن  سناوي 

للشركة) متضامنين  اإلاله كمسيرين 

مزدوج أو منفرد ملدة غير) مع إمضاء)

محدودة.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)

بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 

 9336 تحت عدد) ما31) )3)،) (  

بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

التجا1ي تحت عدد)494349.
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أيت بوزرك
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد

السجل التجا1ي : 46545 أكادير

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) تم وضع  5))فبراير) )3)،)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة بمساهم وحيد باملواصفات)

التالية):

التسمية):)ايت بوز1ك.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.

الهدف):)مخبزة وحلويات،)أشغال)

مختلفة،)إستيراد وتصدير.
زنقة) ( 8 1قم) (: االجتماعي) املقر 

تانسيفت حي القد3 أكادير.
1ا3 املال):)33.333 )د1هم.

تسير الشركة باإلمضاء) (: التسيير)

الوحيد للسيد عزيز و1ايس،)الحامل)

1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.JE(83946

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ألكادير  التجا1ية 

 )3)،)تحت 1قم)98696.
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STE MARBRE MARMOR
SARL

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة) تم  8))يناير) )3)،)

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 MARBRE MARMOR(:(التسمية

ما1بر ما1مو1.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

مختلف أنواع الرخام،)وتركيشه.

أشغال مختلفة في الشناء.

االستيراد والتصدير.

 (33.333 (: الشركة) مال  1أ3 

حصة من) ((333 إلى) د1هم مقسمة 

الواحدة،) للحصة  د1هم  ( 33 فئة)

على):

الشكل) حصة  (533 عشيد) 1شيد 

الثاني فيروز بحوتي)533)حصة.

حكيم حنيني)533)حصة.

امحمد بوهنين حنيني)533)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

السنة) إال  ديسمبر من كل سنة  (3 

األولى من تا1يخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)دوا1 أوالد عقشة،)

تما1ة.

بحوتي) فيروز  السيدة  (: التسيير)

والسيد امحمد بوهنين حنيني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 يوم) بتما1ة  االبتدائية 

 )3)،)تحت 1قم التسجيل بالسجل)

التجا1ي))5 5.
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SALAMI AUTO

SARL AU

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

فبراير) ((3 بتا1يخ) املنعقد  العادي 

 )3)،)تقر1 ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي):

5 )شا1ع األبطال،)شقة 1قم) من)

4،)أكدال الرباط إلى محل)) ))تجزئة)

عين لعتريس)353) ،)الصخيرات.

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

1قم) تحت  القانوني  اإليداع  تم 

486   )بتا1يخ)5)ما31) )3)،)لدى)

املحكمة التجا1ية بالرباط.
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PHARMACIE CLÉOPÂTRE
SARL AU

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
تم) بالدا1 الشيضاء) ما31) )3)،) ( 5
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

بشريك وحيد ذات امليزات التالية):
 PHARMACIE (: التسمية)

.CLÉOPÂTRE SARL AU
الخدمات):)الصيدلة.

اندلس الرحمة) (: املقر االجتماعي)
مجمع سكني)4)إقامة)3 )املحل) )حي)

الرحمة الدا1 الشيضاء.
  33.333 (: الشركة) مال  1أ3 
حصة) ( 333 إلى) مقسمة  د1هم 
33 )د1هم للحصة) اجتماعية بقيمة)

الواحدة.
السيدة) تسيرها  (: الشركة) تسيير 

علياء)ناصف ملدة غير محدودة.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجا1ي.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الشيضاء) بالدا1  التجا1ية  باملحكمة 
769376)بتا1يخ)  )ما31) تحت 1قم)

.(3( 
التسجيل) تم  (: التجا1ي) السجل 
الشيضاء) بالدا1  التجا1ية  باملحكمة 

تحت 1قم)9)4943.
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STE SIMO FOR
SARL AU

 45RUE(DE(RABAT(BIN(JRADI -
TAZA

FIX : 0535672820
RC 2083

TP 15609829
I(F 40237950

ICE : 000091653000033
الزيادة في 1اسمال الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتا1يخ تازة  في  املحر1   االستثنائي 
السيدة) قر1ت  فبراير) )3)،) ( 9  
الوحيد) الشريك  مليكة  الفو1 
شركة) فو1  سمو  شركة  ومسيرة 
1أسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)

533.333)د1هم.
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45)زنقة الرباط) مقرها االجتماعي)

بين الجرادي تازة ما يلي):

الشركة) 1أسمال  في  الزيادة 

د1هم إلى) ( 33.333 وذلك بنقله من)

 5333 على) موزعة  د1هم  (533.333

د1هم) ( 33 بقيمة) اجتماعية  حصة 

عند) بأكملها  محر1ة  حصة  لكل 

في) نقدي  دفع  بواسطة  االكتتاب 

الحساب الشنكي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتازة) االبتدائية  للمحكمة  الضشط 

بتا1يخ) 1قم) )3)/37 ) تحت 

) )ما31) )3).
للشيان والنشر

امضاء)املسير
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NAFTAM

SARL

1اسمالها : 35.333.333  د1هم

مقرها االجتماعي : B   زنقة احمد 

عقراد وازيس الدا1 الشيضاء

السجل التجا1ي : 338435

تحويل املقر االجتماعي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 (3(3 نوفمبر) (9 بتا1يخ) االستثنائي 

 (3(3 نوفمبر) ((3 بتا1يخ) املسجل 

 OR( : األ1قام) تحت  الشيضاء) بالدا1 

.39368/(3(3

.RE(:((02000509371360

تمت املصادقة على):

لشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

زنقة) (  B ش ذ م م إلى) (NAFTAM

احمد عقراد وازيس الدا1 الشيضاء.

 4 وقد تمت اعادة صياغة املادة)

للقانون األسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

الشيضاء) للدا1  التجا1ية  املحكمة 

1قم) تحت  3 )ما31) )3)،) بتا1يخ)

.769435
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IDNAFOOD
SARL

1اسمالها : 45.333.333 د1هم
مقرها االجتماعي : B   زنقة احمد 

عقراد وازيس الدا1 الشيضاء
السجل التجا1ي :  45 39

توسيع نشاط  الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير) )3)  ( 7 بتا1يخ) االستثنائي 
فبراير) )3)  ((3 بتا1يخ) املسجل 
 OR( : األ1قام) تحت  الشيضاء) بالدا1 

.8683/(3( 
.RE(:((202100119191

تمت إضافة األنشطة التالية إلى)
نشاط الشركة الحالي):

بيع،)شراء،)تسويق وتصدير جميع)
املحلية،) الغذائية  املنتجات  أشكال 
 3 املادة) صياغة  إعادة  تمت  وقد 

للقانون األسا�سي للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
الشيضاء) للدا1  التجا1ية  املحكمة 
5 )ما31) )3)،)تحت الرقم) بتا1يخ)

.77333(
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MERY PESCADO
SARL AU

1اسمالها : 33.333  د1هم
مقرها االجتماعي : حي االنشعاث

1قم 38 بوجدو1
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

5 )فبراير) )3)،)تم وضع) بتا1يخ)
قانون منظم لشركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات املميزات التالية):
.MERY PESCADO(:(التسمية

هدف الشركة):)الشكل القانوني:)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
املقر االجتماعي):)حي االنشعاث 1قم)

38)بوجدو1.
املدة):)حددت الشركة في)99)سنة)
تبتدئ من تا1يخ تسجيلها في السجل)

التجا1ي.

الرأسمال):)33.333 )د1هم.
توزيع) تم  (: الرأسمال) توزيع 
حصة) ( 33 إلى) الشركة  1أسمال 
اجتماعية بقيمة)33 )د1هم للواحدة)

محر1ة وموزعة على الشكل التالي):
حصة)   33  IDNAFOOD شركة)

بالكامل.
تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

إد حلي ناجم مسير وحيد للشركة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.
للمحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 
الرقم) تحت  فبراير) )3)،) ((6

.63(/( 
بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

التجا1ي لشوجدو1.
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BAHJA ALLU

SARL AU
في) العرفي  العقد  تسجيل  تا1يخ 
والتي تحمل) بسال،) ((3(3 أكتوبر) ((

الخصائص التالية):
نجا1ة) (: االجتماعي) الهدف 

األملنيوم.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)
فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة.
موزعة على الشكل التالي):

السيد حسن ابرغاز)333 )حصة)
من فئة)33 )د1هم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)إقامة علياء)محل)

4 )سال الجديدة.
املسير):)حسن ابرغاز.

(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
.3(485

املحكمة االبتدائية بسال.
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صوفاديكوم

مكتب الحسابات والجشايات واستشا1ة)

املقاوالت

1شيد الرياحي

5))زنقة ابي شعيب الدكالي حي الليمون،)الرباط

الهاتف):)563/73-79-76 3537373

LAHMIDI’S GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 3.333  د1هم

العنوان : تجزئة عشدو فلو1ي 1قم 

 5 الصخيرات

تأسيس شركة
مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس) يناير) )3)،) ( 8 بتا1يخ)

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

د1هم) ( 3.333 ب) 1اسمالها  يقد1 

بالعنوان) االجتماعي  مقرها  ويوجد 

تجزئة عشدو فلو1ي 1قم) 5  (: التالي)

الصخيرات.

التسمية):)شركة لحميدي كروب.

الهدف):)تقديم الخدمات وأشغال)

الشناء.

عشدو) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

فلو1ي 1قم) 5)الصخيرات.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

3.333 )د1هم مقسم إلى)33 )حصة)

لكل) د1هم  ( 33 بمقدا1) اجتماعية 

حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

محمد) ولحميدي  خالد  لحميدي 

كمسيران للشركة ملدة غير محددة.

توزيع األ1باح):)من األ1باح الصافية)

تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

والشاقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بتما1ة) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

بتا1يخ)9)ما31) )3)،)1قم)75))3 .

145 P
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OUZLAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) 3 )ما31) )3)،)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد خصائصها كالتالي):
.OUZLAK(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الهدف):)االستشا1ات اإلدا1ية.

شا1ع) (4 مفترق) (: املقر االجتماعي)
أدولب وزنقة الكوكو3 قطاع)4 )حي)

الرياض الرباط.
د1هم) ( 3.333 (: 1أسمال الشركة)
كل) قيمة  حصة  ( 33 إلى) مقسمة 
تحريرها) تم  د1هم،) ( 33 واحدة)

بالكامل وموزعة كما يلي):
السيدة منية اوزهرة)33 )حصة.

املدة):)99)سنة.
تم تعيين السيدة منية) (: التسيير)
الوطنية) للشطاقة  الحاملة  اوزهرة 
مسيرة للشركة ملدة) (A333( 9 1قم)

غير محدودة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجا1ي للمحكمة التجا1ية بالرباط)
1قم) تحت  ما31) )3)) ( 6 بتا1يخ)

. 53(67
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EXPERTISE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة)   )ما31) )3)،)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد خصائصها كالتالي):
EXPERTISE AUTO(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
اطا1ات) لصيانة  منشأة  (: الهدف)

السيا1ات.

دوا1 أوالد هالل) (: املقر االجتماعي)
احصين سال الجديدة.

  33.333 (: الشركة) 1أسمال 
د1هم.

السيد):)امليح خالد)333 )حصة.
املدة):)99)سنة.

تم تعيين السيد امليح) (: التسيير)
خالد الحامل للشطاقة الوطنية 1قم)
مسير للشركة ملدة غير) (AE 7(898

محدودة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بسال) االبتدائية  للمحكمة  التجا1ي 
1قم) تحت  ما31) )3)،) ( 5 بتا1يخ)

.33 75
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INTELLO PRIVE
تأسيس شركة

بتا1يخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،(3( /3(/(3

بالخصائص التالية):
(- بريفي) أنطيلو  (: التسمية)

.INTELLO PRIVE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
وتنظيم) اللغات  تعليم  (: الهدف)

د1و3 من أجل الدعم.
وعموما جميع العمليات التجا1ية)
التي) والعقا1ية  والصناعية  واملالية 
مشاشرة) غير  أو  مشاشرة  عالقة  لها 
جميع) وكذا  االجتماعي،) الغرض  مع 
عالقة) لها  أو  املشابهة  األغراض 

بتطوير الشركة.
 99 تحدد مدة الشركة في) (: املدة)

سنة.
1أسمال) يقد1  (: الشركة) 1أسمال 
د1هم) ألف  ( 33.333 ب) الشركة 
حصة اجتماعية) ( 333 مقسمة إلى)
مقسمة) للحصة  د1هم  ( 33 بقيمة)

على الشكل التالي):
  333 (: املتقي) محمد  السيد 

حصة.
1قم) زنقة فاء) (: مقرها االجتماعي)

39)حي السالم)-)القنيطرة.

الشركة) يدير  (: الشركة) إدا1ة 

مدير واحد أو أكثر من بين الشركاء)أو)

خا1جا عنهم يعينون بأغلشية أصوات)

محمد) السيد  يعتبر  وحاليا  الشركاء)

مسير الوحيد للشركة وذلك) املتقي،)

ملدة غير محدودة.

اإلمضاء)االجتماعي):)تعتبر الشركة)

ملزمة على وجه صحيح فيما يخص)

بتوقيع) وااللتزامات  العقود  كافة 

السيد محمد املتقي.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

نهاية) إلى  يناير  فاتح  االجتماعية من 

شهر ديسمبر من كل سنة.

تبتدئ) األولى  السنة  باستثناء)

للشركة) النهائي  التأسيس  تا1يخ  من 

وتنتهي في) 3)ديسمبر.

األ1باح):)يحتفظ ب)%5)من األ1باح)

القانوني) االحتياطي  الرصيد  ألنشاء)

إلى حدودة عشر 1أسمال الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

(،(3( /33/34 بتا1يخ) بالقنيطرة 

و3)8 ،) (8 434 تحت 1قم اإليداع)

السجل التجا1ي 1قم)59357.
للنشر والشيان
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SOCIETE YARIHAB
SARL AU

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) فبراير) )3)،) (5 ومسجل بتا1يخ)

املسؤولية) محدودة  شركة  إنشاء)

تحمل) والتي  الوحيد،) الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

SOCIETE YARIHAB(:(التسمية

SARL AU

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

األشعال املختلفة.
 (33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.

املقر االجتماعي):)املساكنة بشركة)
عوة) ضاية  زنقة  (36 املركز) الرباط 

(- أكدال) ( 6 1قم) الشقة  الطابق4)

الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تا1يخ التأسيس.

تم تعيين السيد عقاد) (: التسيير)

بد1 كمسير للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجا1ية) باملحكمة  القانوني 

بتا1يخ) (   7 5 1قم) تحت  بالرباط 

.(3( /33/ 5
مقتطف وبيان
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تروست كونستركسون

TRUST CONSTRUCTION
1قم 39، محل 33، تجزئة القرية 

الجديدة، احصين - سال.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة.

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بسال في)
تم تحديد القانون) يناير) )3)،) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة،)ذات املميزات التالية):

(: االجتماعية) التسمية 

 TRUST كونستركسون) تروست 

.CONSTRUCTION
عقا1ي) منعش  (: الشركة) غرض 

وبصفة) املختلفة،) الشناء) أشغال  (-

التجا1ية،) العمليات  كل  شمولية،)

وغير) العقا1ية  املالية،) الصناعية،)

العقا1ية التي يكون لها ا1تشاط مشاشر)

أو غير مشاشر بالهدف األسا�سي املشا1)

الثانوية) األهداف  وبكل  أعاله،) إليه 

التي من شأنها أن تساعد على تنمية)

أنشطة الشركة.
محل) (،39 1قم) (: املقر االجتماعي)

33،)تجزئة القرية الجديدة،)أحصين)

-)سال.

من) سنة  (99 (: االجتماعي) املدة 

تا1يخ تأسيسها النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

  333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333

د1هم) ( 33 حثة اجتماعية من فئة)

مقسمة كما يلي):

 533 (: هللا) عشد  دقيوق  السيد 

حصة.



6561 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

السيد جناح حسن):)533)حصة.
:)تعيين السيدين دقيوق) التسيير)

مسيرين) حسن  وجناح  هللا  عشد 

مع) اثنين للشركة ملدة غير محدودة،)

توقيعيهما االثنين معا متالزمين وغير)

الشنكية) العمليات  لجميع  منفصلين 

وثائق ومستندات الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

بتا1يخ)    املحكمة االبتدائية بسال،)

(،36 45 عدد) تحت  ما31) )3))
وتم تقييد الشركة بالسجل التجا1ي)

بسال تحت 1قم)49 33.
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VIVINO
SARL

شركة ذات مسوةلية محدودة

يقد1 1أسمالها ب : 33.333  د1هم.

املقر االجتماعي : الرقم : 38، تقاطع 

شا1ع باستو1 وزنقة أبو شعيب 

الدكالي، البرتقال - الرباط.

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

في) ومسجل  ((3( /3(/35 (: في)

شركة) تأسيس  تم  (،(3( /3(/ 6

تحمل الخصائص التالية):

.VIVINO(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي):)

تسويق املشروبات الكحولية وغير)

الكحولية.

بقال.

ممون حفالت.
د1هم) ( 33.333 (: املال) 1أ3 

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ماعدا) إلى) 3)

السنة األولى تبتدئ من تا1يخ تأسيس)

الشركة إلى) 3)ديسمبر.

(،38 (: الرقم) (: االجتماعي) املقر 

تقاطع شا1ع باستو1 وزنقة ابوشعيب)

الدكالي،)البرتقال)-)الرباط.

(: محدودة) غير  ملدة  (: التسيير)

غنام محمد مراد،) (: السيد) كل من 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.A567337(:(1قم

توزيع األ1باح):)من األ1باح الصافية)

تؤخذ)%5)لتكوين االحتياط القانوني)

والشاقي يوزع بين الشركاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

(: 1قم) تحت  (،(3( /33/ 3 بتا1يخ)

.(RC:(150127( .   6 3
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 SOCIETE MIRASAR DES

TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد 1أسمالها 33.333  

د1هم.

مقرها االجتماعي : 46 شا1ع عقشة 

أكدال 1قم ) - الرباط.

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي سجل) (: اوال)

حر1) ((3( /3 / 8 بتا1يخ) بالرباط 

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد تحمل)

املواصفات التالية):

 SOCIETE MIRASAR (: التسمية)

.DES TRAVAUX

:)هدف الشركة،)األشغال) الهدف)

املختلفة.

شا1ع عقشة) (46 (: املقر االجتماعي)

شقة أكدال 1قم)))الرباط.

املدة):)تسعة وتسعون سنة))99).

حدد) (: االجتماعي) املال  1أ3 

د1هم) ( 33.333 مشلغ) في  1أسمال 

مقسمة على)333 )حصة بقيمة)33  

مخصصة) الواحدة  للحصة  د1هم 

للشريك الوحيد.

السيد اد1از 1شيد):)333 )حصة.

قشل) من  الشركة  تدا1  (: اإلدا1ة)

في) مزداد  اد1از 1شيد،) السيد  املسير 

)3/3 /)98 )مغربي،)حامل لشطاقة)

.A778533(التعريف الوطنية 1قم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

إلنشاء) (5% تقتطع) (: األ1باح)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرا1 الشريك الوحيد.

تم تسديد الحصص) (: الحصص)

د1هم) ( 33.333 قد1ه) بما  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.

ثانيا):)اإليداع القانوني):)تم اإليداع)

القانوني باملحكمة التجا1ية بالرباط)

تسجيل) وتم  ((3( /33/ 5 بتا1يخ)

الشركة بالسجل التجا1ي تحت 1قم)

. 53(47
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 مانجمنت كونسيلتين

)اند أكاونت

ش.م.م

شركة آكوالي 
ش.م.م

1أسمال : 3.333  د1هم.

املقر االجتماعي : 3 زنقة عنابة 

الطابق الثالث 1ثم الشقة    

حسان الرباط.

يوم) خاص  اتفاق  عقد  بموجب 

) )فبراير تم تأسيس شركة محدودة)

تحمل) وحيد  ممثل  ذات  املسؤولية 

الخصائص التالية):

التسمية):)شركة آكوالي محدودة)

املسؤولية ذات ممثل وحيد.

الرأسمال):)3.333 )د1هم.

:)االستشا1ات) النشاط االجتماعي)

املتعلقة بالتسيير.

عنابة) زنقة  (3 (: االجتماعي) املقر 

الطابق الثالث 1قم الشقة)  )حسان)

الرباط

آنا) السيدة  تعيين  تم  (: التسيير) (

كمسيرة) إييكليسيا  ال  دة  كا1ييلو 

للشركة.

األ1باح) من  (5% اقتطاع) تم 

لتأسيس صندوق االحتياطات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3( /33/ 5 التجا1ية بالرباط يوم)

تحت 1قم التسجيل)8)583 .
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عمر كونستريكسيون
ش.م.م

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة.

ذات 1أسمال : أ1بعة ماليين 

وخمسمائة وثالثة وسشعون ألف 

د1هم )4.573.333 د1هم(.

مقرها االجتماعي : املحمدية، بني 

يخلف، تجزئة آيت تقي، 1قم ) .

من) حر1  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) هاللي،) سعيد  األستاذ  طرف 

تم) يناير) )3)،) (5 بتا1يخ) بالرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

كونستريكسيون) عمر  (: التسمية)

ش.م.م

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

تنفيذ جميع) (: الهدف االجتماعي)

األشغال) من  املتعلقة  العمليات 

العمومية والهندسة املدنية وأشغال)

األنعاش العقا1ي،)وشركات الشناء،

األ1ا�سي) تقسيم  تجهيز،) شراء،)

العا1ية من أجل الشيع.

السكن،) أجل  من  محمالت  بناء)

التجا1ي املنهي،)  واالستعمال 

لفائدة) أو  لفائدته  الصناعي  أو  (

الخاصة العمومية،) اإلدا1ات   جميع 

)أو غيرها،

بالوساطة) الشيع والكراء) الشراء،)

وتسويق جميع العقا1ات)؛

وتسيير) استغالل  شراء،) إيجا1،)

املنقولة) والحقوق  املمتلكات  جميع 

وغير املنقولة)؛
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اإلدا1ية) واملساعدة  الد1اسة 

واملالية للشركات العمومية والخاصة)

وششه العامة واملستثمرين العقا1يين)

أو غيرهم)؛

طريق) عن  امللكية  حقوق  اقتناء)

اال1تشاط أو  الدمج  أو   املساهمة 

)أو شراء)األسهم او األسهم أو السندات)

ألي شركة او شركة لهاغرض مماثل)

أو ذي صلة.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

التجا1ية الصناعية القا1ة واملتحركة)

مشاشر) بشكل  تتعلق  التي  واملالية 

االجتماعي) بالهدف  مشاشر  غير  أو 

للشركة.

أنواع) جميع  عامة  وبصفة 

بشكل) صلة  لها  التي  العمليات 

مشاشر أو غير مشاشر بالهدف الرئي�سي)

للشركة،

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تا1يخ التأسيس.

بني) املحمدية،) (: االجتماعي) املقر 

يخلف،)تجزئة آيت تقي،)1قم)) .

حدد) (: الشركة) 1أسمال 

ماليين) أ1بعة  في  الشركة  1أسمال 

ألف) وسشعون  وثالثة  وخمسمائة 

إلى) وهو مقسم  ()4.573.333( د1هم)

  33 مائة) فئة  من  حصة  (45.733

د1هم للواحدة موزعة كالتالي):

  5.(44 (: السيد بوشعيب و1يد)

حصة اجتماعية.

  5.(43 (: و1يد) 1شيد  السيد 

حصة اجتماعية.

  5.(43 (: و1يد) سعيد  السيد 

حصة اجتماعية.

املجموع):)45.733)حصة.

يعتبر السيد بوشعيب و1يد مسيرا)

للشركة املذكو1ة وملدة عير محدودة.

تم تقييد الشركة املذكو1ة أعاله)

التجا1ي) بالسجل  الضشط  بكتابة 

باملحمدية،) االبتدائية  للمحكمة 

تحت 1قم)7375).
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شركة مقهى سوفمان
CAFE SOFMANE

شركة ذات مسؤولية محدودة
ش.م.م

مقرها االجتماعي : 1قم 598 تجزئة 
خالد سيدي زعير - تما1ة :

السجل التجا1ي : 93843 باملحكمة 
التجا1ية - الرباط.

املؤ1خ) العام  الجمع  بمقت�سى 
شركاء) قر1  بتا1يخ) )/) /8 3))
التعديالت) سوفمان  مقهى  شركة 

التالية):
فسخ الشركة السابق ألوانه.

تعيين السيد محمد بن عشد هللا)
والسيدة الغرداتي خديجة كمصفيى)

الشركة.
تجزئة) (598 1قم) (: التصفية) مقر 

خالد سيدي يحيى زعير)-)تما1ة.
براءة املصفيين محمد بن عشد هللا)

والسيدة الغرداتي خديجة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية) باملحكمة  الضشط 
بتا1يخ) (88 33 1قم) تحت  الرباط 

.(3(3/33/34
عن النسخة والنص.

155 P

HDR AUTO
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد) ((3( /3(/37 بالرباط في)
 HDR لشركة) األسا�سي  القانون 

AUTO)ذات املواصفات التالية):
شركة) تأسيس  (: التاسيس)
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
.HDR AUTO(:(التسمية

السالم) عشد  السيد  (: الشركاء)
قاسم والي شريك وحيد.

الشركة) 1أسمال  (: الرأسمال)
  333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333
د1هم) ( 33 الواحد) قيمة  حصة،)
كاملةعند) نقدا  وتحر1  تكتتب 

االكتتاب.

املقر االجتماعي):)عما1ة)79،)شا1ع)

أكدال،) (،6 الشقة) 1قم  سينا،) ابن 

الرباط.

من) ابتداء) سنة،) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجا1ي.

تصدير) (: االجتماعي) الهدف 

السيا1ات) أنواع  جميع  واستيراد 

جميع) وكذلك  والجديدة  القديمة 

املواد املكملة لها من قطاع الغيا1.

تسير الشركة من) (: إدا1ة الشركة)

طرف السيد عشد السالم قاسم والي.

االحتياط) لتكوين  (20% (: األ1باح)

بين) توزيعه  سيتم  الشاقي  القانوني،)

الشركاءوفق عدد األسهم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجا1ية بالرباط،)

الرقم) تحت  ((3( /33/34 بتا1يخ)

77)))بالسجل التجا1ي.
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EDU SYNERGY
SARL

بتا1يخ) املؤ1خ  العقد  بموجب 

قوانين) وضعت  ((3( /3 /(3

الشركة):

االسم االجتماعي):)ادي سنغجي.

وتصدير،) استيراد  (: الهدف)

والتجهيزات) االلكترونية  املعدات 

املد1سية.

املقر االجتماعي):)عما1ة)33)الشقة)

8)زنقة موالي احمد لوكيلي)-)حسان)

-)الرباط.

الحصص) جميع  (: الحصص)

د1هم موزعة) ((3.333 نقدية قد1ها)

كالتالي):

السيد املصلح محسن)33 )حصة)

من فئة)33 )د1هم.

السيد كمرة عمر)33 )حصة من)

فئة)33 )د1هم.

التسيير):)الشركة مسيرة بالتسيير)

املشترك بين السيد املصلح محسن)

والسيد كمرة عمر.

اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

التجا1ية) املحكمة  لدى  القانوني 

تحت) ((3( /3(/(( بتا1بخ) بالرباط 

عدد)56)   .
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MTZMEDIA
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) ( 7 بتا1يخ) تما1ة  في  مؤ1خ 

شركة ذات) (: قد تم تأسيس) ((3( 

املسؤولية محدودة بشريك وحيد.

(- والنشر) الصحافة  (: الهدف)

االنتاج السمعي الشصري)-)االتصاالت)

التصميم) أعمال  (- واالحداث)

والطشاعة.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة.

  333 (: الهاشمي) منير  (: السيد)

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1سخ وضع)

السجل التجا1ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

القاهرة شقة) شا1ع  ( (9 (: املقر)

))-)تما1ة.

املسير):)السيد منير الهاشمي.
(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

7)3)3 )-)تما1ة.
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LIANDI COMPANY
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مؤ1خ في تما1ة بتا1يخ)3))فبراير) )3) 

قد تم تأسيس):

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

األعمال) (: االجتماعي) الهدف 

املنتجات) وشراء) بيع  (- الز1اعية)

1يادة) على  التد1يب  (- الز1اعية)

ود1اسة) كتابة  (- الز1اعية) األعمال 

األعمال) إدا1ة  الز1اعية،) املشا1يع 

واملزا1ع،)التسويق الز1اعي.
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1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)
فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة.
السد سعد حوات):)343)حصة.

(: 1وشدي) محسن  كريم  السيد 
333)حصة.

 333 (: اليماني) جمال  السيد 
حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
القاهرة شقة) شا1ع  ( (9 (: املقر)

-))تما1ة.
املسير):)السيد سعد حوات.

(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
5)3)3 )-)تما1ة.
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 SOLUTION MARAH
IMMOBILIER

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
 SOLUTION MARAH( اسمها

(IMMOBILIER
1أسمالها):)33.333 )د1هم.

ابراهيم) شا1ع  (: التجا1ي) مقرها 
الثاني الطابق  (33( 1قم)  الروداني 

)1قم)) )املعا1يف)-)الدا1 الشيضاء.
هدفها):)العقا1.

ابن زهير محمد الخلفي) (: مسيرها)
عشد الشاسط.

السجل التجا1ي):)494369.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) الشيضاء) التجا1ية 
) /33/ )3))تحت عدد)769595.
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FRETLINK
SARL AU

تأسيس شركة
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،(3( /3 /(9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات التالية):

 FRETLINK شركة) (: التسمية)
.SARL AU

وخا1ج) داخل  (: الشركة) غرض 
املغرب):

)الوطنية) مقاول في نقل الشضائع)
والعاملية(

استيراد وتصدير.
املقر):)إقامة عرصة سال عما1ة) ) 

شقة 1قم)))حي اشماعو)-)سال.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تا1يخ تسجيلها في)

السجل التجا1ي.
بمشلغ) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
  333 مقسمة إلى) د1هم،) ( 33.333
للواحدة،) د1اهم  ( 33 ب) حصة،)

مكتتشة كليا،)موزعة كالتالي):
  333 (: الغريب) أسامة  السيد 

حصة.
املجموع):)333 )حصة.

التسيير):)تسيير وحيد الشركة من)
طرف السيد أسامة الغريب ملدة غير)
الوطنية) للشطاقة  الحاملة  محدودة 
بإقامة) والقاطن  (AB35(784 1قم)
عرصة سال عما1ة) ))شقة 1قم)))حي)

اشماعو)-)سال.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بكتابة) الشركة  لنظام  القانوني 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
بسال بتا1يخ)33/38/ )3))تحت 1قم)

.(5 
سجلت الشركة بالسجل التجا1ي)

تحت 1قم):)   33.
مقتطف قصد اإلشها1.
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مكتب األستاذ بن سودة فؤاد
موثق

شا1ع الجيش امللكي عما1ة التاجموعتي)»3«
الطابق الثاني)-)فا3

الهاتف):)3535643375.

 SOCIETE ELECTRICITE
 MATERIEL ET
DISTRIBUTION

SARL

ELECTROMADIS
بتا1يخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
تلقاه فبراير) )3)) و9) يناير  ((5  

بفا3) بنسودة فؤاد موثق  األستاذ  (

 SOCIETE ELECTRICITE لشركة)

  MATERIEL ET DISTRIBUTION

ذات) شركة  (ELECTROMADIS

مسؤولية محدودة تقر1 ما يلي):

حصة من طرف) (4 33 تفويت) (-

السيد الشرايبي 1ضا الحصص التي)

ذكرها) السابق  الشركة  في  يمتلكها 

لفائدة السادة السالوي عشد الكامل)

مناصفة) وذلك  حمزة  والسالوي 

بينهما.

إعادة صياغة قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفا3) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

عدد) تحت  ما31) )3)) (9 بتا1يخ)

.( / 383
بمثابة مقتطف

األستاذ بن سودة فؤاد
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مكتب األستاذ محمد السو�سي صدوق

موثق

شا1ع محمد الخامس،)إقامة بد1

الطابق الثاني،)فا3))6

الهاتف):)8.97).35.35.94

الفاكس):)3535943356

La société TAFASSIT SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

والذي تلقاه األستاذ محمد السو�سي)

 9 ( بتا1يخ) بفا3  املوثق  صدوق،)

املقر) نقل  تقر1  (،(3(3 ديسمبر)

(،TAFASSIT لشركة) االجتماعي 

من) د1هم،) ( 33.333 1أسمالها)

شا1ع) فا3،) في  املوجود  العنوان 

شا1ع) األمير الو1يث إقامة كليوباتر،)

الطابق) ب،) ( 3 الشقة) خنساء،)

فا3،) (: إلى العنوان التالي) الخامس،)

1قم)3،)شا1ع مشرع بلقصيري،)شقة)

4،)أطلس.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

في التجا1ية بصفرو   ضشط املحكمة 

 9)ما31) )3))تحت 1قم)846/ )3).
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سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها)33.333 )د1هم

1قم)36)شا1ع عالل بن أحمد جليز

مراكش

BERTAAR GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 333.333 د1هم
زنقة ابن عائشة فيال قصشاني الحاج 

بريك جليز، مراكش
1قم السجل التجا1ي  7  )

العام) الجمع  ملحضر  تشعا 

تم) يناير) )3)) (8 االستثنائي بتا1يخ)

تقرير ما يلي):

ملك) في  حصة  ( 533 تفويت)

السيد سفيان بركة لحساب السيد)

سامي برادة)؛

ملك) في  حصة  ( 533 تفويت)

السيد أحمد كيتان لحساب السيدة)

نوال ماجدة برادة)؛

تعديل الفصلين)6)و7)من النظام)

األسا�سي للشركة.

حدد الرأسمال االجتماعي في مشلغ)

 3333 إلى) مقسم  د1هم  (333.333

حصة.

السيد سامي برادة):)533 )حصة):)

53.333 )د1هم)؛

السيدة نوال ماجدة برادة):)533  

حصة)):)53.333 )د1هم.

املجموع):)3333)حصة):)333.333 

د1هم.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

اإليداع القانوني):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  ما31) )3)) ( ( يوم)

. ( 66(

164 P



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6564

مكتب األستاذ بن سودة محمد

موثق

شا1ع الجيش امللكي،)عما1ة التاجموعتي)»3«

الطابق الثاني

الهاتف):)35.35.64.33.75

 SOCIETE FINE GOURMET

SAN REMO ITALIANA SARL
  6 بمقت�سى عقد توثيقي بتا1يخ)

بنسودة) تلقاه األستاذ  فبراير) )3))

 SOCIETE(محمد موثق بفا3 لشركة

 FINE GOURMET SAN REMO

مسؤولية) ذات  شركة  (ITALIANA

محدودة تقر1 ما يلي):

طرف) من  حصة  ((333 تفويت)

الحصص) هللا  عشد  بوكدو1  السيد 

السابق) الشركة  في  يمتلكها  التي 
ذكرها لفائدة السيد أنوا1 التدالوي)

هشام.

السيد) املسيرين  أحد  استقالة 

الحميطي محمد من املهام الذي كان)

يزاوله في الشركة السابق ذكرها.

أنوا1) السيد  جديد  مسير  تعيين 

التدالوي هشام.

إعادة صياغة قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفا3) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) (8 بتا1يخ)

.( / 358
بمثابة مقتطف

األستاذ بن سودة محمد
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DOZZA SARL AU
وضع) فبراير) )3)) بتا1يخ)  ) تم 

قانون منظم لشركة باملميزات التالية):

 DOZZA SARL AU (: التسمية)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

الهدف):

جلدية) مصنوعات   صانع 

أو قمصان أو سلع للسفر)؛

االستيراد) في  وسيط  أو  تاجر 

والتصدير.

املقر االجتماعي):

األ1�سي) الطابق  1قم) ) املكتب 
تجزئة اسيل زنقة ميسرة) (4(8 1قم)

مراكش.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  د1هم  ( 3.333 مشلغ)

33 حصة من فئة)33 )د1هم موزعة)

كالآلتي.

 BENJAMIN FRANCOIS السيد)

 ALEXANDRE( ROUZIERES( :

33 حصة.

ملدة) الشركة  تسير  (: اإلدا1ة)

السيد) طرف  من  محدودة  غير 

 BENJAMIN FRANCOIS

.ALEXANDRE ROUZIERES

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى غاية) 3)ديسمبر.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تا1يخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

ما31) ( ( بتا1يخ) بمراكش  التجا1ية 

وسجلت) تحت 1قم)  6 ) ) ((3( 

الشركة في السجل التجا1ي بمراكش)

تحت 1قم) )3)  .
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THE AFRICANBASKET SARL
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط) مؤ1خ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  فبراير) )3)) فاتح  بتا1يخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):

املطاعم) بين  تجا1ي  وسيط 

والزبناء)؛

توصيل الطلشات.
املقر):)عما1ة 1قم)33)شقة))1قم)8 

حسان) شا1ع موالي أحمد الوكيلي،)

الرباط.
بما) املال  1أ3  حدد  (: املال) 1أ3 

قد1ه)33.333 )د1هم.

غير) ملدة  الشركة  تدا1  (: التسيير)

محدودة من طرف):

لونك دجين يفان.

سال ادجا 1اما.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
1قم السجل) ما31) )3)) بتا1يخ)  )

التجا1ي) 6 53 .
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 PST UK EXPERT AND

IMPORT SARL
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة،)ذات املواصفات التالية):

 PST UK EXPERT (: التسمية)

AND IMPORT)ش.م.م.

بكر) أبو  ساحة  (،( (: املقر)

أكدال) (،8 1قم) شقة  الصديق،)

الرباط.

النشاط التجا1ي):

االستيراد والتصدير.

التجا1ة.

املدة)99)سنة.
د1هم،) ( 33.333 (: املال) 1أ3 

مقسم إلى)333 )حصة من فئة)33  

بحملها السيدة) د1هم،)مؤداة كاملة،)

فيندومو فانطا)53))حصة)؛

(: السيد اوغوشوكوواوزويمغودسشو1)

53))حصة)؛

(: سياكايري) حمير  مومو  السيدة 

53))حصة)؛

(: هكينيدياوسا3) غشو  او  السيد 

53)حصة.

التسيير):)السيدة فيندومو فانطا،)

السيداوغوشوكوواوزويمغودسشو1،)

السيدة مومو حمير سياكايري،)السيد)

غير) ملدة  هكينيدياوسا3،) غشو  او 

محدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجا1ي للمحكمة التجا1ية بالرباط)

ما31) (9 بتا1يخ) (   58 1قم) تحت 

.(3( 
التجا1ي) بالسجل  التقيد  1قم 

. 53 37
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صيجوطيك ش.م.م.م.و
SEGOTEC SARL AU

بموجب عقد عرفي مبرم بالرباط)
تأسست) فبراير) )3)) ((( بتا1يخ)
شركة محدودة املسؤولية مع مساهم)

واحد ذات املميزات التالية):
التسمية):)صيجوطيك ش.م.م.م.و)

.SEGOTEC SARL AU
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية مع مساهم واحد.
أبو) بالص  ( ( (: االجتماعي) املقر 
أكدال،) (8 1قم) عما1ة  الصديق  بكر 

الرباط.
الصحية) التركيشات  (: النشاط)
العزل) أو  الحرا1ة  متساوي  للتدفئة 

الحرا1ي أو الدخان.
لحوا1) املهدي  السيد  (: الشركاء)
 A 1قم) الوطنية  للشطاقة  الحامل 

.668(44
ويملك) القانوني  املسير  وهو 
املادة) بمقت�سى  املمنوحة  السلطات 
وله) األساسية  القوانين  من  ( 5
شركة) باسم  بالتوقيع  الصالحية 
وله) ش.م.م.م.و  (- صيجوطيك)
بتوقيعه) الشركة  يلزم  الصالحية 

الخاص.
ألجل) (5% تخصم) (: األ1باح)
االحتياط القانوني،)والشاقي يوزع على)

الشريك.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) )3)  (9 في) للرباط  التجا1ية 
(،(393: القانوني) تحت 1قم اإليداع 

السجل التجا1ي 1قم)39 53 .
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AYLAL MULTI SERVICE ش.م.م
شركة محدودة املسؤلية

1أسمالها : 33.333  د1هم
مقرها االجتماعي : قطاع 5 1قم 

 37 محل  3 ملوت سيدي طيبي، 
القنيطرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
التأسي�سي بتا1يخ) ))فبراير) )3))تم)
وضع نظام أسا�سي لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
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الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

الهدف االجتماعي):

معدات) املد1سية،) األدوات 

األجهزة الحاسوب والطشاعة.

 SOCIETE AYLAL (: التسمية)

.MULTI SERVICE SARL

املقر االجتماعي):)القنيطرة،)قطاع)
5)1قم) 37)محل 1قم) )ملوت سيدي)

الطيبي.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجا1ي.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333

للحصة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 

الواحدة جميعها محر1ة وموزعة على)

الشكل التالي):

السيد) ملكية  في  حصة  (533

اخدامش السعيد.

السيد) ملكية  في  حصة  (533

واخايشو محمد.

التسيير):)عينت الشركة اخدامش)

السعيد كمسير لها ملدة غير محدودة.

القانوني) لالحتياط  (5% األ1باح)

والشاقي ينقل.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

1قم) تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

بتا1يخ) (59583 التجا1ي) السجل 

6 )ما31) )3).
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H& C MEDIC SARL
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة،)ذات املواصفات التالية):

التسمية):)H & C MEDIC)ش.م.م

ساحة أبو) (،( (: املقر االجتماعي)

أكدال،) (،8 شقة 1قم) بكر الصديق،)

الرباط.

النشاط التجا1ي):)

االستيراد والتصدير)؛

التجا1ة)؛

التجميل.

املدة):)99)سنة).

د1هم،) ( 33.333 (: املال) 1أ3 

مقسم إلى)333 )حصة من فئة)33  

تحملها السيدة) د1هم،)مؤداة كاملة،)

بوخال كاميليا):)533)حصة والسيدة)

خال ديحنان):)533)حصة.

التسيير):)السيدة بوخال كاميليا،)

غير) ملدة  خالديحنان،) السيدة 

محدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجا1ية  للمحكمة  التجا1ي 

فبراير) (( بتا1يخ) (    55 1قم) تحت 

(:  )3)،)1قم التقيد بالسجل التجا1ي)

. 4988 
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SONACHPROD SARL AU
1قم  4)) عما1ة 3 تجزئة الحدادة 

شقة 4 القنيطرة

السجل التجا1ي 59345

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة) تم  7 )فبراير) )3))

باملواصفات اآلتية):

.SANACHPROD(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض االجتماعي):

الوثائقية) األفالم  وإخراج  إنتاج 

والسينمائية.

السمعي) واإلخراج  اإلنتاج 

الشصري.

إنتاج املالبس الفنية واملسرحية.

إنتاج املالبس بجميع أنواعها.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)

بأغراض الشركة):)

املقر):)1قم) 4)))عما1ة 3 تجزئة)

الحدادة شقة)4)القنيطرة)؛

تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة).

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) ( 333 إلى) مقسم  د1هم،)

د1هم للواحدة محر1ة من) ( 33 فئة)

طرف الشريك الوحيد السيدة شدال)

سناء)333 )حصة اجتماعية.

سناء) شدال  ( السيدة) (: التسيير)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

للشركة) كمسيرة  (،LA 4939( 1قم)

ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) ( 3 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

ضشط املحكمة االبتدائية بالقنيطرة)

تحت) التجا1ي  بالسجل  واملسجلة 

1قم)59345)بتا1يخ)3)ما31) )3).
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 KATIA BELHACHEMI
 SARL

تحويل مقر شركة
الغير) العام  الجمع  لقرا1ات  تشعا 

العادي للشركاء)بتا1يخ)4)يناير) )3) 

تقر1 ما يلي):

عما1ة) من  الشركة  مقر  تحويل 

اكدال) (4 1قم) اإلبطال  5 شا1ع 

 (4 تجزئة) املسيرة) ) إلى   الرباط 

1قم)49)متجر 1قم) )تما1ة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتما1ة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضشط 

السجل) ما31) )3)) (8 بتا1يخ)

التجا1ي 1قم) 7))3 .
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 NOUVELLE TRANS ABDR'S
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سي 

قد) فبراير) )3)،) (4 بتا1يخ) الرباط،)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.)

 NOUVELLE TRANS (: التسمية)

 ABDR’S

نقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين.))

د1هم) ( 33333 (: 1أسمال شركة)

فئة) من  حصة  ( 333 على) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة.

ليشيوي) الرحمان  عشد  السيد 

333 )حصة.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

عين) الفردو3  (434 1قم) (: املقر)

عودة تما1ة.

الرحمان) عشد  السيد  (: املسير)

ليشيوي.)

(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

 35)3 )باملحكمة االبتدائية تما1ة.)
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 ARTECHNOLOGY PRO

 SARL AU

بعد عقد الجمع العام غير العادي)

فبراير) )3)  (4 بتا1يخ) للشركة 

 6 1قم) شقة  التالي  باملقر  املوجودة 

سالم) شقة  (98 1قم) حديقة  عقا1 

353  )القد3 سال)

تغيير العنوان التجا1ي):

تم تغيير العنوان التجا1ي للشركة)

فرحات) شا1ع  مكر1  (  7 1قم) من 

حشاد القشيشات الرباط إلى العنوان)

 98 عقا1 حديقة 1قم) (6 الجديد 1قم)

شقة سالم)353  )القد3 سال.

تم إيداع امللف باملحكمة التجا1ية)

بتا1يخ (   595 1قم) تحت   بالرباط 

 5)ما31) )3).

175 P
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ARTECHNOLOGY PRO

 SARL AU

بعد عقد الجمع العام غير العادي)

فبراير) )3)  (4 بتا1يخ) للشركة 

1قم) شقة  التالي  باملقر  املوجودة 

الطابق)   الجميل  املنظر  عقا1  (8 

الخميسات.)

تغيير العنوان التجا1ي):

تم تغيير العنوان التجا1ي للشركة)

فرحات) شا1ع  مكر1  (  7 1قم) من 

حشاد القشيشات الرباط إلى العنوان)

الجديد 1قم) 8)عقا1 املنظر الجميل)

الطابق) )الخميسات.

تم إيداع امللف باملحكمة التجا1ية)

بتا1يخ (   633 1قم) تحت   بالرباط 

9)ما31) )3).

176 P

 H & R TEX

 SARL AU

الوحيد) الشريك  لقرا1  تشعا 

املسجل بالخميسات بتا1يخ)3 )ما31)

شركة) (H & R TEX لشركة) (.(3( 

ذات مسؤولية محدودة ش.)وعنوانها)

الحي الصناعي) ((4 تجزئة) (: التجا1ي)

الخميسات)5333 .

قر1 ما يلي):

إعفاء)السيد موالي 1شيد بلقاسم)

من تسيير الشركة.

توقيف نشاط الشركة.

تعيين السيد موالي 1شيد بلقاسم)

مصفي الشركة

(: النشاط) عن  التوقف  عنوان 

تجزئة)4))الحي الصناعي الخميسات.

الضشط) كتابة  لدى  اإليداع  تم 

بالخميسات)) االبتدائية  باملحكمة 

بتا1يخ)) )ما31) )3))تحت 1قم)83 

السجل التجا1ي 1قم)7867).

177 P

 BOURASS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
1أسمالها 333 63 د1هم

املقر اإلجتماعي : 359 زاوية زنقة 

سبتة وشا1ع محمد الخامس مكتب 
1قم 34 - القنيطرة

سجل تجا1ي 1قم 46785

على إثر الجمع العام الغير العادي)

 BOURASS شركة) أعضاء) قر1 

TRANS)ما يلي):

العيماني) الزوهرة  السيدة  تعيين 

 BOURASS لشركة) جديدة  مسيرة 

.TRANS

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3 اإلبتدائية بالقنيطرة بتا1يخ)

 )3))تحت عدد)3)4 8. 

178 P

TRANS AUTREMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
1أسمالها 333 33  د1هم

املقر اإلجتماعي :  4  بلوك F تجزئة 

معمو1ة الطابق األول - القنيطرة

تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 TRANS (: التسمية)

.AUTREMENT SARL AU

الشكل القانوني):

ذات املسؤولية املحدودة) ( شركة)

بشريك وحيد.

بلوك ( 4 (: اإلجتماعي) املقر 

 - األول  الطابق  معمو1ة  تجزئة   F

القنيطرة

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

الشضائع.)
بدون) األمتعة  نقل  في  املقاولة 

مرافقة وطني ودولي.)

1أسمال) حدد  (: شركة) 1أسمال 

د1هم)) ( 33  333 مشلغ) في  الشركة 

اجتماعية) 333 حصة  إلى) مقسم 

محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

  333 بوبكر) بوغابة  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد بوغابة)

بوبكر.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

1قم) 5833)بتا1يخ)3))يناير) )3). 

179 P

AM TEC SYSTEMES شركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

1أسمالها 333 333  د1هم

مقرها اإلجتماعي : زاوية زنقة 368 

و369 عين السشع - القنيطرة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) ( 8 يوم) املنعقد  االستثنائي 

ذات) الشركة  شركاء) قر1  ((3( 

تيك) آم  (« املحدودة) املسؤولية 

سيستم)«)1أسمالها)333 333  )د1هم)

والكائن مقرها االجتماعي))بالقنيطرة)

زاوية زنقة)368)و369)عين السشع):

التجا1ي) النشاط  في  الزيادة 

العقا1ي) اإلنعاش  ليشمل  للشركة 

واإليراد والتصدير.

على إثر ما سشق تم تعديل الفصل)

))من القانون األساسيى للشركة.

كتابة)) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

ما31) )3)  (9 بتا1يخ) بالقنيطرة 

تحت 1قم)535 8.

180 P

S-BAN COMPANY شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس شركة
محر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتا1يخ))))فبراير) )3))ثم)
إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الخاصيات التالية):
.S-BAN COMPANY(:(اإلسم

الشكل القانوني):
شركة ذات مسؤولية محدودة).

املوضوع االجتماعي):)تفاوض
للذي) بالسيا1ات  الشضائع  نقل 
حمولته أقل من)5 )طن،)نقل داخل)

املدا1 الحضري.
أشغال مختلفة أو بناء.

املدة):)99)سنة.
املستقشل) تجزئة  ((7 (: املقر)

القنيطرة.
د1هم)) ( 33.333 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة.
:)السيد الصشاني سعد)) الحصص)
533)حصة والسيد الصشاني محسن)

533)حصة.
سعد) الصشاني  السيد  (: التسيير)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجا1ي 1قم):)59445.

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

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
بالقنيطرة االبتدائية   باملحكمة 
1قم) تحت  ما31) )3)) (9 بتا1يخ)

 .59445
181 P

OMAROVICH 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
1أسمالها 333 33  د1هم

املقر اإلجتماعي :
شا1ع املنصو1 الذهبي 1قم 4 عما1ة 

فيكيك مكتب 1قم 3
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  بالقنيطرة،)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات التالية):
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الشكل القانوني):
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد .
املنصو1) شا1ع  (: االجتماعي) املقر 
عما1ة فيكيك مكتب) (4 الذهبي 1قم)

1قم)3)القنيطرة.
موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين والشضائع.
1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
د1هم) ( 33  333 مشلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 
محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
السيد عمر العوادي)333 )حصة.

املدة):)99)سنة.
عمر) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

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

 3)ديسمبر.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
1قم)59485)بتا1يخ)  )ما31) )3). 
182 P

LES CHAMPS DU GHARB 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1أسمالها 333 33  د1هم
املقر اإلجتماعي :

3) زنقة أنوال عما1ة فلو1ي    
مكتب 4 ميموزا 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 LES CHAMPS DU (: التسمية)

.GHARB SARL
الشكل القانوني):

شركة ذات مسؤولية محدودة.
أنوال  3) زنقة  (: املقر االجتماعي)

عما1ة فلو1ي    مكتب 4 ميموزا.

االستغالل) (: الشركة) موضوع 
الفالحي والغابوي.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
د1هم) ( 33  333 مشلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 
محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 433 اللواح) العالي  عشد  السيد 

حصة.
 433 السيد محمد نجيب الحلو)

حصة.
السيدة فتيحة بالق)33))حصة.

املدة):)99)سنة.
عشد) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)
محمد) السيد  وإلى  اللواح  العالي 

نجيب الحلو.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
1قم)59497)بتا1يخ)  )ما31) )3). 
183 P

SOCIETE WOOP PRINT 
SHOP 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

1أسمالها 333 33  د1هم
املقر اإلجتماعي :

املغرب العربي، بلوك D، 1قم 338، 
متجر 1قم  
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 SOCIETE WOOP (: التسمية)

PRINT SHOP SARL. AU
الشكل القانوني):

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد.

: املغرب العربي،  املقر االجتماعي)

1قم    متجر   ،338 1قم   ،D بلوك 

القنيطرة.

التصميم) (: الشركة) موضوع 

السمعي الشصري وإنشاء)اإلعالنات.

مطشعة

تاجر مستو1د
1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) ( 33  333 مشلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

  333 1يحو) آيت  ياسين  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد ياسين) التسيير)

آيت 1يحو،)الجنسية مغربية الحامل)

.G45(758(للشطاقة الوطنية 1قم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
1قم) 5944)بتا1يخ)9)ما31) )3). 

184 P

AGRO NOUIRAT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

1أسمالها 333 33  د1هم

املقر اإلجتماعي :

أميكال نجاح الطابق ) 1قم  5 
مشرع بلقصيري

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  بشلقصيري،)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات التالية):

 AGRO NOUIRAT (: التسمية)

SARL

الشكل القانوني):

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

نجاح) أميكال  (: االجتماعي) املقر 
الطابق)))1قم) 5)مشرع بلقصيري.

في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

التكييف والتعشئة والتغليف للخضر)

والفواكه.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) ( 33  333 مشلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد عشد املالك بتي)333)حصة.

السيد عماد حاجي)333)حصة.

السيدة فتيحة بالق)343)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة فتيحة)

بالق.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 

 5(5 1قم) تحت  بلقصيري  بمشرع 

بتا1يخ)4 )ما31) )3). 

185 P

RK SERVICES 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

1أسمالها 333 33  د1هم

املقر اإلجتماعي :

B بقعة Z-A 67 الطابق األول 

الحدادة 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

RK SERVICES SARL(:(التسمية

الشكل القانوني):

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

 Z-A 67 B)بقعة) املقر االجتماعي):)

الطابق األول الحدادة)- القنيطرة.

األجهزة) بيع  (: الشركة) موضوع 

املعلوماتية.
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1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
د1هم) ( 33  333 مشلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 
محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
 533 جواللي) خديجة  السيدة 

حصة.
 533 الشيخ) ابن  1اضية  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

السيدة) إلى  أسند  (: التسيير)
ابن) 1اضية  وإلى  جواللي  خديجة 

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

 3)ديسمبر.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
1قم)59383)بتا1يخ)4)ما31) )3). 

186 P

WAVE.INC
 SARL

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 
الذي) (»WAVE.INC SARL« لشركة)
باملقر) ((3(3 ديسمبر) ( 3 في) انعقد 
الشركة الكائن بملتقى عما1ة سعدان)
شا1ع محمد الخامس وشا1ع القاهرة)
الطابق الثالث شقة)7 )قر1 الشركاء)

ما يلي):
من) الشركة  مال  1أ3  زيادة 
3333 )د1هم إلى)333 533)د1هم عن)

طريق دمج األ1باح املحتجزة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)376   .
187 P

FERDAOUS ASCENSEUR
SARL

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)
فبراير) التأسي�سي املنعقد بتا1يخ)  )
  7 واملسجل بالرباط بتا1يخ) (،(3( 
فبراير) )3))تم تأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):

(: الشركة) القانوني  االسم 
FERDAOUS ASCENSEUR SARL

الهدف التجا1ي):
تركيب املصاعد الكهربائية.

  3  333 (: الشركة) 1أسمال 
مقسمة إلى)33 )حصة من فئة)33  
من) ومحر1ة  مكتتشة  للحصة  د1هم 
قشل السيدة الششاكي كوثر)53)حصة)
والسيدة الششاكي حكيمة)53)حصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ما) سنة  كل  من  ديسمبر.) إلى) 3)
تا1يخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
حي) (83 مشروع) 1قم) 4) ( (: املقر)

الفردو3 مسيرة) )تما1ة.
املسيرة):)السيدة الششاكي كوثر.

1قم التقييد في السجل التجا1ي)
  3( 93 باملحكمة االبتدائية بتما1ة)

بتا1يخ) )ما31) )3). 
188 P

BOBIVET
 SNC

مقرها اإلجتماعي : تجزئة حي كريمة 
سوق الغندو1ي 1قم 33 سال

اإلغالق النهائي للتصفية
 (4 بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قر1) بسال  واملسجل  فبراير) )3))
العام) الجمع  خالل  الشركة  شركاء)
ما) أعاله  التا1يخ  بنفس  االستثنائي 

يلي):
تصفية) وإغالق  النهائي  الحل 
BOBIVET SNC ابتداء من  الشركة)

تا1يخ 4) نوفمبر 3)3).
ابراء)دمة املسير السيد الزطوطي)
فترة) خالل  مهامه  عن  املجيد  عشد 

سيرو1ة الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط) كتابة  لدى  بسال  التجا1ية 
1قم) تحت  ما31) )3)) بتا1يخ) )

.36 8(
للخالصة والشيان

189 P

SOCOPLAN
SARL

CAPITAL 1000000

 RC 24345

وهب حصص الشركة
 ( بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط) في  ومسجل  فبراير) )3))

بتا1يخ)6 )فبراير) )3))ما يلي):

السيد عمر عشد القاد1 التدالوي)

حصة لصالح السيدة) (3333 بوهب)

مريم التدالوي.

السيد إسماعيل التدالوي بوهب)

مريم) السيدة  لصالح  حصة  (333

التدالوي.

 533 السيدة آمال عاشو1 بوهب)

حصة لصالح السيدة مريم التدالوي.

بعد هذه الهشة أصشح توزيع 1أ3 

مال الشركة على النحو التالي :

  33.333 عاشو1  آمال  السيدة 

د1هم 333 حصة.

التدالوي  إسماعيل  السيد 

333333 د1هم 3333حصة.

 633333 السيدة مريم التدالوي)

د1هم 6333حصة

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية بالرباط تحت 1قم)753    

بتا1يخ)6 )ما31) )3).

190 P

مكتب املحاسشة إيهاب استشا1ة

ش.ذ.م.م

1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم

مقرها االجتماعي):)شا1ع الحسن الثاني،)عما1ة)

الشنك املغربي للتجا1ة الخا1جية

مكتب 1قم)9)الناضو1

3.ت)5 54

MARCHICA PERLE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)

8)ما31) )3))تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

MARCHICA PERLE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع):)هدف الشركة):

مقهى،)مطعم،)مقشدة ومثلجات.

التصدير واالستيراد.

الحسن) شا1ع  (: الشركة) مقر 

للتجا1ة) املغربي  الشنك  عما1ة  الثاني 

الخا1جية،)مكتب 1قم)9)الناضو1.
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

حصة) ( 3.333 إلى) مقسمة  د1هم،)

د1اهم للحصة الواحدة) ( 3 من فئة)

فا31) للسيد  ومملوكة  محر1ة  كلها 

الطيبي.

تم تعيين السيد فا31) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  الطيبي 

محددة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

ما31) )3)  بتا1يخ)  ) بالناضو1 

تحت 1قم))53.

191 P

مكتب املحاسشة إيهاب استشا1ة

ش.ذ.م.م

1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم

مقرها االجتماعي):)شا1ع الحسن الثاني،)عما1ة)

الشنك املغربي للتجا1ة الخا1جية

مكتب 1قم)9)الناضو1

3.ت)5 54

 PALMERA DORADA TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)

تم تأسيس شركة) فبراير) )3)) ( (

باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

 PALMERA DORADA(:(التسمية

. TRANS
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ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع):)هدف الشركة):

للشضائع) والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير.

االستيراد والتصدير.

ضرضو1ة)   حي  (: الشركة) مقر 

سلوان،)الناضو1.
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

حصة) ( 3.333 إلى) مقسمة  د1هم،)

د1اهم للحصة الواحدة) ( 3 من فئة)

كلها محر1ة ومملوكة للسيد الركراكي)

هشام.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  الركراكي هشام مسيرا 

غير محددة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  في) 3) وتنتهي  يناير 

سنة.

السجل) في  مقيدة  الشركة 

التجا1ي بالناضو1 تحت 1قم)689 ).

192 P

SOCIETE SOBERMAC
SARL

AU(CAPITAL(DE : 600.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N° 112, BD

MOHAMED(V, KHENIFRA

RC(N°257 à(KHENIFRA

تعيين مسير جديد
سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بخنيفرة بتا1يخ)8 )فبراير) )3))قر1)

 SOBERMAC - SARL شركاء)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي):

تعيين السيد محمد بركي الحامل)

1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

للشركة) جديد  كمسير  (V(3 759

اد1يس) السيد  واستقالة  أعاله 

التعريف) لشطاقة  الحامل  بركي 

الوطنية 1قم) V46)من تسيير شركة)

.SOBERMAC - SARL

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بخنيفرة)
تحت 1قم) بتا1يخ فاتح ما31) )3))

.98
193 P

ZAFFA EVENT
SARL

زفة افنت
 بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ
نظام) تكوين  تم  فبراير) )3)) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
»زفة) (ZAFFA EVENT (: التسمية)

افنت«.
الهدف):)تما31 الشركة األهداف)

التالية):
الخياطة.

تنظيم املناسشات.
االستيراد والتصدير.

زنقة) مكر1  ( ( (: املقر االجتماعي)
لشان 1قم)3)املحيط)-)الرباط.

  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)
حصة قيمة) ( 333 د1هم مقسم إلى)

كل واحدة)33 )د1هم.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
لشطاقة) الحاملة  اشريفة  بن  1جاء)
(،XA 3(8(4 التعريف الوطنية 1قم)
والسيد فرا3 جميل محمود البشاير)
 3998( ( الحامل لجواز السفر 1قم)
كمسيران وحيدان للشركة وملدة غير)

محدودة.
وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجا1ية بالرباط تحت 1قم)

السجل التجا1ي) 7)53 .
194 P

AVENIR PLANETE
SARLAU

أفنير بالنيت
 بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ
9)ما31) )3))تم تكوين نظام أسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):

 AVENIR PLANETE (: التسمية)

»أفنير بالنيت«.

الهدف):)تما31 الشركة األهداف)

التالية):

االستغالل الز1اعي.

الغر3 واإلنتاج الز1اعي.

املنتجات) وتسويق  تصنيع 

الز1اعية.

املقاومة) شا1ع  (: االجتماعي) املقر 
الطابق) عما1ة) )) أبدجان  زنقة 

الثالث شقة 1قم)8)املحيط)-)الرباط.
  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)

حصة قيمة) ( 333 د1هم مقسم إلى)

كل واحدة)33 )د1هم.

عشد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

لشطاقة) الحامل  برعيش  السالم 

(،Z(9(459 1قم) الوطنية  التعريف 

غير) وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضشط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجا1ية بالرباط تحت 1قم)

السجل التجا1ي)75)53 .

195 P

LE CARRE AGRICOLE
SARLAU

لوكا1ي أغريكول

 بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ

9)ما31) )3))تم تكوين نظام أسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):

 LE CARRE AGRICOLE(:(التسمية

»لوكا1ي أغريكول«.

الهدف):)تما31 الشركة األهداف)

التالية):

االستغالل الز1اعي.

الغر3 واإلنتاج الز1اعي.

املنتجات) وتسويق  تصنيع 

الز1اعية.

املقاومة) شا1ع  (: االجتماعي) املقر 
الطابق) عما1ة) )) أبدجان  زنقة 

الثالث شقة 1قم)8)املحيط)-)الرباط.

  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)

حصة قيمة) ( 333 د1هم مقسم إلى)

كل واحدة)33 )د1هم.

تم تعيين السيدة سناء) (: التسيير)
التعريف) لشطاقة  الحاملة  1باج 

كمسيرة) (،AA4 98( 1قم) الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضشط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجا1ية بالرباط تحت 1قم)

السجل التجا1ي)73)53 .

196 P

KAHAR
SARL

بمقت�سى جمع عام استثنائي حر1)

في الرباط)3 )ما31) )3))قر1 شركاء)

ش.م.م (KAHAR SARL  الشركة)

ما يلي):

املصادقة على شروط االجتماع.
القانون) من  ( 4 املادة) تعديل 

االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

6 )ما31) 565   )بتا1يخ) تحت 1قم)

.(3( 

197 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

AFRICA PICTURES
SARL.AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش.و
تأسيس) تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد ش.ذ.م.م.ش.و.

 AFRICA (: االجتماعي) اللقب 

PICTURES SARL.AU

الشريك واملساهم):

ب.و.ط) فخا1،) 1ضا  السيد 

A4(88 3)ب)3333)سهم.
املسير الوحيد):)1ضا فخا1.

1أ3 املال):)333.333)د1هم.

النشاط):)منتج أفالم سينمائية.

املدة):)99)سنة.
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عشد هللا) موالي  شا1ع  (: العنوان)

إقامة انس ماجو1يل عما1ة)A)الشقة)

 3)الطابق)4)مراكش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) بمراكش  التجا1ية 
التجا1ي) السجل  1قم  تحت  ((3( 

.  (397
للشيان

198 P

 INNOV ENGINEERING

CONSULTING
ش.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة

وشريك وحيد
1أسمالها : 33.333  د1هم

مقر الشركة : زاوية شا1ع النخيل

شا1ع محمد اليازيدي، الشقة 9  أ

حي الرياض، 33 3  الرباط

العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 

أعاله) املذكو1ة  للشركة  االستثنائي 

بتا1يخ)))أكتوبر)3)3))تقر1 ما يلي):

نقل املقر االجتماعي للشركة من):)
محمد) شا1ع  النخيل،) شا1ع  زاوية 

9 )أ،)حي الرياض،) اليازيدي،)الشقة)

الجديد) املقر  إلى  الرباط.) ( 3 33
الكائن ب):)) ،)زاوية شا1ع استراكال،)

شا1ع االنزا1وت،)بلوك ب،)قطاع) )،)

حي الرياض،)33 3 )الرباط.

تغيير بنود القانون األسا�سي.

إتمام) أجل  من  التفويض 

اإلجراءات الالزمة.

تم اإليداع القانوني ملحضر الجمع)

العام االستثنائي باملحكمة التجا1ية)

بالرباط بتا1يخ)3 )ما31) )3))تحت)
1قم)8 6   .

199 P

BEST ARCHITECT 
SARL.AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط في)8 )فبراير) )3))تم إنشاء)

محدودة) مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية):

BEST ARCHITECT SARL.AU
1أسمال الشركة):)36.933)د1هم.

زنقة) (،54 (: الشركة) عنوان 
أكدال) 1قم) ) الشقة  تانسيفت 

الرباط.
هدف املؤسسة):)مهند3 معما1ي.

املسيرة بوالفوائد زينب.
الضريشة املهنية 1قم)5737744).
  533 3 1قم) التجا1ي  السجل 

باملحكمة التجا1ية بالرباط.
200 P

 PART NERAND 
CONFIDENCE

SARL.AU
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء) ما31) )3)) (5 بالرباط في)
محدودة) مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية):
 PART NERAND  

CONFIDENCE SARL.AU
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.
عنوان الشركة):)56،)زنقة إبراهيم)
املحيط) (( 1قم) الشقة  الروداني 

الرباط.
نقل) مقاول  (: املؤسسة) هدف 

الشضائع.
املسير):)شرف فرج.

الضريشة املهنية 1قم)6333397).
  533 5 1قم) التجا1ي  السجل 

باملحكمة التجا1ية بالرباط.
201 P

 SOCIETE AL-RANTISI
GROUP
SARL

تغيير املقر االجتماعي للشركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط) فبراير) )3)) ((3 بتا1يخ)
 AL-RANTISI GROUP(قر1ت شركة
من) للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
أكدال) (( شا1ع عقشة شقة 1قم) (46
الرباط إلى أوالد السالمة عين عتيق)

تما1ة.

لدى) التغيير  هذا  إيداع  تم  قد 
تحت) بالرباط  التجا1ية  املحكمة 
ما31) ( 6 بتا1يخ) (   756 الرقم)

.(3( 
202 P

MOIMSA TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك وحيد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)
فبراير) ( 8 بتا1يخ) بالرباط  التالية 

:((3( 
 MOIMSA TRANS (: التسمية)

SARL AU
ذات)) شركة  (: القانونية) الصفة 
شريك) من  املحدودة  املسؤوليات 

وحيد.
لها) الشركة  (: االجتماعي) الهدف 

غرض في املغرب.
نقل املستخدمين لحساب الغير.

املالية) املعامالت  جميع  وعموما،)
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجا1ية 
أو) مشاشر  بشكل  املتعلقة  العقا1ية 
من) أو  الشركة  بموضوع  مشاشر  غير 
بما) مصالحها،) تحابي  أن  املحتمل 
أشكاله) بجميع  التعاون  ذلك  في 
أو) الشركات  أو  املعامالت  مع جميع 
أو) مماثل  كائن  لديها  التي  الشركات 

ملحق.
1أ3 املال):)93.333)د1هم مقسمة)
د1هم) ( 33 حصة من فئة) (933 إلى)

للحصة.
محمد الخلفي):)933)حصة.

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

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

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)5 )شا1ع األبطال)

شقة 1قم)4)أكدال الرباط.
التسيير):)محمد الخلفي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التسجيل) 1قم  بالرباط  التجا1ية 

بالسجل التجا1ي)47 53 .
203 P

M&M CLOTHES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)

أكتوبر ( 5 بتا1يخ) بسال   التالية 

:((3(3 

 M&M CLOTHES (: التسمية)

SARL AU

ذات)) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) من  املحدودة  املسؤوليات 

الوحيد.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

الشركة،)سواء)في املغرب أو في الخا1ج

طشاعة) والتسيير  االستشا1ة 

الشاشة واتصاالت.

طشاعة 1قمية.

تصميم شعا1 تصميم املالبس.

التجا1ة اإللكترونية.

التسويق الرقمي.

استيراد وتصدير.

توصيل.

النسيج.

التصميم والتصنيع العام لجميع)

أصناف املالبس.

شراء)وتسويق جميع املنتجات.

املالية) املعامالت  جميع  وعموما،)

املالية أو  الصناعية  أو   التجا1ية 

املتعلقة بشكل مشاشر) العقا1ية  أو  (

الشركة) بموضوع  مشاشر  غير   أو 

أو من املحتمل أن تحابي مصالحها،)

التعاون بجميع أشكاله) بما في ذلك 

الشركات) أو  املعامالت  جميع   مع 

مماثل كائن  لديها  التي  الشركات   أو 

)أو ملحق.

1أ3 املال):)93.333)د1هم مقسمة)

د1هم) ( 33 حصة من فئة) (933 إلى)

للحصة.

مهدي مزياني):)933)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)إقامة فال فلو1ي)

عما1ة)8)شقة)5)سعيد حجي)-)سال.

التسيير):)مهدي مزياني.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التسجيل) 1قم  بسال  االبتدائية 

بالسجل التجا1ي) 69)3.

204 P

SENBUILD
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

السجل التجا1ي بالرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)

تم تأسيس شركة) فبراير) )3)) ( 3

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد خصائصها كالتالي):

SENBUILD(:(التسمية

شا1ع) (،378 (: االجتماعي) املقر 

الحسن الثاني،)شقة 1قم))،)الرباط.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

خا1جه) أو  املغرب  داخل  سواء)

لحسابها أو لحساب اآلخرين):

شراء،) الشناء،) أشغال  مختلف 

تشييد) في  منعش  استيراد،) بيع،)

املشاني،)التجا1ة،)عقاقيري.

1أ3 املال):)حدد 1أسمال الشركة)

مقسمة) د1هم  ( 33.333 مشلغ) في 

د1هم) ( 33 333 )حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

  333 الصنهاجي) كلثوم  السيدة 

حصة.

التسيير):)تم تعيين السيدة كلثوم)

الصنهاجي كمسيرة قانونية للشركة.

لجميع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

األعمال املتعلقة بها بالتوقيع الوحيد)

للسيدة كلثوم الصنهاجي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط) كتابة  لدى  القانوني 
تحت) بالرباط،) التجا1ية  باملحكمة 
تقييدها) تم  كما  (   795 1قم)
بالسجل التجا1ي تحت 1قم)  533  

بتا1يخ)6 )ما31) )3).
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

205 P

TODA RABAT
SARL AU

 RUE(NAPOLIE(RES. BASMA 92
BIS(APT.31 - OCEAN - RABAT

ICE : 002744204000039
إنشاء

في صاد1  خاص  عقد   بموجب 
تم إنشاء)شركة ذات) ماي) )3)،) ((
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):
 TODA RABAT SARL (: االسم)

AU
شركة ذات مسؤولية) (: النموذج)

محدودة مع مساهم وحيد.
الغرض):)الغرض من الشركة هو):
غرض الشركة سواء)في املغرب أو)

في الخا1ج):
واالستيراد) الدعاية  خدمات 
التصو1،) التصميم،) والتصدير،)
وسائط) جميع  على  اإلعالن  تحقيق 
الهاتف املحمول والدعم في الترويج)
)الالفتات) التجا1ية) العالمة  لصو1ة 
الد1اجات) وبيع  تأجير  (- اإلعالنية)
معرض) ندوات  تنظيم  الشخا1ية،)
الحرف) البربر  وبيع  وفني  فوتوغرافي 

اليدوية وغيرها(.
االستحواذ املشاشر أو غير املشاشر)
أو) الشركات  جميع  في  حصة  على 
مشابه) هدف  لها  التي  املؤسسات 
جميع) أعم،) وبصفة  مرتشط.) أو 
والصناعية) التجا1ية  املعامالت 
واملالية واملنقولة والعقا1ية وغيرها في)
جميع الشلدان وبشكل أعم في املغرب.
د1هم) ( 33.333 (: املال) 1أ3 
  33 بقيمة) سهم  ( 333 إلى) مقسم 

د1هم لكل سهم.

قطعة) ( 333 السيد مراد هشام)

33.333 )د1هم.

املجموع):)333 )قطعة)33.333  

د1هم.

 RUE NAPOLIE (: الرئي�سي) املقر 

 RES. BASMA 9( BIS APT.3 -

OCEAN - RABAT

املدة):)99)سنة من تا1يخ التسجيل)

في السجل التجا1ي.

اإلدا1ة):)السيد مراد هشام.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية بالرباط في)5 )ما31) )3) 

1قم) و3.ت  (   7 9 1قم) تحت 

. 53((9

206 P

GREEN FORTUNE
بتا1يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة) فبراير) )3)) ((4

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):

GREEN FORTUNE(:(التسمية

SARL(:(الصفة القانونية

التسيير) (: االجتماعي) الهدف 

التكوين) تسويق األسمدة،) التجا1ي،)

املستمر،)االستيراد والتصدير.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

د1هم للحصة الواحدة موزعة) ( 33

بين الشركاء)على الشكل التالي):

السيدة فاطمة مطاع)833)حصة.

السيد محمد الفقير)33))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)5 )شا1ع األبطال)

شقة 1قم)4)أكدال الرباط.

املسيرة):)السيدة فاطمة مطاع.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

. 53(93

207 P

STE HIBAD CONSEIL

 APPT( N° 3 LOTISSEMENT

SOUNBOULA,   363, SALE

TERRE ETHIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : 1قم 6)3 

3 ) تجزئة 1ياض والد مطاع

63 3  - تما1ة

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3(((7

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3)،) (5

األسا�سي لشركة املسؤولية املحدودة)

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

االقتضاء) عند  الشركة  تسمية 

 TERRE (: تسميتها) بمختصر 

.ETHIQUE

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد التجميل.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)6)3 

3))تجزئة 1ياض والد مطاع.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

  33.333 (: مشلغ 1أسمال الشركة)

د1هم مقسم كالتالي):

السيدة لخريف نزهة):)533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة.

السيد أبطال هشام):)533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لخريف نزهة عنوانه):)1قم)

فيال سعاد شا1ع بلحسن الوزاني) ( 

سوي�سي)73 3 )الرباط.

السيد أبطال هشام عنوانه):)1قم)

فيال سعاد شا1ع بلحسن الوزاني) ( 

سوي�سي)73 3 )الرباط.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6572

السيدة لخريف نزهة عنوانه):)1قم)

فيال سعاد شا1ع بلحسن الوزاني) ( 

سوي�سي)73 3 )الرباط.

(: عنوانه) هشام  أبطال   السيد 
بلحسن) شا1ع  سعاد  فيال  1قم) )

الوزاني سوي�سي)73 3 )الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (( بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)5397.

208 P

ديوان األستاذ علمي حسني اليزيد
تفويت الحصص االجتماعية والحساب الجا1ي

شركة بولونجري اونجال
ش.م.م

1أسمالها : 33.333  د1هم

سجل تجا1ي  3773 

املقر االجتماعي : الدا1 الشيضاء

37 الزنقة 35  األلفة

تفويت الحصص االجتماعية 
والحساب الجا1ي

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق) حسني،) علمي  اليزيد  األستاذ 

فبراير) ( 6 بتا1يخ) الشيضاء،) بالدا1 

الحصص) تفويت  تم  (،(3( 
الجا1ي) والحساب  االجتماعية 

»بولونجري أونجال«) للشريك لشركة)

 ش.م.م.)من طرف السيد محمد بنيس

لفائدة):

السيد زاكي مشا1ك العيادي.

السيد محمد عشده العيادي.

السيدة خديجة العيادي.

السيدة عائشة العيادي.

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي للشركة):

االستثنائي) العام  الجمع  قر1 

الحصص) لتفويت  تشعا  للشركة 

االجتماعية من طرف السيد محمد)

مشا1ك) زاكي  السيد  لفائدة  بنيس 

عشده) محمد  السيد  العيادي،)

العيادي) خديجة  السيدة  العيادي،)

والسيدة عائشة العيادي.

تعديل 1أسمال الشركة وتقسيمه)

بين الشركاء)كالتالي):

  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم،)33 )د1هم للسهم.

ينقسم 1أسمال الشركة إلى)333  

د1هم لكل) ( 33 سهم بقيمة اسمية)

مدفوع) بالكامل  مكتتب  مشترك 

بالكامل من) )إلى)333 )مقسمة على)

333 )حصة،)موزعة كالتالي):

السيد زاكي مشا1ك العيادي،)353 

حصة مرقمة من) )إلى)353.

العيادي،) عشده  محمد  السيد 

353)حصة مرقمة من) 35)إلى)733.

  75 العيادي،) خديجة  السيدة 

حصة مرقمة من) 73)إلى)875.

  (5 العيادي،) عائشة  السيدة 

حصة مرقمة من)876)إلى)333 .

املجموع):)333 )حصة.

زاكي) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

لشطاقة) الحامل  العيادي  مشا1ك 

 E95834 1قم) الوطنية  التعريف 

غير) ملدة  للشركة  قانوني  كمسير 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 

) )ما31) )3))تحت 1قم)5)7698.
للخالصة والشيان

األستاذ علمي حسني اليزيد

209 P

VELOXYGENE RABAT
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بتا1يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) إنشاء) تم  فبراير) )3)،) (8

ذات مسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):

»فيلوكسيجن) (: القانوني) االسم 

الرباط«)شركة محدودة املسؤولية.

الشقة) (،33 عما1ة) (: مقر الشركة)

الوكيلي،) احمد  موالي  شا1ع  (،8

حسان،)الرباط.

غرض) (: الشركة) من  الغرض 

لحسابها أو نيابة عن) الشركة سواء)

في املغرب أو في) أطراف أخرى،)سواء)

بلدان أخرى.

الهوائية) الد1اجات  استيراد 

كهربائي) وغير  كهربائي  محرك  ذات 

والد1اجات الكهربائية.
في) حدد  الشركة  (: املال) 1أ3 

33.333 )د1هم.

اإلدا1ة):)تدا1 الشركة من قشل):

السيد فريد العلوي،)من الجنسية)

التعريف) للشطاقة  حامل  املغربية،)

  7 الوطنية 1قم إ744547)ويقيم في)

شا1ع بني الوليد سوي�سي الرباط.

العلمي) علي  محمد  السيد 

املغربية،) الجنسية  من  الطالبي،)

الوطنية) التعريف  للشطاقة  حامل 
تجزئة) (3 في) ويقيم  1قم ب37 4)4)

ليلى كاليفو1نيا الدا1 الشيضاء.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم):)683   .

210 P

SERVA MED
SARL AU

تأسيس شركة
بتا1يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
) )فبراير) )3))تم إحداث القانون)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي):

 SERVA MED SARL (: التسمية)

AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املشاني) أمن  (: االجتماعي) الهدف 

العامة أو الخاصة))شركة(.

:)حي 1حمة قطاع) املقر االجتماعي)

ج 1قم)349 )الطابق األول سال.

املدة):)99)سنة.
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

حصة) ( 333 إلى) مقسمة  د1هم،)

اجتماعية من فئة)33 )د1هم للحصة)

الواحدة.

املندي محمد ملدة غير) (: التسيير)

محدودة.

(: الفترة املعمول بها خالل السنة)

تشدأ من فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر.

لفائدة) (%5 بعد خصم) (: األ1باح)

االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قرا1 الشركاء.

السجل التجا1ي):)69 33)سال.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

بتا1يخ)5 )ما31) )3).
من أجل االستخالص والشيان

211 P

PLACE MARKET
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في فاتح)

بالرباط قد تم تأسيس) فبراير) )3))

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخصائص التالية):

 PLACE MARKET (: التسمية)

SARL

الهدف االجتماعي):)تجا1ة وتصنيع)

مواد الشناء.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

تجزئة) تما1ة،) (: االجتماعي) املقر 

وادي) ((3(  .(1 ( ( الحمراء) ساقية 

الذهب،)333) )تما1ة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

د1هم) ( 33.333 1أسمال الشركة في)

اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) موزعة 

بقيمة)33 )د1هم للحصة تم إصدا1ه)

بالكامل وتوزيعه على النحو التالي):

محمد اولحسن):)533)حصة.

سعيد بوكالطة):)533)حصة.

السيد سعيد بوكالطة) (: التسيير)

 R7338 (الوطنية الشطاقة  1قم 

 43(4 1قم) الوفاق  بتجزئة  القاطن 

تما1ة.

السيد محمد اولحسن) (: التسيير)

 P   48 (الوطنية الشطاقة  1قم 

القاطن بتجزئة الفضيلة عشد الكريم)

الخطابي 1قم)) )تما1ة.

السجل التجا1ي):)333)3 .
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية 

1قم) التجا1ي  بالسجل  ((3( 

. 3(333

212 P

ACHGHAL TEMARA
Au(capital(de 3.500.000 Dhs

 46LOT AL KASBA TEMARA

RC(N° 83377

بتا1يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

الشريك) قر1  ((3(3 ديسمبر) ((8

الوحيد لشركة)»أشغال تما1ة«.

من) الشركة  1أسمال  زيادة 

 3.533.333 إلى) د1هما  ((.333.333

د1هما بخلق)5333 )حصة اجتماعية)

جديدة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) بتا1يخ)  )

.   673

213 P

PRODUCTION SCANER
SARL

 1أ3 املال : 633.333 د1هم

33 مكر1 شا1ع املغرب العربي مدخل 

ب ن ) الرباط

3.ت 46537

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)

 (3(3 االستثنائي بتا1يخ) 3)ديسمبر)

قر1ت الشركة بروديكسيون سكانير)

ما يلي):

إنهاء)تصفية الشركة إبراء)السيدة)

ليلى الحموتي من مهامها.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة)

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) بتا1يخ)  )

.   669
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 LE CENTRALE

 DU MATERIEL ET

D’EQUIPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

1أسمالها : 533.333 د1هم
5، زنقة ديكسمود، الطابق األول

الشقة )، بنجدية، الدا1 الشيضاء

بتا1يخ  بمقت�سى عقد عرفي حر1 

بتا1يخ وسجل  فبراير) )3)) (5 

3 )فبراير) )3))تم تعديل ما يلي):

بيع الحصص االجتماعية.

من) اجتماعية  حصة  (533 بيع)

السيد) إلى  كريم  الشفي  السيد 

فبراير) (5 بتا1يخ) محمد  الضماك 

.(3( 

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  القانوني 

9)ما31) )3))تحت) الشيضاء)بتا1يخ)

1قم)56)769.
اإليداع والنشر

التسيير
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شركة صاموصاد
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

1أسمالها : 33.333  د1هم

4، شا1ع واد زيز الطابق الثالث شقة 

7 أكدال الرباط

تكوين شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ((3(3 نوفمبر) ( 9 يوم) بالرباط 

لشركة) األساسية  القوانين  وضع 

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

»صاموصاد«) شركة) (: التسمية)

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

الهدف):)خدمات النقل.

زيز) واد  شا1ع  (4 (: الرئي�سي) املقر 
الطابق الثالث شقة)7)أكدال الرباط.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
بما) املال  1أ3  حدد  (: املال) 1أ3 
على) مقسم  د1هم  ( 33.333 قد1ه)
د1هم) ( 33 بنسشة) حصة  ( 333
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

اإلجماعي للشركة.
األ1باح) من  (%5 تؤخذ) (: األ1باح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدا1 الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  سلوان  محمد  السيد 

محدودة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
فبراير) ((4 بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية 
1قم) التجا1ي  السجل  تحت  ((3( 

. 49795
للشيان والنشر

ستراكما

216 P

 MOUTEA MORCHID
DEVELOPPEMENT
شركة محدودة املسؤولية

1أسمالها : 3.333.333) د1هم
مقرها االجتماعي : 3 ، زنقة زيد

ابن الرفاعي، املعا1يف
السجل التجا1ي : 375993

العام) الجمع  محضر  بحسب 
يناير) )3)  ((3 بتا1يخ) االستثنائي 
صشاحا،) العاشرة  الساعة  على 
 MOUTEA شركة) شركاء) قر1 
 MORCHID DEVELOPPEMENT

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي):
عن) املسير  تقرير  على  املوافقة 

اإلفراج عن 1أ3 املال)؛
الثالثة) عن  اإلفراج  من  التحقق 

أ1باع املتشقية من 1أ3 املال)؛
املوافقة على الشركاء)الجدد)؛

عن) املسير  تقرير  على  املوافقة 
تغيير االسم وتغيير غرض الشركة)؛

 MOUTEA(تغيير اسم الشركة من
 MORCHID DEVELOPPEMENT

إلى)MOUTEA MORCHID)؛

تغيير غرض الشركة)؛

املوافقة على تقرير مسير الشركة)

شركة) إلى  الشركة  تحويل  عن 

مساهمة)؛

مفوض) تقرير  على  املوافقة 

إلى) الشركة  تحول  بشأن  التحول 

شركة مساهمة)؛

شركة) إلى  الشركة  تحويل 

مساهمة)؛

إنهاء)والية املسير)؛

إبراء)ذمة املسير)؛

اإلدا1ة) مجلس  أعضاء) تعيين 

 AEM شركة) مرشد،) عماد  السيد 

خناتة) بالسيدة  ممثلة  (HOLDING

املطيع،)والسيد علي املطيع)؛

تعيين مدقق الحسابات)؛

املعدل) األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة)؛

إلتمام) الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.

اإلدا1ة) مجلس  محضر  بحسب 

على) يناير) )3)) ((3 بتا1يخ)

شركاء) قر1  زواال،) الثانية  الساعة 

 MOUTEA MORCHID شركة)

ذات) (DEVELOPPEMENT

املسؤولية املحدودة ما يلي):

تعيين السيد عماد مرشد 1ئيسا)

التنفيذي) والرئيس  اإلدا1ة  ملجلس 

وتحديد مكافآته)؛

قشل) املبرمة  االتفاقات  تفويض 

تحول الشركة)؛

إلتمام) الصالحيات  تفويض 

اإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء)بتا1يخ)  )ما31) )3))تحت)

1قم) 76965.
قصد النشر واإلعالن

217 P



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6574

BEST FIT ERP
بتا1يخ عرفي  عقد   تحت 

5))نوفمبر)3)3)،)تم تأسيس شركة)

باملواصفات التالية):

Best(fit(ERP(:(التسمية

شا1ع) (،46 1قم) (: املقر االجتماعي)

و6 ،) ( 5 1قم) مكتب  الز1قطوني،)

الطابق)6،)الدا1 الشيضاء.

في) املشو1ة  (: االجتماعي) الهدف 

نظام املعلومات اإلدا1ية املتكامل.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

محمد) كريم  السيد  (: التسيير)

محرادي.

الرأسمال):)685.333)د1هم.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجا1ية بالدا1 الشيضاء.

السجل التجا1ي):)494339.
قصد النشر واإلعالن
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AG EDIFICIO
بتا1يخ عرفي  عقد   تحت 

تأسيس شركة) تم  فبراير) )3)،) ((

باملواصفات التالية):

AG EDIFICIO(:(التسمية

زنقة) (،49 1قم) (: االجتماعي) املقر 

1قم) األ1�سي،) الطابق  بركات،) أحمد 

3،)املعا1يف،)الدا1 الشيضاء.

الشناء) (: االجتماعي) الهدف 

واالستثما1 العقا1ي.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

أوزال) حنان  السيدة  (: التسيير)

والسيد أمين غماد.

الرأسمال):)33.333 )د1هم.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجا1ية بالدا1 الشيضاء.

السجل التجا1ي):)45))49.
قصد النشر واإلعالن
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EMH SKILLS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

1أسمالها : 33.333  د1هم
مقر االجتماعي : 56، زنقة فرحة 
حشاد الطابق 3 مكتب 1قم 6

الدا1 الشيضاء
السجل التجا1ي : 9699 3

املساهم) قرا1ات  محضر  تحت 
تم) فبراير) )3)،) (( بتا1يخ) الوحيد 

اتخاذ القرا1ات التالية):
حل مشكر للشركة)؛

 Hicham(EL(MRINI(تعيين السيد
بصفته املصفي)؛

في) الشركة  تصفية  مقر  تثبيت 
فرحة) زنقة  (،56 (: التالي) العنوان 
الدا1) (6 3)مكتب 1قم) حشاد الطابق)

الشيضاء)؛
وصالحيات) واجشات  تحديد 

املصفي)؛
انتهاء)مهام املسير)؛
إبراء)ذمة املسير)؛

للقيام) الصالحيات  تفويض 
باإلجراءات الالزمة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
9)ما31) )3))تحت) الشيضاء)بتا1يخ)

1قم)55)769.
قصد النشر واإلعالن
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CHAFOSA
حل شركة

االستثنائي) العام  الجمع  قر1 
املنعقد في)8)ديسمبر)3)3)):

تصفية الشركة.
تمازيغت) صالح  السيد  تعيين 
66)حي) مصفيا لها بالخميسات برقم)

الوحدة تيفلت.
الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 
بالخميسات،) االبتدائية  باملحكمة 
تحت 1قم) ))بتا1يخ)3))يناير)3)3).

للنسخ والشيان
الوكيل
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ARRAICHI CAR شركة
ش.م.م

االستثنائي) العام  الجمع  قر1 

املنعقد في)8 )ديسمبر)9 3)):

تصفية الشركة.

عراي�سي) سناء) السيدة  تعيين 
1قم) (: التالي) بالعنوان  لها  مصفية 

سالم) حي  بوبية  أحمد  شا1ع  (4 

الخميسات.

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 

بالخميسات،) االبتدائية  باملحكمة 

تحت 1قم)) )بتا1يخ)8 )يناير) )3).
للنسخ والشيان

الوكيل
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HIBAPRESS COM شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : ساحة بغداد

عما1ة شمال جنوب، شقة 1قم 8 

وسط املدينة، الرباط
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

 3(74 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) فبراير) )3)) في) )) املؤ1خ 

املصادقة على):

 533 لكشير) 1�سى  السيد  تفويت 

  333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

الدين) نو1  السيد  لفائدة  حصة 

بنطالب بتا1يخ)9 )فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (9 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)386).
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IPANEMA TOURS
SARL AU

تأسيس شركة
بتا1يخ) عرفي،) عقد  بمقت�سى 
تم وضع القانون) فبراير) )3)،) ( 8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات التالية):

 IPANEMA شركة) (: التسمية)
TOURS SARL AU

وخا1ج) داخل  (: الشركة) غرض 
املغرب

)الوطنية) مقاول في نقل الشضائع)
والعاملية(.

استيراد وتصدير.
 34 عما1ة) النعيم  إقامة  (: املقر)

شقة 1قم)33)تابريكت سال.
ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
99)سنة ابتداء)من تا1يخ تسجيلها في)

السجل التجا1ي.
بمشلغ) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
  333 مقسمة إلى) د1هم،) ( 33.333
للواحدة،) د1هم  ( 33 ب) حصة،)

مكتتشة كليا،)موزعة كالتالي):
  333 عمرو) اوالد  1شيد  السيد 

حصة.
املجموع):)333 )حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
غير) ملدة  عمرو  اوالد  1شيد  السيد 
الوطنية) للشطاقة  الحامل  محدودة،)
بقطاع) والقاطن  (AB35(784 1قم)
ابراهيم) ايت  زنقة  ((9 1قم) الف 

تابريكت سال.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بكتابة) الشركة  لنظام  القانوني 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ما31) )3)) ( 5 بتا1يخ) بسال 

1قم))8).
سجلت الشركة بالسجل التجا1ي)

تحت 1قم)73 33.
مقتطف قصد اإلشها1
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ديوان األستاذ محسين مريزق

موثق بمكنا3

شا1ع عالل بن عشد هللا،)عما1ة)33

مجمع املستقشل،)الطابق الثالث،)مكتب)3 

)املدينة الجديدة)-)مكنا3

الهاتف):)35.35.43.43.54

الفاكس):)35.35.43.43.74

 MINOTERIE EL شركة
BASSATINE

ش.م.م
هشة حصص شركة

حر1) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مريزق، محسين  األستاذ  بديوان 
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)موثق بمكنا3،)بتا1يخ)3 )أغسطس)
السيد) وهب  (،(3(3 ديسمبر) و9))
والسيد) العرائ�سي  الصمد  عشد 
حصصهم) جميع  العرائ�سي،) محمد 
االجتماعية التي يمتلكونها في الشركة)
 MINOTERIE شركة) املسماة 
1أسمالها) ش.م.م،) (EL BASSATINE
مقرها) د1هم،) (54.533.333
االجتماعي بمكنا3،)شا1ع السعديين)
للسجل) والحاملة  الصناعي،) الحي 
6467 ،)لفائدة السيد) التجا1ي 1قم)

العربي العراي�سي.
حر1) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مريزق،) محسين  األستاذ  بديوان 
و4)  ((( بتا1يخ) بمكنا3،) موثق 
السيد) وهب  (،(3(3 و33)ديسمبر)
السيدة) العرائ�سي،) العزيز  عشد 
أمال) السيدة  حليمة،) ابن  غيثة 
العراي�سي،)السيدة أسماء)العراي�سي،)
السيدة) العراي�سي،) حو1ية  السيدة 
نعيمة) السيدة  العراي�سي،) ليلى 
العراي�سي) نرية  والسيدة  العراي�سي 
التي) االجتماعية  حصصهم  جميع 
يمتلكونها في الشركة املسماة شركة)
 MINOTERIE EL BASSATINE
 54.533.333 1أسمالها) ش.م.م،)
بمكنا3،) االجتماعي  مقرها  د1هم،)
الصناعي،) الحي  السعديين  شا1ع 
1قم) التجا1ي  للسجل  والحاملة 
العربي) السيد  لفائدة  (، 6467

العراي�سي.
الصمد) عشد  السيد  استقالة 
العرائ�سي) محمد  والسيد  العرائ�سي 

من مهامهما كمسيرين للشركة.
العراي�سي) العربي  السيد  تسمية 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.
استمرا1 الشركة على شكل شركة)
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
الشند) تعديل  تم  لذلك  ونتيجة 
املتعلق) (6 الشند) املتعلق بالشكل،) ( 
املتعلق) (7 الشند) بالحصص،)
املتعلق) والشند)  ) بالرأسمال 

بالتسيير.
بمثابة مقتطف وبيان

األستاذ محسين مريزق
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 STE KHAYRI THERMO
COLD
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تم  فبراير) )3)) ( 8
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
تحمل) التي  الوحيد  الشريك  وذات 

الخصائص التالية):
 STE KHAYRI (: التسمية)

THERMO COLD SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
أشغال) (: االجتماعي) الهدف 

التكييف،)التبريد والعزل.
االستيراد والتصدير.

أشغال مختلفة.
1أ3 املال):)33.333 )د1هم.

املدة):)99)سنة.
FES- مقرها في) (: املقر االجتماعي)
عشد) شا1ع  بعنوان  (SOLUTIONS
مو�سى) ابن  عما1ة  الخطابي  الكريم 

الكواش الطابق الثاني.
في مؤ1خ  عرفي  عقد   وبمقت�سى 
السيد) تعيين  تم  فبراير) )3)) ( 8
فضل هللا خير الدين الربولي وطنيته)
والسيدة نعيمة موحجة) (CD99 3 
وطنيتها)D87363)كمسيرين للشركة.

السجل التجا1ي 1قم)7)667.
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 CABINET DE GESTION ET DE

COMTABILITE

Conseil(-(études(Supervision

Audit-constitution(de(sociétés

BELDI TROTT
SARL AU

املقر االجتماعي : عند بشرى نعامي
1قم )  زنقة شنكيط تجزئة 

السقالة الصويرة
تأسيس شركة

بالصويرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  يناير) )3)،) ( 5 بتا1يخ)
محدودة) لشركة  األسا�سي  النظام 
ذات) وحيد  لشريك  املسؤولية 

املميزات التالية):

 BELDI TROTT SARL (: التسمية)
AU

املقر االجتماعي):)عند بشرى نعامي)
1قم)) )زنقة شنكيط تجزئة السقالة)

الصويرة.
باملغرب) الشركة  غاية  (: الهدف)
والخا1ج على السواء):)إدا1ة العمليات)
)1حلة) الخدماتية) أو  التجا1ية 
وسيط) كهربائي(،) سكوتر  بواسطة 

يقوم باالستيراد والتصدير.
املدة):)99)سنة.

:)تبتدئ بفاتح يناير) السنة املالية)
وتنتهي في) 3)ديسمبر.

الشركة) 1أسمال  إن  (: املال) 1أ3 
قد حدد في مشلغ)3.333 )د1هم)33  
 LOUIS OLIVIER للسيد) حصة 

.GEORGES G
 LOUIS تم تعيين السيد) (: اإلدا1ة)
مسير) (OLIVIER GEORGES G

للشركة ملدة غير محدودة.
بمحكمة) اإليداع  تم  وقد 
في الصويرة  بمدينة   االبتدائية 
 54 1قم) تحت  فبراير) )3)) (  

السجل التجا1ي 1قم)5565.
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FIDELCOM

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

GLM DISTRIBUTION
SARL AU

 Siège(social : La(Buzardiere
35340 Liffré(France

إنشاء فرع شركة
العام) الجمع  تقرير  بمقت�سى 
))فبراير) )3)،)تقر1) املنعقد بتا1يخ)

ما يلي):
باسم)) للشركة  فرع جديد  إنشاء)
بالعنوان التالي) (LES 3 MATELOTS
زنقة) ( ( 1قم) نعامي  بشرى  عند 

شنكيط تجزئة السقالة الصويرة.
االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم 
تحت) فبراير) )3)) ((5 بالصويرة في)
1قم)73)السجل التجا1ي 1قم)5587.
228 P

FIDELCOM
 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

FD INVESTISSEMENTS
SARL AU

 Siège(social : 24B(Rue(Nicolas
Appert 51430 Tiqueux(France

إنشاء فرع شركة
العام) الجمع  تقرير  بمقت�سى 
8)فبراير) )3)،)تقر1) املنعقد بتا1يخ)

ما يلي):
باسم)) للشركة  فرع جديد  إنشاء)
عند) التالي  بالعنوان  (ESSASUN
زنقة شنكيط) ( ( بشرى نعامي 1قم)

تجزئة السقالة الصويرة.
االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم 
بالصويرة في)9)ما31) )3))تحت 1قم)

 9)السجل التجا1ي 1قم)5635.
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أبو جمال للنقل السياحي
1أسمالها 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : 433 حي النهضة   
إضافي الرباط

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  فبراير) )3)) (4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
للنقل) جمال  أبو  (: التسمية)

السياحي ش.ذ.م.م ذ.و.
الهدف):)النقل السياحي.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تا1يخ التأسيس.

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للواحدة مجزأة كما يلي):
الخالدي خيرة):)333 )حصة.

التسيير):)الخالدي خيرة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية) املحكمة  لدى  التجا1ي 
1قم) ما31) )3)) (8 بتا1يخ) بالرباط 

اإليداع القانوني)53365 .
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LES 2 BUREAUTICIENS
SARL

1أسمالها 33.333  د1هم
مقرها االجتماعي : تجزئة بروموسيد 

1قم 36 عين عتيق تما1ة
سجل تجا1ي : 1قم 5)9 3 

تفويت حصص
انعقد) ما31) )3)) (( بتا1يخ)
 LES«(الجمع العام غير العادي لشركة
BUREAUTICIENS SARL )«،)شركة)
1أسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
مقرها االجتماعي،) د1هما،) ( 33.333
بروموسيد) تجزئة  االجتماعي  مقرها 
1قم)36)عين عتيق تما1ة،)حيث تمت)

املصادقة على):
تفويت)533)حصة مملوكة للسيد)
الجنسية) مغربي  توفيق  الزهيري 
حامل) ( 983 ماي) ( 4 بتا1يخ) مزداد 
 AD  8373 1قم) الوطنية  للشطاقة 
لفائدة السيدة إيمان حسوني مغربية)
الجنسية مزدادة بتا1يخ)) )أغسطس)
حاملة للشطاقة الوطنية 1قم) ( 989

.AD(33496
للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 
إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد.
القانون) من  و7) (6 الشنود) تغيير 

األسا�سي.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا1ي 
5 )ما31) )3))تحت 1قم) بتما1ة في)

.5 69
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ائتمانية فداد ش.ذ.م.م

5)املركز التجا1ي إبن سينا أكدال الرباط

الهاتف):))3537.77.59.7

ZP ASSURANCES
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
املنعقد بتا1يخ)7))نوفمبر)3)3))قر1)
 ZEN PREVOYANCE«(شريك شركة
املساهمة) شركة  (،»S.A.S
  .333 الرأسمال) ذات  البسيطة 
االجتماعي: مقرها  الكائن   أو1و،)
 Rue( de( Plelo( -( 75015   3 ب) (
Paris( RCS( Paris( 890423601 

)ما يلي:

تأسيس فرع باملغرب للشركة) (- ( 

بالعنوان) وذلك  أعاله  إليها  املشا1 

أكدال) األطلس  شا1ع  (5 (: التالي)

الرباط.

»ميشال) السيد) تسمية  (- ((

كيبيغو«)كمدير لهذا الفرع.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء)بتا1يخ)7 )ما31) )3))تحت)
1قم)53445 .
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SAFIECOLOGIQUE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
1أسمالها : 333.333.  د1هم

مقرها االجتماعي : دوا1 تويبية 

جماعة توابت الصويرية القديمة 

عمالة آسفي

من) االستثنائي  القرا1  بمقت�سى 

  3 بتا1يخ) املنعقد  الوحيد  الشريك 

فبراير) )3)،)تقر1):

 )-)تحويل املقر االجتماعي الحالي)

خضير) (( فيديساف) من  للشركة 

إلى) املغرب  آسفي  (46333 غيالن)

دوا1 تويبية جماعة توابت الصويرية)

القديمة عمالة اسفي.

الشركة) 1أسمال  في  الزيادة  (- ((

د1هم أي من) (933.333 بمشلغ قد1ه)

  .333.333 إلى) د1هم  ( 33.333

 9333 إنشاء) خالل  من  ( د1هم)

د1هم) ( 33 بقيمة) جديدة  أنصشة 

نقدا) بالكامل  مدفوعة  منهما  لكل 

 AGRO« الوحيد) املساهم  قشل  من 

 SAFI INVERSIONES SOCIEDAD

.»LIMITADA
في) تابث  الشركة  1أسمال  (- (3

مملوكة) د1هم  ( .333.333 مشلغ)

 AGRO SAFI« للشركة) بالكامل 

 INVERSIONES SOCIEDAD AD

.»LIMITADA

من) و8) و7) (4 الشنود) تغيير  (- (4

القانون األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بأسفي)
في فاتح ما31) )3))تحت 1قم)8)).

من أجل التنصيص والتلخيص

املسير
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STE TRANS BAMSI
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
بمدينة) ومسجل  ما31) )3)) (9
تم) ما31) )3)) ( 3 بتا1يخ) تيزنيت 
املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 
محددة) وحيد  شريك  في  املحدودة 

العناصر كما يلي):
 STE TRANS BAMSI (: التسمية)

.SARL AU
تجزئة) (57 1قم) (: املقر االجتماعي)

ودادية الوقاية املدنية)-)تيزنيت.
الشضائع) نقل  نشاط  (: الغرض)

الدولية))األمتعة الغير املصحوبة(.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.
املسير):)هشام 1وان.

د1هم) ( 33.333 (: املال) 1أ3 
مقسم إلى)333 حصة بما قد1ه)33  

د1هم لكل حصة موزعة كما يلي):
333 )حصة للسيد هشام 1وان.

من) (: السنة االجتماعية أو املالية)
فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
  33 1قم) تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

بتا1يخ)6 )ما31) )3).
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STE MONEY OUFRID
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وذات الشريك الوحيد

1أسمالها 33.333  د1هم
1قم 66 مكر1 يعقوب املنصو1 زنقة 

تا1ميالت تيدا3 الخميسات
قفل التصفية

العام) الجمع  محضر  بموجب 
بتا1يخ) بالخميسات   االستثنائي 

5 )يناير) )3))تقر1 ما يلي):

 )-)التصفية النهائية للشركة.

))-)تبرئة ذمة املصفي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

فبراير) )3)  ( 6 بالخميسات بتا1يخ)

السجل التجا1ي 1قم) (47 تحت 1قم)

.(6337
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STE TASLIGHOUA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
1أسمالها 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : مراب 1قم ) 

الكائن بتجزئة جنان زمو1 1قم 453  

الخميسات

تأسيس شركة
مصحح) عرفي  عقد  بموجب 

ما31) (4 بتا1يخ) ومسجل  اإلمضاء)

 )3))تم االتفاق على ما يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة تحت املميزات التالية):

 STE TASLIGHOUA (: التسمية)

.SARL

الهدف االجتماعي : نقل الشضائع 

لحساب الغير.

األشغال املختلفة والشناء.

 ( 1قم) مرآب  (: االجتماعي) املقر 

الكائن بتجزئة جنان زمو1 1قم)453  

الخميسات.

املدة الزمنية):)99)سنة تبتدئ يوم)

تسجيل الشركة بالسجل التجا1ي ما)

عدا تفكيكها املسشق أو تمديد املدة.

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)333 )حصة بقيمة)33  

د1هم للحصة الواحدة موزعة كالتالي):

 533 (: السيد عشد الصمد أ1يفي)

حصة.

السيدة عزيزة وعلي):)533)حصة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

الحامل) أ1يفي  الصمد  عشد  السيد 

 X 99884 1قم) الوطنية  للشطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
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املالية) السنة  (: املالية) السنة 

في) 3  تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي 

ديسمبر.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بتا1يخ) (85 1قم) تحت  بالخميسات 
التجا1ي) السجل  5 )ما31) )3))

1قم)5))9).
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STE KHEMISSET CASH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد
1أسمالها 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : عما1ة B بلوك 

Dاملحل 1قم ) حدائق زمو1 ) حي 

الزهراء الخميسات

الحل املسشق للشركة
العام) الجمع  محضر  بموجب 

  7 بتا1يخ) بالخميسات  االستثنائي 

فبراير) )3))تقر1 ما يلي):

وذلك) للشركة  املسشق  الحل 

بلوك) (B عما1ة) (: االجتماعي) بمقرها 

حي) (( زمو1) حدائق  (( 1قم) Dاملحل 

الزهراء)الخميسات.

محامد) نبيل  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

بتا1يخ) (69 1قم) تحت  بالخميسات 

3)ما31) )3))السجل التجا1ي 1قم)

.(898 
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STE EHMS
SARL AU

العنوان : 6 ضايت العوا الطابق 

الرابع شقة 1قم 6  أكدال الرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع) فو1  يناير) )3)) ((6 بتا1يخ)

الشركة) ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قر1 ما يلي):

تفويت الحصص):)السيدة فاطمة)

الزهرة تفوت للسيد مامون السائح)

53))حصة.

فأصشح تقسيم 1أ3 املال كما يلي):

 533 (: حجاوي) اليزيد  السيد 

حصة.

 (53 (: الزهرة) فاطمة  السيدة 

حصة.

السيد مامون السائح)53))حصة.

اعتراف شركاء)بهذا التفويت):

اليزيد) السيد  طرف  من  إمضاء)

الزهرة) فاطمة  والسيدة  حجاوي 

والسيد مامون السائح.

وبنود أخرى.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

فبراير) ((4 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)367   .
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CEMATEC
SARL AU

العنوان : 9)4 شا1ع الحسن الثاني 

شقة 1قم 4 الرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فو1 الجمع) ((3(3 ديسمبر) (( بتا1يخ)

الشركة) ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قر1 ما يلي):

الزيادة في 1أسمال الشركة بمشلغ)

من) يصشح  لكي  د1هم  ((.333.333

 5.333.333 إلى) د1هم  (3.333.333

حصة) ((333 مزدوج) بإصدا1  د1هم 

جديدة من فئة)333. )د1هم مكتتب)

بن) عزام  محمد  السيد  طرف  من 

الشركة) املال  1أ3  فأصشح  العربي،)

5.333.333)د1هم.

 53.333 محمد) معا�سي  السيد 

حصة.

بنود أخرى.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

فبراير) ((4 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)366   .
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FAZAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
تجزئة والد بناصر عما1ة   شقة   

تما1ة
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
بتا1يخ)33)ديسمبر)3)3))تقر1 ما يلي):

حل الشركة.
مقر التصفية): تجزئة والد بناصر 

عما1ة   شقة   تما1ة.
تعيين السيد زهير اللواح مصفي 

للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
االبتدائية بتما1ة يوم 4 فبراير  )3) 

تحت 1قم )487.
240Pمكرر

FIDUCIAIRE AMIZA

 CENTRE SPORTIF ET 
 NATATION DE SUd  SARL

A.U
1أسمال الشركة  :  33.333 د1هم
 ICE : 002731346000042 RC :

((73 
تأسيس شركة

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) )3)،) ( 3 بتا1يخ) باكادير 
تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة)
باملواصفات التالية):

التسمية):)
centre(sportif(et(natation(de(sud

الهدف):قاعة للرياضة).)
شا1ع محمد) ( 3( 1قم) (: املقر)
الدشيرة) اموكاي  حي  الخامس 

الجهادية))انزكان.
املدة):)99)سنة.

من) 3  (: االجتماعية) السنة 
يناير إلى) 3)دجنبر.

    33.333 (: الشركة) 1أسمال 
حصة) ( 333 إلى) مقسم  د1هم 
33 )د1هم لكل)) اجتماعية بمقدا1)

واحدة.

1فيق) السيد  عين  (: التسيير)

املدني،)كمسير))للشركة))ملدة))غير)

محدود ة.))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

ما31)  )3)   ( 3 بتا1يخ) ( بانزكان)

ومسجلة) الـــرقم8)6  تحت 

اليوم) نفس  في  التجا1ي  بالسجل 

تحت الرقم) 73)).
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 STE  EASY STUDY ABROAD

SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي) اكادير  بمدينة  املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بموجشه  ثم 

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

 STE  EASY  STUDY (: اال سم)

ABROAD SARL

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

الرأسمال):)33.333 ))د1هم موزع)

على الشكل التالي:

العرج سا1ة الضويص))63333.33  

د1هم)633)حصة

  43333.33 ( امين) محمد  العرج 

د1هم)433)حصة)

:)-))مكتب لد1اسة ملفات) الهدف)

الهجرة للعمل والد1اسة.)

العقاد) شا1ع  (34 1قم) (: العنوان)

الذاخلة) الفضية  افولكي  عما1ة 

اكادير).

السنة املالية):)لتشدأ من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):)تسير))الشركة من طرف)

السيد العرج محمد امين.)

باملحكمة)) القانوني  ( يداع) اال  تم 

في) )3)/39/33  باكادير  التجا1ية 

تحت 1قم)))9865.
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 MED SOUSS
AMENAGEMENT SARL AU

اإلشها1 القانوني
الشريك) قرا1  حسب 
 MED SOUSS لشركة) الوحيد 
AMENAGEMENT SARL AU)بتا1يخ)
   33.333 1أسمالها) ((3( /33/38

د1هم ما يلي):
شا1ع) ( 6/88 1قم) (: مقر الشركة)
667)بلوك)4)حي الخزانات ايت ملول.)
(: ( 33.333 في) حدد  املال  1أ3 
333 )حصة من) د1هم مقسومة إلى)
وموزعة) الواحدة  د1هم  ( 33 فئة)
 LASFAR MOHAMED (: كالتالي)

333 )حصة)
من أهداف الشركة:)   املوضوع:)

–)أشغال مختلفة)
الشريك) قر1  حسب  التسيير:)
 MED SOUSS لشركة) الوحيد 
 AMENAGEMENT SARL AU
 LASFAR السيد) سيسيرها  أنها 

MOHAMED)ملدة))غير محددة.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
بإنزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
بتا1يخ)5 /33/ )3))تحت 1قم)656 

السجل التجا1ي 1قم)7)7)).
243 P

 BOUCHERIE ET GRILLADE
L’EXCELLENCE SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
تم وضع القانون) فاتح ما31) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) ( واحد) بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):
 BOUCHERIE ET ( (: التسمية)
 GRILLADE L’EXCELLENCE SARL

AU
الشكل القانوني):)ش.م.م))بشريك)

واحد
مشنى) (7 1قم) (: االجتماعي) املقر 
تيكوين) تيليال  حي  (36 الخوا1زمي)

اكادير).)

الهدف):))تسيير جزا1ة ومشويات.
ألف) ( 33 في) حدد  (: الرأسمال)
حصة) ( 333 من) مقسمة  د1هم 
د1هم) ( 33 بقيمة) اجتماعية 
بالكامل) ومكتتشة  للحصة،محر1ة 

لفائدة السيد معاد دليل.
املدة):)99)سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
السيد الصاليحي عشد الرزاق ملدة غير)

محددة.
اإليداع) ثم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط) مكتشة  لدى  القانوني 
  6 يوم) ألكادير  التجا1ية  باملحكمة 

ما31) )3))تحت 1قم))9873.
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مكتب التسيير)،)االعالميات واملحاسشة)
»كاجيسكو«

YAJORA   ش.م.م
إعالن بتأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  وبموجب 
عدد تحت  بتا1يخ) )3)/ 7/3))
تأسست شركة ذات) (،RE(:(109212
اسم) تحت  املحدودة  املسؤولية 

»YAJORA«)ش.م.م هدفها كالتالي):
  HEBERGEMENT DES SITES  

 WEB
:)1قم) 4)عما1ة) العنوان التجا1ي)

القد3 افراك تيزنيت.
1أ3 مالـــها):)33.333 )د1هم)))مئة)
333 )حصة)) أالف د1هم()موزعة إلى)
مائة) د1هم  ( 33 حصة) كل  قيمة 

د1هم.
تم تعيين السيد)) (: تسيير الشركة)
للشركة) كمسير  بوتكرى  1شيد 
كامل) إعطائه  مع  محدودة  غير  ملدة 
الصالحيات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.)
 99 الشركة) عمر  مدة  (: املـــدة)
تا1يخ) من  سنة() وتسعون  )تسعة 

تأسيسها النهائي).
إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
امللف القانوني بمكتب الضشط لدى)
عدد)) بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

 )3)/94)بتا1يخ) )3)/3/33 .
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   VITAMIXFOOD  شركة
حي تفراط جماعة وقيادة او1ير 

اكادير
تـــأسـيــس

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ اكادير)
تأسيس) تم  بتا1يخ) )3)/33/)3،)
صفاتها))) ( املسؤولية) محدودة  شركة 

كما يلي):)
     VITAMIXFOOD(:(التسمية

أساسا) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
إلى:

-)سناك)-)مطعم)
وعموما جميع العمليات التجا1ية)
الصناعية املالية والعقا1ية املتعلقة)
األنشطة) وكل  املذكو1ة  باالنشطة 
شأنه) من  طابع  ذات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
تفراط) حي  (: االجتماعي) املقر 

جماعة وقيادة او1ير اكادير
تا1يخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة):)
التسجيل بالسجل التجا1ي باستثناء)

حالة التمديد أو الفسخ املسشق.
الرأسمال):)حدد 1أسمال الشركة))
في)33.333 )د1هم))مقسم إلى)333  

حصة)
السيد املحجوب لحصايري)333  

حصة
املحجوب) السيد  التسيير):)
لحصايري مسير للشركة وذلك ملدة)

غير محدودة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية باكادير يوم)  )ما31) )3)  

تحت 1قم)98684.
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FIDUCIAIRE NADIM
ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

 STE TRANS KHLALTA
.S.A.R.L AU

تأسيس شركة  محدودة املسؤولية 
من شريك واحد 

بموجب عقد عرفي مؤ1خ بإنزكان)
النظام) وضع  تم  (33/33/(3( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
والتي) ( واحد) شريك  من  املحدودة 

تكمن مميزاتها فيما يلي):

 STE TRANS(: التسمية)

   KHLALTA     .S.A.R.L AU

ICE 33(755(36333396

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)

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

فيما يلي

النقل الوطني والدولي للشضائع) (-

لحساب الغير)

مقر الشركة):)يوجد مقر الشركة))

 BLOC E N (3( HAY EL

MASSIRA AIT MELLOUL

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداءا من تا1يخ تكوينها النهائي.
1أسمال) يشلغ  (: الشركة) 1أسمال 

  33.333 د1هم) ألف  مائة  الشركة 

مقسم إلى ألف حصة ذات مائة)33  

د1هم كقيمة لحصة الواحدة،)

السيد):)عشد الرزاق لشيض)333  

حصة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في) 3)دجنبر)

عشد) الشركة  يسير  (: التسيير)

الرزاق لشيض ملدة غير محدودة)

كتابة) لدي  القانوني  اإليداع  تم 

إنزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

عدد) تحت  بتا1يخ) )3)/3/33 )

.634/(3( 
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

TECHNOPEK
تأسيس شركة مسؤولية محدودة  

في) املؤ1خ  للعقد  طشقا 

شركة) تأسيس  تم  ((3( /3(/34

بالخصائص) ( املسؤولية) محدودة 

التالية

 TECHNOPEK(:((االسم

الهدف):)إنشاء)د1اسة وتصميمات)

املواقع االلكترونية والتطشيقات.))))))))
  33.333 املجموعة:) 1أسمال 

د1هم.
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))))التسيير):)1شيد بوقو1ي
 3 1قم) شقة  (: االجتماعي) املقر 
عما1ة 1قم39 )شا1ع عشد هللا كنون)

حي السالم اكادير
املدة):)99)عام

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
بتا1يخ) (98565 1قم) تحت  باكادير 

.34/33/(3( 
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BELLOUCH IMO
تأسيس شركة

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) تم وضع  5 )فبراير) )3)،)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
.BELLOUCH IMO(:(االسم

 ( زنقة) ( 7 1قم) (: املقر االجتماعي)
حي الفداء)كلميم.

الهدف االجتماعي):)كراء)املمتلكات)
العقا1ية.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجا1ي.

الرأسمال):)حدد في)3.333 )د1هم)
  33 بقيمة) حصة  ( 33 إلى) مقسم 

د1هم للحصة الواحدة.
املسير):)جمال الدين بلوش.

باملحكمة) التجا1ي  السجل  1قم 
االبتدائية بكلميم)3349.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
بتا1يخ)  بكلميم تحت 1قم) )3)/95)

3)ما31) )3).
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CABINET SABCONSULTING

DESTOCKMAX
تأسيس شركة

 (9 طشقا للعقد العرفي املؤ1خ في)
شركة) تأسيس  تقر1  يناير) )3)،)

باملواصفات اآلتية.
.DESTOCKMAX(:(التسمية

محدودة) شركة  (: الشكل)
املسؤولية.

  3RUE (: االجتماعي) املقر 

 MOKHTAR SOUSSI 83353

.INEZGANE
1أ3 املال):)33.333 )د1هم.

املسير):)إيدير اوزاكا.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

الضشط) كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتا1يخ بانزكان  االبتدائية   باملحكمة 

 4)ما31) )3))برقم)557.
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OURACA
العنوان : 1قم 48  بلوك   حي الرمل 

تراست انزكان

تأسيس
تحت) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ) مؤ1خ  الشخ�سي  االمضاء)

املصادقة) تمت  فبراير) )3)،) ((5

لشركةذات) األسا�سي  القانون  على 

الخصائص التالية):

.OURACA(:(التسمية القانونية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
48 )بلوك)   :)1قم) املقر االجتاعي)

حي الرمل تراست انزكان.

أشغال) (: االجتماعي) الغرض 

وبيع) شراء) مختلفة،) وأشغال  الشناء)

العقا1ات املشنية واملجهزة والصالحة)

إنتاج،) املشاني،) وتجهيز  كراء) للشناء،)

وعقاقير) الشناء) مواد  وتسويق  صنع 

العامة،) التجا1ة  للشناء،) املخصصة 

االستيراد والتصدير.

املعامالت) جميع  عامة  وبصفة 

شأنها) من  التي  التجا1ية  واملشاادالت 

أن تنمي وتوسع من نشاط الشركة.

حدد) (: االجتماعي) الراسمال 

مدفوعة) كلها  د1هم  ( 33.333 في)

  333 ومقسمةإلى) بالكامل  ومحر1ة 

د1هم) ( 33 بقيمة) اجتماعية  حصة 

للمساهم) وكلها  الواحدة  للحصة 

يشو) ايت  السيد  الوحيد  والشريك 

عشد هللا.

ايت) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

يشو عشد هللا مسيرا وحيدا للشركة)

ملدة غير محدودة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجا1ي)

باملحكمة االبتدائية بانزكان.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) فاتح يناير وتنتهي في) 3)

كل سنة.

األ1باح) من  (%5 تخصم) (: األ1باح)

والشاقي) القانوني  االحتياط  لتأسيس 

الجمعية) تصرف  تحت  يوضع 

العمومية للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

ما31) )3)،) ( 6 بتا1يخ) بانزكان 

تحت الرقم)665،)واملسجل بالسجل)

التجا1ي التحليلي 1قم)737)).
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STE AZARAT 

DE CONSTRUCTION 

ET TRAVAUX DIVERS
SARL AU

RC : 22667

ICE : 002734875000013

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  فبراير) )3)) (9

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):

 STE AZARAT DE (: التسمية)

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS SARL

محدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

املوضوع):)املشاني واألشغال العامة.

دشيرة) (37 1قم) (: املقر االجتماعي)

انزكان.

مدة الشركة):)99)سنة.

1أسمال الشركة):)3.333 )د1هم.

موالي) الحيان  السيد  (: التسيير)

محمد.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بتا1يخ) (597 1قم) تحت  بانزكان 

9)ما31) )3).

1قم سجلها التجا1ي هو)667)).
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AHORIZONS 24 SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة 

للشريك الوحيد

1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : عما1ة 33 شقة 

33 السعادة II حي املحمدي

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بأكادير) ((3(3 ديسمبر) ((( بتا1يخ)

املواصفات) ذات  شركة  تأسيس  تم 

التالية):

 AHORIZONS (4 (: التسمية)

مسؤولية) ذات  شركة  (SERVICES

محدودة للشريك الوحيد.

الهدف االجتماعي):)

مقاول الخدمات.

تد1يس اللغات االجنبية.

التخصص في خدمات الهجرة.

شقة) (33 عما1ة) (: املقر االجتماعي)

33)السعادة)II)حي املحمدي.

املدة):)99)سنة.

يتكون) (: االجتماعي) الرأسمال 

  33 د1هم مقسم إلى) ( 33.333 من)

للسهم) د1هم  ( 333 بقيمة) حصة 

لفائدة السيد شكير يوسف.

تم تعيين اآلنسة) (: تسيير الشركة)

للشركة) سا1ة ال1كو كمسيرة وحيدة 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

ما31) (9 بتا1يخ) بأكادير  التجا1ية 

 )3)،)تحت 1قم)98649.

سجل تجا1ي 1قم) 4653.
للخالصة والشيان

253 P



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6580

 STE MYZNA DES TRAVAUX
DIVERS
SARL AU

1اسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : حي األمال )3 

بلوك 37 1قم 35 الداخلة

بتا1يخ املحر1  للعقد   تشعا 

 3 )ديسمبر) )3)،)تم تأسيس شركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحتوي على امليزات التالية):

 STE MYZNA DES (: التسمية)

.TRAVAUX DIVERS SARL AU

 3( األمال) حي  (: االجتاعي) املقر 
بلوك)37)1قم)35)الداخلة.

الرأسمال):)33.333 )د1هم.

النشاط التجا1ي):

وأشغال) املتعددة  الخدامات 

الشناء)وكراء)آالت وتصدير واستيراد.

األ1باح) من  (%5 يقتطع) (: الربح)

االحتياطي) أجل  من  الصافية 

القانوني.

ناجي) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

كمسير ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى غاية) 3)من ديسمبر.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجا1ي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

باملحكمة) الضشط  كتابة  مصلحة 

بتا1يخ) بالداخلة  االبتدائية 

  )ديسمبر)3)3)،)تحت 1قم)33) .
بمثابة مقتطف وبيان
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سمير فود
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
فاتح) في  املؤ1خ  للعقد  طشقا 

تم تأسيس سمير فود) ما31) )3)،)

بالخصائص التالية):

االسم):)سمير فود.

الهدف):)مطعم مقهى.
  33.333 (: املجموعة) 1أسمال 

د1هم.

التسيير):)سمير أكشود.

533)حي الوفاق) (: املقر االجتماعي)

بنسركاو أكادير.

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

بتا1يخ) (987(4 1قم) تحت  بأكادير 

5 )ما31) )3).

 46575 1قم) التجا1ي  السجل 

بأكادير.
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صوبات اينوف
تـأسـيـس شــركة

بتأ1يخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى  (
القانون) وضع  تم  فبراير) )3)) ( 8

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية:

صوبات) شركة  (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

اينوف)

شركة دات املسؤولية) ( (: الشكل))

املحدودة).

واألشغال) الشناء) (: الـمـوضـــــوع)

املختلفة.

الـمـقر االجـتـماعــي):))بلوك ب الرقم)

67)حي املسيرة أيت ملول.

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

من يوم تأسيسها))سنة
  33.333 (: الشركـــة) 1أسمـــال 

حصة من) ( 333 د1هم مقسم على)

فئة)33 )د1هم للحصة

الشركاء)ومساهمتهم):

السيد))بعال محمد)334)حصة.

السيد مالك حفيظ)333)حصة

السيد ادالحاج حسن)333)حصة

األ1بـــــــــــــــــــاح):))يتم اقتطاع نسشة)%)5 

من األ1باح))لالحتياط القانوني والشاقي)

يوزع آو) سواء) حسب تقرير الشركاء)

ينقل.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف السادة):

-)محمد بعال)،1قم بطاقة التعريف)

الوطنية)J(99457)والساكن إكي واكي)
زنقة))53))الرقم)5)الدشيرة انزكان.

بطاقة) 1قم  حفيظ،) مالك  (-
 J44654 (الوطنية التعريف 
عشد هللا) بن  عالل  بشا1ع  والساكن 

الرقم)45)اكروماعي الدشيرة.
بطاقة) 1قم  حسن،) ادالحاج  (-
 J4 5335 الوطنية) التعريف 
العليا) ((5 عما1ة) (( والساكن بشقة)

تجزئة أنزا العليا تدا1ت انزا أكادير.
السنـــة االجتمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى) 3)دجنشـــــر
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم) النزكان  االيبتدائية  املحكمة 

 )3)/4/33 ))تحت 1قم)555 
للخالصة الشيان
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شركة بارا سويس  ش.م.م
برأسمال اجتماعي قد1ه 33.333  

د1هم
تجزئة ازم بلفاع ماسة اشتوكة ايت 

باها 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
تمت صياغة القانون) ( 4/3 /(3( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):)
الغرض االجتماعي):)

محل لشيع املواد الششه الطشية) (-
بالتقسيط)).)

سويس))) با1ا  شركة  ( (: التسمية)
ش.م.م)

املقر االجتماعي):)تجزئة ازم بلفاع)
ماسة اشتوكة ايت باها)

املدة):)حددت في)99)سنة)
 الرأسمال والحصص االجتماعية):
د1هم) ( 33.333 في) الرأسمال  حدد 
اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 
موزعة) (، د1هم للواحدة) ( 33 بقيمة)

كاألتي):)
-)الشازحميد)533)حصة)

-)وعدي 1شيد)533)حصة
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
1شيد) ووعدي  الشازحميد  السيدان 
وذلك ملدة غير محدودة حيث يعود)
االجتماعي) ( إليهما كل من التوقيعين)
غير) وملدة  مزدوج  بشكل  والشنكي 

محدودة.)).)

 37 توزع حسب الفصل) (: األ1باح)
من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
(: بانزكان تحت عدد 1قم) االبتدائية 
 )3)/7 3))بتا1يخ) )3)/)38/3.

مقتطف قصد اإلشها1
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شركة بيا ترونس ش.م.م.
1قم ) دوا1 تكاديرت نعشادو د1ا1كة 

اكادير
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
القانون) إحداث  تم  (37/3 /(3( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
االسم):)شركة بيا ترونس ش.م.م.

نقل الشضائع لحساب) (: املوضوع)
الغير.

مقر الشركة):)1قم)))دوا1 تكاديرت)
نعشادو د1ا1كة اكادير.

)مدة الشركة):)99)سنة ابتدءا من)
يوم تأسيسها.

الف) مائة  في  حدد  1أسمالها):) (
د1هم مقسمة إلى)333 )حصة٬)قيمة)
د1هم وموزعة) ( 33 منها) كل واحدة 

على الطريقة التالية):
  333 (: جواد) امالل  السيد  (-

حصة.
تسيير وإدا1ة الشركة):))عين السيد)
للشركة) وحيدا  مسيرا  جواد  امالل 

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  القانوني):) اإليداع 
باكادير) التجا1ية  باملحكمة  القانوني 
السجل) 1قم) )3)/98657) تحت 

التجا1ي)  465.
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شركة موطوماض  ش.م.م
برأسمال قد1ه 33.333  د1هم

1قم 4) زنقة محمد عشدو تجزئة 
الحي املحمدي اوالد تايمة   

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
تمت صياغة القانون) ( 8/3(/(3( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):)
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الغرض االجتماعي:)

بيع وشراء)قطع غيا1 الد1اجات) (-

النا1ية والعادية).)

موطوماض) ( شركة) (: التسمية)

ش.م.م))))
زنقة) ((4 1قم) (: االجتماعي) املقر 

املحمدي) الحي  تجزئة  عشدو  محمد 

اوالد تايمة)))

املدة):)حددت في)99)سنة)

 الرأسمال والحصص االجتماعية):

د1هم) ( 33.333 حدد الرأسمال في) (

اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

موزعة) (، د1هم للواحدة) ( 33 بقيمة)

كاألتي):)

-)بوزملاض محمد)533)حصة)

-)اموش عائشة)33 )حصة))

-)بوزملاض حشيشة)33 )حصة)

-)بوزملاض مصطفى)33 )حصة

-)بوزملاض علي)33 )حصة

-)بوزملاض نعيمة)33 )حصة

من) مسيرة  الشركة  التسيير:)

الذي) بوزملاض  السيد محمد  طرف 

يعود له ولوحده التوقيع االجتماعي،)

منفصل) فهو  الشنكي  ( التوقيع) أما 

بوزملاض محمد) (: للسيدين) ومخول 

أو بوزملاض مصطفى))وذلك ملدة غير)

محدودة.

 37 توزع حسب الفصل) (: األ1باح)

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

(: تحت عدد 1قم) ( االبتدائية بانزكان)

 )3)/8)))بتا1يخ) )3)/33/) .
مقتطف قصد اإلشها1
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شركة فريدي لوجيستيك 

ش.م.م
برأسمال قد1ه 33.333  د1هم

بلوك –3- 1قم  3 حي املسيرة ايت 

ملول انزكان 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
تمت صياغة القانون) ((4/3(/(3( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):)

الغرض االجتماعي:)

-)نقل الشضائع لفائدة الغير.)

فريدي) شركة  (: التسمية)

لوجيستيك ش.م.م))))
املقر االجتماعي):)بلوك)–3-)1قم)

 3)حي املسيرة ايت ملول انزكان

املدة):)حددت في)99)سنة)

 الرأسمال والحصص االجتماعية):

د1هم) ( 33.333 حدد الرأسمال في) (

اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

موزعة) (، د1هم للواحدة) ( 33 بقيمة)

كاألتي):)

-)نو1 الدين الفضيلي)533)حصة)

 533 الفضيلي) اللطيف  عشد  (-

حصة))

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير) (

الفضيلي) الدين  نو1  السيد  طرف 

حيث يعود))اليه التوقيع االجتماعي،)

أما الشنكي فهو مشترك بين السيدين)

نو1 الدين الفضيلي وعشد اللطيف) (:

الفضيلي وذلك ملدة غير محدودة.

 37 توزع حسب الفصل) (: األ1باح)

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

(: تحت عدد 1قم) ( االبتدائية بانزكان)

 )3)/3)6)بتا1يخ) )3)/3/33 .
مقتطف قصد اإلشها1
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شركة بيو التيغناتيف ش.م.م 
برأسمال قد1ه 33.333  د1هم

تجزئة اكدال ) ايت ملول  انزكان  

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
تمت صياغة القانون) (((/3(/(3( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):)

الغرض االجتماعي:)

-)التسيير الفالحي)).)

-)بيع املواد الفالحية.

التسمية):))شركة بيو التيغناتيف)

ش.م.م)

 ( تجزئة اكدال) (: املقر االجتماعي)

ايت ملول))انزكان))

املدة):)حددت في)99)سنة)

 الرأسمال والحصص االجتماعية):

د1هم) ( 33.333 في) الرأسمال  حدد 

اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

موزعة) د1هم للواحدة،) ( 33 بقيمة)

كاألتي):)

كراوي حنان)533)حصة)

اليوسفي سا1ة)533))حصة

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف كل من السيدتين كراوي حنان)

التوقيعين) أما  سا1ة.) واليوسفي 

الشنكي فهو مشترك بينهما).)

الفصل37  حسب  توزع  األ1باح:)

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

(: تحت عدد 1قم) ( االبتدائية بانزكان)

 )3)/633))بتا1يخ) )3)/39/33.
مقتطف قصد اإلشها1
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أدام الز

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

يناير) (( ( طشقا للعقد املؤ1خ في)

تم تأسيس شركة املسؤولية) ((3( 

محدودة بالخصائص التالية):))

ذات) شركة  الز  أدام  االسم):)

مسؤولية محدودة)

نقل الشضائع لحساب) ( ( الهدف):)

الغير

1أسمال املجموعة):)93.333)د1هم

التسيير):)بنيخلف يوسف

زنقة) ( 3 1قم) (: االجتماعي) املقر 

سليمان الروداني حي املوظفين اكادير

املدة):))99)سنة

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

 34 بتا1يخ) (98569 بأكادير تحت 1قم)

ما31) )3).
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 ايت تامر ترافو ديفير  

ش. ذ. م. م. 
انشـاء شـركـة

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  بأڴادير  (39/36/(3(3

ذات) للشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودةش.)ذ.)م.)م.)ذات)

املميزات التالية:

ديفير) ترافو  تامر  ايت  (  االسـم:)

ش.)ذ.)م.)م.

الهــدف):)هـــــدف الشركة):)االعمال)

والشناء.

اغراين)) جوا1  (: االجتـمـاعي) املقـر 

ايت تامر))أكادير.

مشلـغ)) في  محدد  (: الراسمال)

33.333 )د1هم))

السنة االجتمــــاعية):)من فاتح يناير)

الى 3))دجنبر من كل سـنـة.

الشريك) تعيين  تم  (: التسيير)

املالك)) ادعشد  السيد حسن  الوحيد 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.)

االيـداع) تـم  (: القـانــونــي) االيـداع 

لــدى) الضشط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـا1يخ) ( بأكادير) التجا1ية  املحكـمـة 

3)3)/33/36)تحت 1قم)93633 .

التجا1ي:)) السجل  في  التسجيل 

تم التسجيل في السجل التجا1ي في)

املحكمة التجا1ية بأكادير تحت 1قم)

.43(55
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فيال جنجاري ش.م.م   
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
فبراير) (33 طشقا للعقد املؤ1خ في)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  ((3( 

املسؤولية بالخصائص التالية):

االسم):)فيال جنجا1ي ش.م.م))ش.أ))

الهدف:))-)مطعم)

-)دا1 ضيافة او 1ياض

-)مقاول احياء)عروض))مناسشات(
  33.333 (: املجموعة) 1أسمال 

د1هم)



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6582

التسيير):)السيد امين حرو�سي

حرو�سي) فيال  االجتماعي:) املقر 

دائرة بستان النخيل نو1 مراكش)

املدة:)))99)سنة

ينايرالى 3  من) 3) السنة املالية:)

دجنبر

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ي باملحكمة))التجا1ية بمراكش)

 35 بتا1يخ) ( ( 337 1قم) تحت 

ما31 )3).
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ECLAIRE MAROC SARL AU  

ش.م.م
تأسيس

في) املؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ))) واملسجل  ((3( /33/35

تأسيس) تم  بانزكان  ((3( /33/35

)ش.م.م.) ( (ECLAIRE MAROCشركة

دات شريك وحيد

هدفها):

مقاول اعمال الكهرباء.)

أشغال))امختلفة))
3 ))1قم) العنوان التجا1ي):)زنقة)

9 )جرف انزكان).
إلى) موزعة  ( 33.333 1أسمالها)

  33 كل حصة) قيمة  حصة  ( 333

د1هم اكتتبت على الشكل اآلتي:

  333 (: العرائش) محمد  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد محمد العرائش)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.)

محمد) السيد  توقيع  اعتماد  تم 

والوثائق) العقود  جميع  في  العرائش 

اإلدا1ية.)

99)سنة) املدة):)مدة عمر الشركة)

من تا1يخ تأسيسها النهائي.

1قم) اإليضاحي  التجا1ي  السجل 

((7 3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) بانزكان  االبتدائية 

 )3)))تحت 1قم 64.
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شــركة إكاڨ سيرفيس ش.م.م. 

ش.و

 SOCIETE ECAV SERVICE

 Sarl AU
1أ3 مالها 33.333  د1هم

1قم )    بلوك  3 حي موالي عمر 

أيت ملول

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ38)ما31) )3))م،)تم إحداث)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

للعقد،) املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي):

إكاڨ سيرفيس) شركة  (: التسمية)

 STE ECAV SERVICE

بلوك) ( (  ( :)1قم) املقر اإلجتماعي)

 3)حي موالي عمر أيت ملول.)

تركيب) (: اإلجتماعي) الهدف 

املكيفات) التبريد،) أالت  وإصالح 

 TRAVAUX السشاكة.) وأعمال 

 D’INSTALLATION ELECTRIQUE

 FROID, CLIMATISATION ET

.PLOMBERIE

في:) حدد  الشركة  مال  1أ3 

ألف) إلى  مقسم  د1هم  ( 33.333

للحصة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها:

  333 اسماعيل) أعشاش  السيد 

حصة.

أعشاش) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسير  اسماعيل 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)دجنبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتا1يخ) بإنزكان  اإلبتدائية  املحكمة 

 -  667 1قم) تحت   )3)/6/33 م 

السجل التجا1ي):)739)).
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 STE  DROGUERIE  
TALOUSSTE SARL A.U

الكراج الكائن بخا1ج باب أكلو- 
تيزنيت - 85333 تزنيت- املغرب

تأسيس الشركة
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤ1خ)
بتا1يخ) واملسجل  ((3( /3(/33 في)
عدد) 98    تحت  ((3( /3(/37
 DROGUERIE الشركة) تأسيس  تم 
باملميزات) (TALOUSSTE SARL A.U

التالية:
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
 DROGUERIE الشركة:) تسمية 

.TALOUSSTE SARL A.U
الغرض:)بيع مواد الشناء)والعقاقير.
الكراج) ( (: عنوان املقر االجتماعي)
(- تيزنيت) أكلو-) باب  بخا1ج  الكائن 

85333))تيزنيت املغرب.
املدة):)99)سنة.

د1هم،) ( 33.333 الرأسمال:)
مقسم كالتالي:

  333 (: تلوست) الحسن  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

تسير الشركة من طرف) التسيير:)
السيد الحسن تلوست عنوانه 1قم)7 

تجزئة ادالشيخ بال تيزنيت.
تم إيداع امللف القانوني بمكتب)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت) ((3( /33/35 ( بتيزنيت بتا1يخ)

عدد) )3)/86.
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 DAWOSSE Sarl
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

املحدودة :
1أسمالها 333 33  د1هم

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير )3)  ((4 بتا1يخ) بتا1ودانت 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصفات التالية):)
 DAWOSSE(Sarl(.(التسمية

املوضوع:)موضوع الشركة هو:
نجا1ة الخشب واالملنيوم.

املختلفة) األشغال  في  مقاول 
والشناء.

في) محدد  االجتماعي:) 1أسمال 
  333 إلى) موزع  د1هم  ( 33.333
د1هم) ( 33 بفئة) اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتشة ومسددة كلها.)
السالم) تجزئة  االجتماعي:) املقر 
ايعزة)) ايت  (011 1قم) (D بلوك)

تا1ودانت.))
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 
في) تا1يخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل التجا1ي.
الشركة مسيرة) ستكون  التسيير:)
السيد) (: وملدة غير محددة من طرف)

ازواو امشا1ك.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
ما31 )3)  (3( بتا1يخ) بتا1ودانت 
تحت 1قم)93 ))1قم السجل التجا1ي)

7493)تا1ودانت())
مختصر لغاية النشر
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DABA CREATIVE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريكين 
في)) املؤ1خ  للعقد  طشقا 
شركة) تأسيس  تم  (36/3 /(3( 
ذات شريكين) ( ( محدودة) ( املسؤولية)

بالخصائص التالية):))
DABA CREATIVE(:(االسم

تكنولوجيا) )تطوير  الهدف):)
املعلومات.

  33.333 (: املجموعة)) 1أسمال 
د1هم

وعشد) السيوطي  أمين  املسير:)
الصمد غند1ة

1قم) بلوك) 3 ) ( املقر االجتماعي:)
) )الحي الحسني اكادير)

املدة):))99)سنة
للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
بتا1يخ) (98 55 1قم) تحت  باكادير 

.33/3(/(3( 
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EURIAL LOGISTIQUE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة من شريك واحد
RC : 22685 / INEZGANE

بايت) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ملول تأسيس شركة ذات مسؤولية)

بتا1يخ))) ( واحد) شريك  ذات  محدودة 

3)/)3/ )3))مواصفتها كالتالي):

 EURIAL LOGISTIQUE(:(التسمية

الشضائع) نقل  االجتماعي:) الهدف 

وطنيا ودوليا لحساب الغير.

1قم) مستودع  ( (: االجتماعي) املقر 

838)ب الحي الصناعي ايت ملول.

املدة):)99)سنة.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) ( 333 إلى) مقسمة  د1هم 

اجتماعية

33 )د1هم للسهم مقسمة) بقيمة)

كالتالي):)

)السيد))):)عثمان حماد يس))333  

حصة.)

عثمان) السيد  تعيين  (: التسيير)

حماد يس كمسير لشركة

تبتدئ من)   (: السنة االجتماعية)

يناير إلى) 3)دجنبر.

الفصل) مقسمة حسب  (: األ1باح)

7 )من قانون الشركة.

إيداعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

بإنزكان تحت)) ( االبتدائية) ( باملحكمة)

3 6)يوم) )3)/3/33 .    
للخالصة والشيان

270 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

EUPHORIA PARK
تأسيس شركة مسؤولية محدودة  

في) املؤ1خ  للعقد  طشقا 

شركة) تأسيس  تم  ((3( /3(/ 6

بالخصائص) ( املسؤولية) محدودة 

التالية

. EUPHORIA PARK(:(االسم

))الهدف):)

الفنية) الرياضية  األنشطة  (-

الرياضية الترفيهية والترويحية.

-)املطعمة.

-)اإلقامة.

  33.333 (: املجموعة) 1أسمال 

د1هم)

التسيير):)1شيد كركر)

غاندي) شا1ع  االجتماعي:) املقر 

الطابق 1قم) 3)على الشا1ع) (34 1قم)

الجانبي 1قم)8 )القد3

املدة):)99)عام

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة) التجا1ي  بالسجل 

 986(7 1قم) تحت  باكادير  التجا1ية 

بتا1يخ )3)/38/33.
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ERA TRANSPORT

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محذوذية االسم 

يناير) (4 في) املؤ1خ  للعقذ  طشقا 

محدودية) شركة  ( تاسيس)  )3)تم 

االسم بالخصائص التالية

االسم):)ا1ا تغونسشوغ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

لالخرين) الشضائع  نقل  (: الهدف)

الوطني والذول)

   33333 (: الشركة) مال  1ا3 

د1هم)

التسيير):)الفشات الحسن)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1نقة))) ( (4 ( 1قم) (: املقر االجتماعي) (

هوا1ة انركان

)املدة):)99)سنة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  ICE(:(33(738(4(333393 

لشركة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

 59( 1قم) تحت  انركان  بمحكمة 

بتا1يخ)33/35/ )3).
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مكتب حسابات شحودي

 SOCIETE JAGUAR
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي :دوا1 

احشاش سيدي بيبي بيوكرة.
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

((669
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  فبراير )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متشوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) االقتضاء) عند 
 SOCIETE JAGUAR تسميتها)

(:(CONSTRUCTION
اعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلة والشناء)-)متفاوض.
دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

احشاش سيدي بيبي بيوكرة
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 (: مسالك) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
-)السيد يوسف مسالك حي))االمل))

ايت ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة)):
-)السيد يوسف مسالك حي))االمل))

ايت ملول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) انزكان  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)598.
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 INEEED SERVICES Sarl
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

املحدودة :
1أسمالها 333 3  د1هم

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير )3)  (35 بتا1يخ) بتا1ودانت 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصفات التالية):)

 INEEED SERVICES التسمية).)

 Sarl

املوضوع:)موضوع الشركة هو:

ومعدات) لوازم  وبيع  شراء)

الحاسوب.

والششكات) املعدات  تركيب 

املعلوماتية.

في) محدد  االجتماعي:) 1أسمال 

3.333 )د1هم موزع إلى)33 )نصيب)

للواحد) د1هم  ( 33 بفئة) اجتماعي 

مكتتشة ومسددة كلها.)

د1ب) (36 1قم) االجتماعي:) املقر 

الخيرية مجمع األحشاب))تا1ودانت.))

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

في) تا1يخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل التجا1ي.

الشركة مسيرة) ستكون  التسيير:)

السيد) (: وملدة غير محددة من طرف)

أكثير إسماعيل.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

ما31 )3)  ( 3 بتا1يخ) بتا1ودانت 
تحت 1قم)5))))1قم السجل التجا1ي)

5)75)تا1ودانت())
مختصر لغاية النشر
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FTO TRANS
إعالن عن تأسيس

بتا1يخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 

حر1ت) ببيوكرى  ((3( /3(/ 8

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي):

ف.ت.و) ( (FTO TRANS (: االسـم)

لنقل.
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األهداف):)نقل املستخدمين)

بوتشوز الخا1يج) (: املقر االجتماعي)

ماسة اشتوكة ايت باها.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

سهم من) ((( 333 إلى) د1هم مقسمة 

السيد) يملكها  التي  د1هم،) ( 33

الحسن بوجحاد.

التسيير):)السيد الحسن بوجحاد.

اإليداع القانوني):)تم اإليداع لدى)

بتا1يخ) ( بانزكان) االبتدائية  املحكمة 

33/35/ )3))تحت 1قم568.
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 LULEA CARS SARL AU شركة
إعالن عن تأسيس 

محر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت) ما31) )3)) (34 بأكادير بتا1يخ)

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية:)

 LULEA CARS SARL (: التسمية)

  AU
بدون) السيا1ات  كراء) (: الهدف)

سائق.))

 N°(( IMM AL املقر االجتماعي):)

 MOKHTAT SOUSSI   TRANCHE

 (  AV ABDERRAHIM BOUAABID

AGADIR
حدد الرأسمال) 1أسمال الشركة:)

د1هم) ( 33.333 مشلغ) في  االجتماعي 

حصة اجتماعية) ( 333 مقسمة إلى)

من فئة)33 )د1هم للواحدة في ملك):

  333 نعيمة الز1ق) ( (: السيدة) (-

حصة اجتماعية.

املدة):)99)سنة.)

اللطيف) عشد  ( السيد) (: التسيير)

السو�سي)

يناير) من) 3) السنة االجتماعية:)

إلى) 3)دجنبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اكادير) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم:) تحت  ( 5/33/(3( ( بتا1يخ:)

.98733
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شركة LHRACHE ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال االجتماعي : 33.333   

د1هم

املقر االجتماعي: زنقة زهير بن أبي 

سلمى الحي املحمدي أوالد تايمة

التأسيس
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  ثم  ((3/3(/(3( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات املميزات التالية:

 LHRACHE شركة) (: التسمية)

ش.م.م.

الهدف:-)تركيب عجالت السيا1ات)

واملركشات واآلليات).

-)أشغال امليكانيك.

-)غسل السيا1ات

-)شراء)وبيع وإصالح العجالت.
املقر االجتماعي:)زنقة زهير بن أبي)

سلمى الحي املحمدي أوالد تايمة

الرأسمال االجتماعي:)حدد في مشلغ)

  333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333

للحصة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 

على الشكل التالي):

السيد هشام):)أمرير)533)حصة

 533 (: أمرير) اسماعيل  السيد 

حصة

تسير الشركة من طرف) التسيير:)

السيد هشام أمرير ملدة غير محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي.

بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

تا1ودانت في) )3)/3/33 )تحت 1قم)

.((3
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 STÉ  OULAINE BRAM SARL
بموجب عقد عرفي محر1 بتا1يخ)

شركة) تأسيس  تم  (((/3(/(3( 

محدودة املسؤولية))املميزات التالية):

 OULAINE(« شركة) ( (: التسمية)

BRAM)«))ش.م.م.

الهدف:))نقل الشضائع على حساب)
الغير-)بيع مواد الشناء.

33  )حي) املقر االجتماعي:)ف 3)
الداخلة اكادير.)

املدة):)))99)سنة.
  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)
333 حصة من فئة) د1هم مجزأ إلى)

33 )د1هم للحصة الواحدة.
ادابرام) عائشة  السيدة  التسيير:)

والسيدة فاضمة ادابرام.
السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر)
املحكمة) هيئة  لدى  الضشط  بكتابة 
 98743 1قم) تحت  باكادير  التجا1ية 
والسجل التجا1ي 1قم)46595)بتا1يخ)

 )3)/6/33 )م.
من اجل النسخة والشيان
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FIDUCIAIRE TEMSIA

STE  O’BAIT S.A.R.L
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
بموجب عقد عرفي مؤ1خ بأكادير)
النظام) وضع  تم  (3 /33/(3( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
فيما) مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي)
STE  O’BAIT S.A.R.L(:(التسمية

سواء) الشركة  تهدف  (: الغرض)
لحسابها الخاص أو لحساب الغير في)

املغرب وفي أي دولة أخرى إلى:
-)اشغال الشناء))

مقر الشركة):)حي السالم بلوك ب)
1قم) 3))الد1ا1كة اكادير).

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من تا1يخ تكوينها النهائي

1أسمال) الشركة:يشلغ  1أسمال 
  33.333 مائة أالف د1هم) الشركة 
مائة) ذات  حصة  مائة  إلى  مقسم 
33 )د1هم كقيمة للحصة الواحدة،)
كليا) القيمة  ومدفوعة  مكتتشة 

ومخصصة للشركاء)اآلتية):)))))

 334 وكنو الحسين) (: السيد) ( ( ( ( ( (
حصة

 333 ( ( :)ايت همو الحسين) السيد)
حصة

 333 الحسن) بضاك  (: السيد)
حصة

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في) 3)دجنبر.).

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
وكنو الحسين ملدة غير محدودة)))))

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير)) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
تحت عدد) ما31) )3)) ( 5 ( بتا1يخ)

.987(9
املسير
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MM ARCHITECTURE
تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة
طشقا للعقد املؤ1خ) )3)/)5/3) 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

بالخصائص التالية:
 MM ARCHITECTURE(:(االسم

الهدف):)مصنع كيماويات بالجملة)
1أسمال املجموع):)33.333  
التسيير:)السيد مجيد محمد

 3 1قم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 
) 69)عما1ة الفرح امصرنات) الطابق)

اكادير))
املدة):)99)سنة)

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
بتا1يخ) (98559 1قم) تحت  باكادير 

.34/33/(3( 
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C.A CONSEIL

   STE MEDPROTEZE SARL  
AU

تأسيس شركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (
والدي) في )3)/)9/3 ) املنعقد 
ذات) شركة  تأسيس  بموجشه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:))))))
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 STE MEDPROTEZE ( ( (: االسم)

SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة

الرأسمال):)33.333 ))د1هم)

الهدف):)بيع املعدات الطشية. 
6 6)د1ب) العنوان):)1قم) 3)زنقة)

مشا1ك بو1كان اكادير.

السنة املالية):)لتشدأ من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):))تسير))الشركة من طرف)

السيدة اشرينشو خديجة)

باملحكمة)) القانوني  ( يذاع) اال  تم 

في) )3)/33/)   باكادير  التجا1ية 
التجا1ي) ) 987السجل  1قم) تحت 

1قم) 4656.
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  STE  MARHABA ALJANOUB

S.A.R.L
تأسيس الشركة

)بموجب عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)

الشركة) تأسيس  تم  ((5/3(/(3( 

ذات املميزات التالية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

  MARHABA ALJANOUB  SARL

نقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمين.

تكاديرت) (: االجتماعي) املقر 

نعشادو،جماعة الد1ا1كة،أكادير

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

د1هم مجزأة إلى)333 )حصة من فئة)

33 )د1هم للحصة الواحدة

تم تعين السيدة مريم) (: التسيير)

ملدة)))))))))))))))))))))))))))))))) للشركة  كمسيرة  الحمودي 

غير محدودة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)

التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بأكادير بــتا1يخ)):)33/38/ )3))تحت)
1قم))8)986.
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STE RAPIDE SAHARA 
SARL A U 

1أسمالها: 33.333  د1هم.
مقرها االجتماعي :  شا1ع االمام 

الشخا1ي 1قم 7  شقة 1قم 5 املرصة 
العيون

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
3)3)))تم تأسيس شركة) 7))نوفمبر)
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):
 RAPIDE شركة) (: التسمية)
SAHARA)ش.م.م ذات شريك واحد.))))))))))))))))))))))))))))))))))
نقل الشضائع لحساب) (- (: الهدف)

الغير.
-نقل األمتعة لحساب الغير))))))))))))))

االمام) شا1ع  (: االجتماعي) املقر 
5)املر�سى) 7 )شقة 1قم) الشخا1ي 1قم)

العيون
1أ3 املال االجتماعي)):))33.333  
333 حصة من فئة) ( د1هم مجزأ إلى)
ترجع) الواحدة  للحصة  د1هم  ( 33

كلها للسيد جمال عتيق.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
جمال عتيق وتخويله اإلمضاء)املنفرد)

ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضشط  بكتابة 
تحت) بالعيون  االبتدائية  املحكمة 
1قم) التجا1ي  والسجل  ( (634 1قم)

35433)بتا1يخ) )3)/)4/3)م.
من اجل النسخة والشيان

حر1 بأكادير بتا1يخ) )3)/)4/3)م.

283 P

 STE PARAPHARMACIE
CARE & BEAUTY  SARL

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ICE : 002748380000001
بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)))
شركة) تأسيس  تم  (3 /33/(3( 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 PARAPHARMACIE (: التسمية)

 CARE(&(BEAUTY(Sarl

1قم) املحل  االجتماعي:) املقر 

اقامة دا1نا حي اد1ا1) (44 عما1ة) (78

تيكيوين اكادير.

املنتوجات)) وتوزيع  بيع  (: الهدف)

الطشية والتجميلية).

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

د1هم.

لطيفة) السيدة  (: التسيير)

بيسو1سن

املدة):)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح يناير حتى 3 

دجنبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 9866( 1قم) تحت  باكادير  التجا1ي 

السجل) 1قم  بتا1يخ) )3)/3/33 )

التجا1ي)5 465.
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BINEG  PLUS
اإلشها1 القانوني

بتا1يخ)))) املحر1  العقد  على  بناء)

باكادير) واملسجل  ( 5/3(/(3( 

تم تأسيس) ( ( ((3/3(/(3( ( بتا1يخ)

شركة باملواصفات التالية):

 BINEG  PLUS(:(االسم

با1ك) (: االجتماعي) العنوان 

هاليوبوليس) -3 ))الد1ا1كة اكادير

ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

مسؤولية محدودة.

1أسمال) حدد  الشركة:) 1أسمال 

)د1هم،)مقسم) ( 33.333 الشركة في)

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 333 إلى)

للحصة القانونية موزع على الشكل)

التالي:

)-))السيد خالد بشيري)533))حصة)

-)السيد عصام بشيري)533)حصة

املجموع)333 )حصة.)))))

وتثمين) معالجة  (: األهداف)

املنتجات الشحرية.

يعتبر السيد خالد) (: التسيير) (- ( ( (

غير) ملدة  للشركة  مسير  بشيري 

محدودة.

:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)
الوحيد))للسيد خالد بشيري)

املدة:)99)سنة

بكتابة)) القانوني  اإليداع  ( تم)

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) (  /33/(3( ( يوم) ( باكادير)
بالسجل) واملسجل  ( ( (98686 ( 1قم)

1قم)) اليوم تحت  نفس  ( في) التجا1ي 

.46537
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SOCIETE BANYATRAV 

SARL AU
إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ( 7/3(/(3( 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد باملميزات التالية:

التسمية):)

SOCIETE BANYATRAV SARL AU

املقر االجتماعي):)حي الجرف،)اسا.

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 333 على) مقسمة 

33 )د1اهم.

:)أشغال الكهرباء،)إصالح) الهدف)

الطاقة الشمسية.

السيد) (: الواحد) الشريك 

الجنسية،) بشريشنيا1،مغربي 

التعريف) لشطاقة  والحامل 

  JA93886 1قم)  الوطنية 

333 )حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في) 3)دجنبر من كل سنة

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

غير) ملدة  بنيا1  بشري  السيد:) طرف 

محددة.

باملحكمة) تم  (: التجا1ي) السجل 

بتا1يخ) بكلميم  االبتدائية 

 )3)/3/33 )تحت 1قم)3365.
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     AYANAD TOURS  S.A.R.L
شــــــركة أيــــــــــانـــــــاد تــــــــور  ش.م.م
انشاء شركة محدودة املسؤولية

بأكـادير) عرفـــي  عــقد  بمقت�سى 
تم تأسيس) ( ما31) )3)) (35 بتا1يخ)

شركة محدودة املسؤولية)
االسم):))أيـــانــــاد))تــــــــو1 ش.م.م)

السيا1ات) كراء) (: الشركة) هدف 
بدون سائق)

بلـــوك)) ( (- ( (36 1قم) (: مقر الشركة)
حــي ولي العهد سيدي محمـــد)) ( (- ( (34

-))أكـــادير.
املدة):)محدودة في)99)سنة.

مشلغ) في  محدد  (: الرأسمال)
  333 الى) مقسمة  د1هم  ( 33.333
للواحدة) د1هم  ( 33 حصة من فئة)

مقسمة كالتالي):
-)مصطفى حنزاز)333 )حصة).

السيد مصطفى حنزاز) (: التسيير)
غير) وملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة)
الصافية) اال1باح  توزع  (: اال1باح)
على) القانونية  االقتطاعات  بعد 

الشركاء.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 
5 )ما31) )3))تحت) باكادير بتا1يخ)

1قم) )3)/8 987
الخالصة والتذكير
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 STE ATLAS PMO
 SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  إنشاء)
محدودة))

  STE ATLAS PMO(:(اسم التجا1ي
 SARL AU

العنوان)-)1قم)39 )عما1ة) )اقامة)
املا حي الهدى اكادير

املهام):)-)مكتب الد1اسات
أو) )تاجر  والتصدير) االستيراد  (- (

وسيط()
  33333 الشركة):) مال  1ا3 

د1هم
الغويزي) سناء) السيد  التسيير):)

مشا1كة وحيدة))ومسيرة للشركة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)
التحا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
تحت) بتا1يخ) )3)/39/33) اكادير 
التجا1ي) والسجل  (98657 1قم)

1قم46533 
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»CIBLATRANSPORT « شركة
ش.م.م  

1أسمالها : د1هم 33.333  مقرها 
االجتماعي: 1قم 5 الطابق الرابع، 
عما1ة اإلد1ي�سي ف.م 6  ملحق 
املسجد الكشير الداخلة أكادير.

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
شركة) تأسيس  تم  ( 5/3(/(3( 
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):
   CIBLA« شركة) التسمية:)

TRANSPORT«)ش.م.م.)
لحساب) الشضائع  نقل  الهدف):)

الغير.)
نقل االمتعة لحساب الغير.)

الطابق) (35 1قم) (: املقر االجتماعي)
  6 ف.م) اإلد1ي�سي  عما1ة  الرابع،)
ملحق املسجد الكشير الداخلة أكادير.
  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)
333 )حصة من فئة) د1هم مجزأ إلى)
33 )د1هم للحصة على الشكل التالي):

533)حصة للسيد أيوب أزناك.
533)حصة للسيد 1شيد شهاب.

التسيير):)تعيين السيد أيوب أزناك)
مسير للشركة ملدة غير محدودة.)

منفرد) واملالي  االدا1ي  التوقيع 
ومخول للمسير أيوب أزناك.

السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضشط  بكتابة 
 98558 1قم) تحت  بأكادير  التجا1ية 
والسجل التجا1ي 1قم) 4643)بتا1يخ)

4)ما31) )3))م.
من اجل النسخة والشيان

حر1 بانزكان بتا1يخ

(3( /33/39

289 P

CENTRE SOUSS DIABETE
SARL

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية

ICE:(002766225000082

بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)

شركة) تأسيس  تم  ما31) )3)) (3

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

  STE CENTRE SOUSS DIABETE

Sarl

التسمية):)-املقر االجتماعي):)بلوك)

4)1قم)  )شا1ع املستشفى ايت ملول.))

مر�سى) اجهزة  بيع  (: الهدف)

السكري).

  33333 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

د1هم.

التسيير):)لطيفة بن خليفة).

املدة:)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح يناير حتى) 3 

دجنبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 637 1قم) تحت  بإنزكان  التجا1ي 

1قم السجل) ) ما31) )3)) بتا1يخ)

التجا1ي)3)7)).
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 CENTRE DE REEDUCATION

 ABID
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

التأسيس
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بموجب 

تم انجاز) باكادير،) فبراير) )3)) ( 5

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد))ذات)

الخاصيات التالية):

الشركة) تأخذ  (: التسمية)

 CENTRE DE (: التالية) التسمية 

 REEDUCATION ABID

ش.م.م ذات الشريك الوحيد)

الغرض):)نفساني حركي.

-املقر االجتماعي):)شقة 1قم)3 )في)

شا1ع) النصر  عما1ة  األ1�سي  الطابق 

موالي عشدا هلل)-اكادير-

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم تأسيسها النهائي)

باستثناء)حالة الحل قشل األوان.

مشلغ) في  الشركة  مال  1أ3  حدد 

د1هم() ألف  )ستون  د1هم) (63.333

فئة)) من  حصة  إلى633) مقسم 

عند) بكاملها  محر1ة  د1هم  ( 33,33

االكتتاب وموزعة كما يلي:

  633 (: خديجة) عشيد  السيدة 

حصة من فئة)33 )د1هم)

عشيد) السيدة  عينت  (: التسيير)

خديجة))مسيرة))ملدة غير محدودة).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإليداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باكادير) التجا1ية  باملحكمة  القانوني 

1قم)) تحت  ( ما31) )3)) ( 6 يوم)

9874(
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مقهى مطعم

 »H. A. Express« 
ش.م.م.

التأسيس
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بموجب 

إنجاز) تم  بأكادير,) ( 8/3 /(3( 

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 H. A.« مطعم) مقهى  (- (: اإلسم)

,»Express

واملشروبات) الطعامة  (- (: الهدف)

بصفة عامة),

تنظيم املناسشات وموائدها مع) (-

تقديم خدمات التوصيل,

األدوات واآلليات املرتشطة) كراء) (-

بالنشاط الرئي�سي للشركة,

والشيع) عامة  بصفة  املتاجرة  (-

أشكالها) بجميع  والتوزيع  والشراء)

تجهيزات) أو  سلعة  أو  منتج  ألي 

وآليات وأدوات من أي نوع ومهما كان)

مصد1ها أو وجهتها.
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والتجا1ة) والتصدير  االستيراد  (-
داخل) أي شركة  وتمثيل  والوساطة 

املغرب أو خا1جه,
لطلشات) والتقديم  املشا1كة  (-
العمومية) والصفقات  العروض 

والخاصة.
د1هم) ألف  مائة  (: الرأسمال)
  333 إلى) مقسم  د1هم() ( 33.333(
حصة قيمة الواحدة منها)33 )د1هم)

كما يلي):
 (53 الكرطوش صفية) (: السيدة)

حصة اي)5.333))د1هم
حصة)))) (753 عمر) مسير  (: السيد)

اي)75.333)د1هم
اي)) حصة  ( .333 (: املجموع)

33.333 )د1هم
تم تعيين السيد مسير) (: التسيير)
عمر كمسير للشركة ملدة غير محدودة))
وهو الوحيد املخول له التوقيع باسم)

الشركة.
الرايس) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 
جماعة) املستقشل  بحي  1قم) )

الد1ا1كة-)أكادير.
املدة):)99)سنة ما عدا الحل قشل)

األوان.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجا1ية) املحكمة  لدى  القانوني 
تحت) فبراير) )3)) ( 6 يوم) بأكادير 

1قم)39)46.
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 STE ELECTA SAZAR
 TRAVAUX

SARL
 ذات املسؤولية املحدودة

ّ
شركة

1قم  56  واحة سيدي براهيم 
        C مراكش  دوا1 أوالد بلعكيد بلوك
في) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ش.م.م.) تأسيس  تم  (,(3( /3(/((

التالية):
 STE ELECTA SAZAR (: التسمية)

TRAVAUX SARL
العمومية) االشغال  الهدف:)

والخاصة.

بلوك) بلعكيد  أوالد  دوا1  (: املقر)
براهيم) سيدي  واحة  1قم) 56 ) (C

مراكش.
1أسمال:)33.333 )د1هم.

زهو1) السعيدي  (: املسيرين)
وز1بوحي الصادق.
املدة):)99)سنة.

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

االحتياط القانوني:)%5.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3( /33/35 في) بمراكش  التجا1ية 
السجل) ( ( 343 اإليداع) 1قم 

التجا1ي)373)  .
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 STE EL MOUDEN
BATIMENT

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE EL (: التجا1ي) اسم 
 MOUDEN BATIMENT  SARL AU
العنوان):)-)1قم)63)تجزئة التيسير)

ايت ملول
املهام)):أعمال أو إنشاءات متنوعة)

- )()التجا1ة
  33333 الشركة):) مال  1ا3 

د1هم
ايت) يوسف  السيد  (- (: التسيير)
املودن مشا1ك وحيد))ومسير للشركة

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
1قم)) بتا1يخ) )3)/33/) ) انزكان 
635))والسجل التجا1ي 1قم)739)).
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ARARDE
 Sarl

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
املحدودة :

 ARARDE  Sarl
1أسمالها 333 33  د1هم

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) )3)  ((3 بتا1يخ) بتا1ودانت 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصفات التالية):)

 ARARDE(Sarl(:(التسمية
املوضوع):)موضوع الشركة هو:

املختلفة) األشغال  في  مقاولة 
والشناء.

في محدد  (: االجتماعي)  1أسمال 

  333 إلى) موزع  د1هم  ( 33  333
د1هم) ( 33 بفئة) اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتشة ومسددة كلها.)
747)ز1ايب) املقر االجتماعي):)1قم)

أوالد بنونة تا1ودانت.))
املدة):)مدة الشركة محددة في)99 
في) تا1يخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السجل التجا1ي.
الشركة مسيرة) ستكون  التسيير:)
وملدة غير محددة من طرف:السيدان)

ايت تيزي هشام وايت وكرام حسن.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
ما31 )3)  (4 بتا1يخ) بتا1ودانت 
تحت 1قم)95 ))1قم السجل التجا1ي)

7533)تا1ودانت())
مختصر لغاية النشر
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 STE ANAJAR IMPRESSION
 SARL AU

إعـــالن قانــوني
بمقت�سى عقد عرفي املؤ1خ بتا1يخ))
تأسيس) تم  ( انزكان) ( 8/3(/(3( 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
الخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):
 STE ANAJAR (: التسمية)

  IMPRESSION SARL AU
 6 1قم) زنقة  االجتماعي):) املقر 
مستودع حي احشاش تراست انزكان.

1أ3 املال):)33.333 )د1هم
املدة):)99)سنة.)

انجا1) أسامة  السيد  (: املسير)
   JB5353 7(وطنيته 1قم

النشاط):)أعمال الطشاعة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
في) )3)/3/33   بانزكان  االبتدائية 

تحت 1قم)7 6.
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 AHBOU SERVICE
SARL

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (3 /3(/(3( 
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):
  AHBOU SERVICES (: التسمية)

.SARL
زنقة) (( 1قم) (: االجتماعي) املقر 

انزكان شا1ع الجيش امللكي كلميم
د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 333 على) مقسمة 

33 )د1هم.
الوقود) أو  للوقود  تاجر  (: الهدف)
السائل والزيوت الصناعية والدهون)

والوقود بالتقسيط.
مطعم.

السيد مركازي محمد) (- (: الشركاء)
ب) (( /  / 959 بتا1يخ) املزداد 
الحامل) أكادير،) إداوتانان  إيموزا1 
1قم)) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

933)حصة. E 4333(
املزداد) 1شيد  مركازي  السيد  (-
كلميم،) ب  (( /  / 973 بتا1يخ)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

1قم)))JA3 74  33  حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير وتنتهي في) 3)دجنبر من كل سنة
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)
طرف السيد مركازي محمد ملدة غير)

محددة.
باملحكمة) تم  (: التجا1ي) السجل 
بتا1يخ) بكلميم  االبتدائية 

 )3)/33/33)تحت 1قم)3347
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 STE ADVANCED TECH شركة
 LAB SARL AU

ش. م. م
تأسيس شركة م م 

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  (((/3(/(3( (: في)
تحمل) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6588

 STE شركة) اسم  (: التسمية)

     ADVANCED TECH LAB SARL AU

1أسمال) تحدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) ( 33.333,33 في) الشركة 

  33 حصة بقيمة) ( 333 مقسم الى)

د1هم لكل حصة مملوكة كما يلي):

   PN836115( : كد1يم) سفيان 

333 )حصة.

املقر) تحدد  (: االجتماعي) املقر 

االجتماعي للشركة في العنوان):

اد1ا1) شا1ع  (6 بلوك) (796 1قم)

اكادير)

الهدف االجتماعي):)تعمل الشركة)

في مجال إعداد التطشيقات والبرامج)

املعلوماتية

الشركة) تسيير  تحدد  (: التسيير)

من طرف السيد سفيان كد1يم 1قم)

PN836  5(.ب.وت

تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة التجا1ية ب اكاديرتحت)

1قم)98735)بتا1يخ )3)/6/33  
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 SOCIETE ABAILHOUCINE

TRAVAUX
SARL AU 

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((8/ 3/(3 3

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات املميزات التالية):

 SOCIETE (: التسمية)

 ABAILHOUCINE TRAVAUX

SARL AU

موالي) شا1ع  (: االجتماعي) املقر 

الحي) (35 الرقم) عما1ة) 3) عشد هللا 

املحمدي العيون.

33.333 د1هم) (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 333 على) مقسمة 

33,33 )د1هم.

الهدف):)األشغال املختلفة والشناء

صناعة الرخام.

:)السيد عشايل الحسين،) الشركاء)

لشطاقة) والحامل  الجنسية،) مغربي 

 JZ(39 1قم) الوطنية   التعريف 

333 )حصة(.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في) 3)دجنبر من كل سنة

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف السيد:)عشايل الحسين ملدةغير)

محددة.

باملحكمة) تم  (: التجا1ي) السجل 

بتا1يخ) بكلميم  االبتدائية 

3 3)/  /)3)تحت 1قم)3)33  .
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 SOCIÉTÉ AAGOUR

 SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات الشريك الوحيد

 1أسمالها 33.333.33  د1هم

مقرها الجتماعي : شا1ع السعديين 

1قم 48  الدشيرة إنزكان حي إلغياتن

بتا1يخ) املحر1  للعقد  تشعا 

شركة) تأسيس  تم  (39/33/(3( 

الشريك) وذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحتوي على امليزات التالية):

 Société( AAGOUR (: التسمية)

  SERVICES((sarL(AU

املقر االجتماعي):)شا1ع ألسعديين)

1قم)48 )ألدشيرة إنزكان حي إلغياتن)

الرأسمال):)33.333 )د1هم.

النشاط التجا1ي):)

/)إسترداد ألديون) تحويل األموال)

وإستراد وتصدير.)

الربح):)يقتطع)5)باملائة من األ1باح)

الصافية من اجل االحتياطي القانوني

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

اكو1علي كمسير لشركه.

السنة االجتماعية):))من فاتح يناير)

الى غاية) 3)من دجنبر.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل في السجل التجا1ي.

القانوني) اإليداع  تم  وقد 
الضشط) كتابة  مصلحة  لدى 
بتا1يخ) بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

 )3)/6/33 حت عدد)668.
بمثابة مقتطف وبيان
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 STE  2 TAN DE شركة
CONSTRUCTION

 »SARL A.U« 
إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة)) تأسيس  تم  (((/3 /(3( 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):
 STE ( TAN DE (: التسمية)

CONSTRUCTION SARL A.U
شا1ع) الرقم) ) (: االجتماعي) املقر 

املقاومة)-))طانطان
33.333,33 د1هم) (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ( 333 على) مقسمة 

33,33 )د1اهم.
الهدف):)أشغال الشناء،

الشركاء):)الحسين جمال،)مغربي،)
مزداد بتا1يخ)964 / 3/ 3)،)ب.ت.و)

J 56( ((1قم
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير وتنتهي في) 3)دجنبر من كل سنة
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف الحسين جمال
ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: التجا1ي) السجل 
بتا1يخ) بطانطان  االبتدائية 

 )3)/3/33 .)تحت 1قم)5753 .
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STE BUT STOCK
SARL A.U 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة للشريك الوحيد  

بمقت�سى عقد عرفي حر1 في أكادير)
تأسيس) تم  بتا1يخ3)3)/  /4))
لها) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املميزات التالية):
التسمية):)ش.م.م للشريك الوحيد))

.STE BUT STOCK SARL A.U

الهدف)–)تاجر بعمولة)
املقر االجتماعي)–)1قم)9 5)فونتي))

العليا))بنسركاو))اكادير.)
السيد مهدي املعر3) (– التسيير)

ملدة غير محدودة.
  33.333,33 الشركة) 1أسمال 

د1هم)
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجا1ية باكادير بتا1يخ )3)/33/)  
98738)سجل تجا1ي 1قم) تحت 1قم)

.46553
الخالصة لإلشها1)
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 STE BOULANGERIE
LEMZAR

 SARL
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة  
 STE (: التجا1ي) اسم 
  BOULANGERIE LEMZAR  SARL
املزا1) شا1ع  ( 78/ 8 (: العنوان)

بلوك)))حي املزا1))ايت ملول
املعجنات) الخبز  مخبز  (: املهام)

والحلويات
  33333 ( (: الشركة) مال  1أ3 

د1هم
(: عشدالرحمان) لحميد  (: التسيير)

مشا1ك))ومسير للشركة.
-)لشيب عشدهللا):)مشا1ك)

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
تحت) بتا1يخ) )3)/33/) ) انزكان 
1قم)643)والسجل التجا1ي تحت 1قم)

.((7  
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 BOUCHERIE ET GRILLADE
L’EXCELLENCE

SARL AU 
شركة تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
تم وضع القانون) ( ما31) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) ( واحد) بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):



6589 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

 BOUCHERIE ET (: التسمية)

GRILLADE L’EXCELLENCE
الشكل القانوني):)ش.م.م))بشريك)

واحد
مشنى) (7 1قم) (: االجتماعي) املقر 

تيكوين) تيليال  حي  (36 الخوا1زمي)

اكادير).)

الهدف):))تسيير جزا1ة ومشويات.

ألف) ( 33 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) ( 333 من) مقسمة  د1هم 

اجتماعية بقيمة)33 )د1هم للحصة٬ 

لفائدة) بالكامل  ومكتتشة  محر1ة 

السيد معاد دليل.

املدة):)99)سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

السيد الصاليحي عشد الرزاق ملدة غير)

محددة.

اإليداع) ثم  (: القانوني) اإليداع 

الضشط) مكتشة  لدى  القانوني 

  6 يوم) ألكادير  التجا1ية  باملحكمة 

ما31) )3))تحت 1قم))9873. 
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PANAMAY SERVICES
 Société(à(responsabilité(limitée

d’associé(unique

.Au(capital(de 100 000,00 DH

 Siège(social: N°91 HAY(SIDI

.SAID DRARGA AGADIR

ICE : 002740900000007

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محر1 بتا1يخ)

شركة) تأسيس  تم  ((3(  /3(/ 6

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):

 PANAMAY« التسمية)

شريك) ذات  ش.م.م  (»SERVICES

واحد

الهدف):)أشغال الحراسة

أعمال التنظيف

حامل النقالة
سيدي) 1قم) 9) (: املقر االجتماعي)

سعيد الد1ا1كة أكادير.

1أ3 املال االجتماعي)):))33.333   

333 حصة من فئة) ( د1هم مجزأ إلى)

ترجع) الواحدة  للحصة  د1هم  ( 33

كلها للسيد الحسين أبحري.

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

اإلمضاء) وتخويله  أبحري  الحسين 

املنفرد ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية)):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحكمة)) هيئة  لدى  الضشط  بكتابة 

 987 5 1قم) تحت  بأكادير  التجا1ية 

بتا1يخ) والسجل التجا1ي 1قم46567)

) )ما31) )3)..
من اجل النسخة والشيان

حر1 بأكادير بتا1يخ) )3)/7/33 
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شــركة اس.ج.ديجيتال سيرفيس
 ش.م.م. ش.و

SOCIETE SG DIGITAL  

ET SERVICE

 SARL AU 
1أ3 مالها 33333  د1هم

توطين في:شقة 1قم 8 الطابق الثالث 

حي الزيتون 1قم 3)ـب تيكوين أكادير

إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ش.و

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ38))ما31) )3))م،)تم إحداث)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  ( املحدودة) املسؤولية 

للعقد،) املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي:

:)شــركة ا3.ج.ديجيتال) التسمية)

 STE SG DIGITAL ET سيرفيس)

SERVICE

في:شقة) توطين  االجتماعي  املقر 
1قم)8)الطابق الثالث حي الزيتون 1قم)

3)ـB)تيكوين أكادير.)

مكتب) (: االجتماعي) الهدف 

 BUREAU التقنية) الد1اسات 

.D’ETUDE TECHNIQUE

(: في) حدد  الشركة  مال  1أ3 

مائة) إلى  مقسمة  د1هم  ( 33333

للحصة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها):

  333 كمال) الصغير  السيد 

حصة.

الصغير) السيد  عين  (: التسيير)

كمال مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)دجنبر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتا1يخ) بأكادير  التجا1ية  املحكمة 

 )3)/6/33 )م تحت 1قم)98738 - 

السجل التجا1ي)46589.
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 SAN BENEDETTO« شركة

 »TRANS

ش.م.م  
1أسمالها : د1هم 33.333 

مقرها االجتماعي : 1قم 5) 1قم 734 

حي املوظفين اكادير

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محر1 بتا1يخ)

شركة) تأسيس  تم  ((6/3 /(3( 

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 SAN ( شركة) (: التسمية)

BENEDETTO TRANS)ش.م.م.)

الوطني) الشضائع  نقل  (: الهدف)

والدولي لحساب الغير.
املقر االجتماعي):)1قم)5))1قم)734 

حي املوظفين اكادير.

  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)

د1هم مجزأ إلى)333. )حصة من فئة)

33 )د1هم للحصة.

حميد) السيد  تعيين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  جعواق 

محدودة.)

تبتدأ السنة) (: السنة االجتماعية)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضشط  بكتابة 
1قم)  987  تحت  بأكادير  التجا1ية 
بتا1يخ) والسجل التجا1ي 1قم46559)

 )3)/33/) م.
من اجل النسخة والشيان
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°3  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL(:(06.11.82.46.25 

FIX(:(05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE SAMENPUB
بمقت�سى القانون األسا�سي بتا1يخ)
شركة) تأسيس  تم  (،(3/3(/(3( 

محدودة املسؤولية.)
(:(

ُ
باملواصفات التالية

STE SAMENPUB(:(التسمية
اإلعالنات,) وكالة  ( (: الهدف)

التصميم الداخلي والديكو1.)
قيسا1ية) (8 1قم) (: املقر االجتماعي)
ملول) ايت  العيون  شا1ع  بوطالبي 

انزكان.
99)سنة ا ابتدءا من تا1يخ) (: املدة)

التأسيس.
1أسمالها):)33333 )د1هم

سعاد) الدين  عز  السيد  تعيين 
يحيى) والسيد  للشركة  أول  كمسير 

سعاد كمسير ثاني.)
عز) السيد  من  لكل  (: اإلمضاء)

الدين سعاد والسيد يحيى سعاد.
باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
بتا1يخ) انزكان  االبتدائية 

 )3)/3/33 )تحت 1قم)636.  
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 SOCIETE SAHARA BETON
 Société(à(Responsabilité(Limitée

au(Capital(de(100.000,00(Dhs

 Adresse(:(BLOC(F(N(94(HAY(MLY(RACHID

LAAYOUNE

ICE(:(002732094000022

تـــأسيــس شركة
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  ثــم  (،(( /3/(3( 
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):
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التسمية):)شركة صاحا1ا بيطون.

)ف الرقم) بلوك) (: املقر االجتماعي)

94)حي موالي 1شيد العيون).))

د1هم) ( 33.333 الرأسمـــــــــــــال:)

فئة) من  حصة  ( 333 على) مقسمة 

33 )د1هم)

متــعددة) أشــغال  (: الهـــــــــــــــــدف)

والشنــاء.

  33 بيروك) محمد  (: الشــــــــــــــركاء)

حصة)

محمد توفيق)33 )حصة

أحمد أبو زيد)433)حصة

الحشيشة أبو زيد)433)حصة

املسير القانوني):)محمد بيروك.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائي كلميم بتا1يخ) )3)/)3/)  

تحت 1قم)473/ )3).

309 P

SOCIETE SAADHOUM
SARL

إعـــــــالن عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (37/3 /(3( 

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):

 SOCIETE (: التسمية)

 .SAADHOUM SARL

املقر االجتماعي):)حي الرجاء)في هللا)

 36 شا1ع املهدي ابن تومرت الزنقة)

الرقم)4) ،)كليميم.

33.333 د1هم) (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 333 على) مقسمة 

33 )د1هم.

الهدف):)االعمال الفالحية)

التشجير

سعيد،) ميا1ة  السيد  (: الشركاء)

لشطاقة) والحامل  الجنسية،) مغربي 

 JZ3833 1قم) الوطنية  التعريف 

)533)حصة(.

مغربي) ابراهيم،) كدالي  السيد 

لشطاقة) والحامل  الجنسية،)

JZ5396 1قم) الوطنية  التعريف 

)533)حصة(.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في) 3)دجنبر من كل سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

غير) سعيدملدة  ميا1ة  السيد:) طرف 

محددة.

باملحكمة) تم  (: التجا1ي) السجل 

بتا1يخ)) بكلميم  االبتدائية 

 )3)/3 /5))تحت 1قم63)3.

308 P

شركة رودا فلكس 

ش.م.م.

1قم 3  شا1ع الفرابي حي الدخلة 

اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)

القانون) إحداث  تم  ( 3/3(/(3( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

فلكس) 1ودا  شركة  (: االسم)

ش.م.م.

نقل الشضائع لحساب) (: املوضوع)

الغير.

شا1ع) ( 3 1قم) (: الشركة) مقر 

الفرابي حي الدخلة اكادير.

مدة الشركة):)99)سنة ابتدءا من)

يوم تأسيسها.

1أسمالها):)حدد في مائة الف د1هم)

قيمة كل) حصة،) ( 333 مقسمة إلى)

د1هم وموزعة على) ( 33 واحدة منها)

الطريقة التالية):

  333 (: الحشيب) حجاج  السيد 

حصة.

تسيير وإدا1ة الشركة):)عين السيد)

للشركة) حجاج 1شيد مسيرا وحيدا 

ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باكادير) التجا1ية  باملحكمة  القانوني 

السجل) (986 3/(3(3 1قم) تحت 

التجا1ي) 4646 .

311 P

SRM CALL
شركة محدودة املسؤولية 

التأسيس
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بموجب 
تم انجاز) باكادير،) فبراير) )3)) ((3
محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخاصيات التالية):
التسمية):)تأخذ الشركة التسمية)

التالية):)SRM CALL)ش.م.م)
الغرض):)مركز االتصال

شا1ع) ( 3 1قم) (: االجتماعي) املقر 
الفا1ابي حي الداخلة اكادير)

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم تأسيسها النهائي)

باستثناء)حالة الحل قشل األوان)
(: حدد 1أ3 مال الشركة في مشلغ)
د1هم() ألف  )مائة  د1هم) ( 33.333
فئة)) من  حصة  ( 333 إلى) مقسم 
عند) بكاملها  محر1ة  د1هم  ( 33,33

االكتتاب وموزعة كما يلي):
السيد سعيد جاسر):)343))حصة)

من فئة)33 )د1هم)
السيد الرموتي احمد):)333)حصة)

من فئة)33 )د1هم
 333 (: الواحد) عشد  ميني  السيد 

حصة من فئة)33 )د1هم
التسيير:)عين السيد سعيد جاسر)
مسيران)) الواحد  عشد  ميني  والسيد 

ملدة غير محدودة).
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
باكادير) التجا1ية  باملحكمة  القانوني 
1قم)) تحت  ما31) )3)) يوم)  )

98673
312 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr.(AHMED(ZAHOUR
COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 SOCIETE SOUTH PRINT 
 شركة محدودة املسؤولية 
1أسمالها 33.333.33  د1هم

للجمع) عرفي  عقد  بمقت�سى 
يوم) )3)/)3/))  العادي  العام 
تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة):

 SOUTH PRINT(:(التسمية

  9 عما1ة) (3  (: املقر االجتماعي)

3)شا1ع عشا3 القشاج حي) شقة 1قم)

1ياض السالم)-)أكادير.))

99)تسعة (:  مدة صالحية الشركة)

وتسعون سنة.

1أ3 املال):)33.333.33 )د1هم.

وزعت) الحصص  إن  الحصص:)

بين الشركاء)على الشكل التالي:

ياسر))) الدين  صافي  السيد:)

33.333.33 )د1هم.

د1هم) ( 33.333.33 (: املجموع)

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير إلى)

غاية) 3)دجنبر.

الدين) صافي  السيد  التسيير:)

ياسر.

الدين) صافي  السيد  التوقيع:)

ياسر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

1قم) 9868  تحت  بأكادير  التجا1ية 

وبالسجل) بتا1يخ) )3)/33/  )

بتا1يخ) (465(9 1قم) تحت  التجا1ي 

.  /33/(3( 
االقتطاف والشيان

احمد زهو1

313 P

STE TAOUJA PLAST
 SARL

إعـــالن قانــوني 
بمقت�سي عقد عرفي املؤ1خ بتا1يخ))
ملول)) ايت  بإنزكان  ((3(3/ (/  

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):

  STE TAOUJA PLAST (: التسمية)

 SARL

57 )وحدة) 1قم) (: املقر االجتماعي)

)شا1ع املسيرة تمزا1ت أيت) األنشطة)

ملول.

1أ3 املال):)33.333 )د1هم

املدة):)99)سنة))

أمين) املصطفى  السيد  (: املسير)

والسيدة زينة دباح.
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االولية) املواد  توزيع  (: النشاط)
استيراد) (- واالصشاغ) الشالستيكية 

وتصدير).
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
  3/33/(3(3 في) بإنزكان  االبتدائية 

تحت 1قم)638.
314 P

عيادة التمريض بنسركاو
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
نوفمبر) (( في) للعقد املؤ1خ  طشقا 
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،(3(3

املسؤولية بالخصائص التالية):
االسم):)عيادة التمريض بنسركاو.

الهدف):)عالجات تمريضية.
  33.333 (: املجموعة) 1اسمال 

د1هم.
التسيير):)1بيع ز1اح.

املقر االجتماعي):)بلوك) )1قم)493 
بنسركاو،)أكادير.

املدة):)99)سنة.
للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
بتا1يخ) (9858( 1قم) تحت  بأكادير 

5)ما31) )3).
315 P

شركة الفواكه الخضر 
الحوامض السمك فلوب

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

  8 على سند عرفي محر1 في) بناء)
فبراير) )3)،)بأيت ملول تم تأسيس)
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد حسب الشيانات التالية):
التسمية):)شركة الفواكه الخضر)
شركة) فلوب  السمك  الحوامض 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.
وشراء،) بيع  (: الشركة) أهداف 
املنتوجات) وتصدير  إستيراد  إنتاج،)

الفالحية والشحرية.
ممر) (،57 الرقم) (: املقر االجتماعي)
بلوك) 33،)شا1ع عشد هللا اإلبراهيم،)

أ،)حي السالم،)أيت ملول.

املدة):)99)سنة.
بما) املشا1ك  ساهم  (: املساهمة)
كرأسمال) د1هم  ( 3.333 قد1ه)
الشركة مقسم إلى)33 )حصة بقيمة)

33 )د1هم لكل حصة في ملكية):
السيد هشام ابنعيم)33 )حصة.

السيد) الشركة  يسير  (: اإلدا1ة)
هشام ابنعيم ملدة غير محدودة.

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

اإليداع):)لقد تم اإليداع القانوني)
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
بتا1يخ) (649 1قم) تحت  بانزكان 

) )ما31) )3).
316 P

STE AINOUB LOGISTIC
SARL 

سجل تجا1ي 1قم 373) 
االستثنائي) العام  الجمع  قر1 
  AINOUB LOGISTIC SARL(للشرك
بمقت�سى عقد بتا1يخ) )3)/ 38/3 

املسجل باكادير ما يلي):
 AINOUB ( للشركة) املشكر  الحل 
وتصفيتها) (LOGISTIC SARL
من) (86 للفصل) طشقا  الرضائية 

القانون
تعيين السيد 1شيد بونية مصفي)

للشركة ملدة ثالثة أشهر.)))
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
 98335 1قم) تحت  باكادير  التجا1ية 

بتا1يخ) )3)/)5/3  
317 P

DOTSUD شركة 
إقامة ادم I 33 حي الهدى اكادير

تـــصفية 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ باكادير)
بتا1يخ)))نونبر)3)3)))تم املوافقة على)

ما يلي):
تصفية ووقف نشاط الشركة

اخشتيف) ليندة  السيدة  تعيين 
مصفي قانوني للشركة

باملقر) التصفية  مقر  تحديد 
الرئي�سي للشركة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية باكادير بتا1يخ)) )3)/)3/)) 

تحت 1قم)3)984.
318 P

STE CONSAMED
SARL

RC 7401 INEZGANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

1أسمالها 33.333.33  د1هم
مقرها االجتماعي . 1قم 34 بلوك ب 

تجزئة ا1كانة ايت ملول
اإلشها1 القانوني

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتا1يخ)5 3)/3 /39)لشركة.

قر1 حل الشركة وتصفيتها نهائيا)
في املقر الكائن 1قم)34)بلوك ب تجزئة)

ا1كانة ايت ملول.
املصادقة على العمليات التصفية)
القائد) ايت  لسيد  النهائية  وتبرئة 

محمد)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) بانزكان  االبتدائية 

 )3)/33/  )تحت 1قم))63.   
319 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°3  AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL(:(06.11.82.46.25

FIX(:(05.28.23.28.68 

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STEJIG NAUTIC
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

3)3)/) /3 ،)تم إقرا1 ما يلي):
التصفية املسشقة للشركة.

موالي) شوفاني  السيد  تعيين 
هشام كمصفي للشركة.

للشركة) االجتماعي  املقر  اختيا1 
كمقر للتصفية.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 
بتا1يخ) انزكان  االبتدائية 

3)3)/3/33 )تحت 1قم)635.
320 P

STE JERRARI TRANS
SARL

تصفية الشركة
بتا1يخ) 3  مداوالت  على  Iبناء)
العام) الجمع  قر1  (،(3(3 دجنبر)
 STE JERRARI« شركة) تصفية 
بصفة) ش.م.م  (« (TRANS SARL

نهائية.
سعداوي) تسمية  تمت  وأيضا  (
محمد كمصفي)،)مع منح هذا األخير)
املهمة) لتولي  الصالحيات  جميع 

املذكو1ة.
االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  تم  (
بتيزنيت يوم)) )ما31) )3)،))تحت)

1قم )3)/98.
321 P

  STE GRARI TRANS
مقرها االجتماعي : دوا1 تلقايد 
جماعة انشادن بلفاع اشتوكة

ايت باها
 تـــصفية 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بأڭادير)
املوافقة) ( تم) (،(3 9 فبراير) (6 بتا1يخ)

على ما يلي)):
االنحالل املسشق للشركة

تم تصفية ووقف نشاط الشركة)
بشكل نهائي))بالتشطيب على السجل)

التجا1ي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) بانزكان  االبتدائية 

 )3)،)تحت 1قم)) 63.
322 P

 MOROCCO MOUNTAIN
  CORPORATION

  SARL
شركة مو1وكو مونتان كو1بوفاسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
لشركة مو1وكو مونتان كو1بوغاسيون)
ش.م.م بتا1يخ)9 )فبراير) )3))وبعد)
االستماع وقراءة املحضر,)تقر1 ما يلي:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الحل املسشق للشركة.
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املا�سي) عزيز  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

تـــحديد مـــقر التــــصفية في الــــعنوان)
الــــتالي 1قــــم)) 6))مكــــر1))-))بــــلوك))أو) 3  

-))الـــداخلة))-))أكادير.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 
باكادير بتا1يخ)5 )مــــا31) )3))تحت)

1قم) )3)/7 987 .
الخالصة والتذكير)

323 P

 STATION FREINS AGADIR
S.A.R.L

 SIEGE(SOCIAL: REZ(DE
CHAUSSEE(LOT 982

 ZONE  INDUSTRIELLE
 AITMELLOUL

EN LIQUIDATION
إغالق التصفية

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتا1يخ)3))ديسمبر)3)3)،))

تقر1 مايلي):)
إغالق تصفية شركة))سطاسيون)

فران ابتداء)من اليوم نفسه.
وافق) السيد  املصفي  ذمة  إبرام 

بلكاهية.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
ما31) ( 6 بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

 )3)،)تحت 1قم)666.
324 P

املركز الجهـــوي للخدمـــات

تيزنيت الهاتف:)3 .4).8.63).35

 STE  SPOT-M
شركة ذات مسؤولية محدودة

حل مسشق للشركة
)بناء)على الجمع العام االستثنائي)
فبراير) )3)،)) ((6 بتا1يخ) املنعقد 

تقر1 ما يلي):))
بن) وتعيين  للشركة  مسشق  حل 

جمال الحسن كمصفي لها.)
باملقر) التصفية  مقر  تحديد 
االجتماعي للشركة):)مركز ميراللفت)-)

سيدي افني)).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
بتيزنيت بتا1يخ)8)ما31) )3)،))تحت)

1قم:) )3)/88. 
325 P

 STE VICTORIAGRI
SARL

التصفية النهائية
بمقت�سى عقد عرفي محر1 بأكادير)
تمت) للشركة  يناير) )3)) ( 9 يوم)

التغييرات التالية):
لشركة النهائية   التصفية 

  .VICTORIAGRI SARL
السجل) على  النهائي  التشطيب 

التجا1ي للشركة بانتهاء)التصفية.)
ذمة املصفي السيد فيصل) ابراء)

سعد.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضشط باملحكمة التجا1ية بأكادير،)
1قم) تحت  أكادير) )3)) ( 9 بتا1يخ)

.98337
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STE TERROVA
ش.م.م

1أسمالها 33.333.33  د1هم
املقر االجتماعي: 1قم 5 ) بلوك  

عما1ة A ) وازيس أكادير
فسخ مسشق

العام) الجمع  محضر  بموجب 
فبراير) ((( يوم) املوقع  االستثنائي 
يوم بأكادير  واملسجل  (،(3(  
شركة شركاء) قر1  ما31) )3)،) (8 

)»)TERROVA)«)ش م م ما يلي:
لشركة) مسشق  فسخ 
»TERROVA«)ش.م.م.)طشقا للفصل)

39)من القانون األسا�سي للشركة.)
أبن) السيد  املسيرين  ذمة  إبراء)

حمو لحسن.
تعيين السيدحمو لحسن،)مصفي)

للشركة.
يكون) أن  تقر1  العامة  الجمعية 
مقر التصفية هو العنوان):)1قم)5 ) 

بلوك))Aعما1ة)A ))وازيس أكادير.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)،) ( 6 يوم)

. 98739
بمثابة مقتطف وبيان
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MSTRANS
SARL AU

 MSTRANS SARL قر1ت شركة)

ذات الشريك الوحيد بموجب) (،AU

ديسمبر) بتا1يخ) )) العرفي  العقد 

.(3(3

اقفال الشركة وانهاء)عملها بصفة)

نهائية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 3 86 التجا1ية بوجدة تحت العدد)

بتا1يخ)33)ديسمبر)3)3).

328 P

ائتمانيان أيت ملول«فـيكـام كونسيلتنك«

عما1ة الصديق الطابق الثاني طريق تزنيت)

شا1ع الحسن الثاني أيت ملول.

3 عما1ة جمال الطابق الثاني))زنقة القصر)

الشلدي)))أكــــاديــر

شركة أسوا1 كا1 ش.ذ.م.م.ش.و.

STE. ASSWAR CARS
        SARL AU  

مقرها االجتماعي : دكان الحب�سي 

1قم 38 عدد 373  الكائن بعما1ة 

مسجد لشنان اكادير

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) )3)،)) (8 الغير العادي بتا1يخ)

بتا1يخ الحصص  تفويت   عقد 

والقانون األسا�سي) فبراير) )3)،) (8  

فبراير) )3)،))) ((( بتا1يخ) التعديلي 

لشركة اسوا1 كا1)»)ش.ذ.م.م.ش.و«))

تمت املصادقة على ما يلي):

حصص) من  (%100 تفويت)

والتي) ( محمد عصام خلوفي) ( السيد)

مجموع) من  حصة  ( ( 333 تساوي)

حصص 1أ3 مال الشركة الى السيد)

محمد ياسين الشاهي وبدلك أصشحت)

حصص و1أ3 مال الشركة كالتالي:

السيد محمد ياسين الشاهي))333  

حصة أي)33.333 )د1هم.

يعتبر))السيد))محمد ياسين الشاهي))

كا1«) »اسوا1  لشركة) الوحيد  املسير 

عقد) تا1يخ  من  ابتداءا  ش.ذ.م.م.)

التفويت.

املحكمة) لدى  اإليداع  تم  لقد 

ما31) (9 بتا1يخ) باكادير  التجا1ية 

 )3)،)تحت 1قم)98634.
الـتـوقـيع
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STE BEZON SERVICES

SARL AU

بيع حصص اجتماعية
تحيين النظام االسا�سي

حر1) عرفي  محضر  على  بناء)

قر1) (، يناير) )3)) ((6 في) بتزنيت 

 BEZON (« الشريك الوحيد لشركة)

  33.333 1أسمالها) (،»SERVICES

 37 ( ومقرها االجتماعي 1قم) (، د1هم)

زنقة مو�سى بن نصير سيدي افني،)ما)

يلي):)

القوانين) تحيين  على  املصادقة 

حصص) بيع  إثر  على  األساسية،)

بين السيد حيماد حسن) ( اجتماعية)

والسيد والغازي محمد.

محمد) والغازي  السيد  تعيين 

املسير الوحيد للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) ((4 يوم) بتيزنيت  االبتدائية 

 )3))تحت عدد) )3)/73.

330 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 STE BAIZ MED TRANS

SARL

بيع حصص

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

االستثنائية بتا1يخ:))5))نونبر)3)3)،)

تقر1 ما يلي):)



6593 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

املصادقة على بيع السيد محمد)
من) ( ( (100% HA 6797 ( بايز)
1أسمال) في  يملكها  التي  الحصص 
 Société(BAIZ(MED(TRANS(شركة
بقيمة) حصة  ( 333 وهي) (. (SARL
ما) أي  الواحدة  للحصة  د1هم  ( 33
د1هم للسيد) ( 33333.33 مجموعه)

AD(37(39(عشد الصمد الناهري
:)يتكون 1أسمال) 1أسمال الشركة))
  33 بقيمة) حصة  ( 333 الشركة)

د1هم لكل حصة مملوكة كما يلي:
الناهري) الصمد  عشد 

AD(37(39:)333  حصة
استقالة السيد محمد بايز وتعيين)
السيد عشد الصمد الناهري كمسير)

جديد للشركة
من) ( 5 الفصل) لدلك  نتيجة 
القانون االسا�سي للشركة أصشح كما)

يلي):)
الصمد) عشد  السيد  تكليف 
جميع) وإمضاء) بتوقيع  الناهري 
الخاصة) واإلدا1ية  الشنكية  الوثائق 

بالشركة)
تم ايداع امللف القانوني للشركة)
لدى املحكمة التجا1ية باڭادير تحت)
ما31) (  ( بتا1يخ) ( ( ( (98685 1قم)

.(3( 
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 CAMPUS SCOLAIRE
EL MERS PRIVEE

كامشيس سكولير  املر3  بريفي 
الجمع) محضر  بمقت�سى 
بتا1يخ) املنعقد  االستثنائي  العام 
الوحيد) قر1املساهم  (3(/33/(3( 
املر3)) ( سكولير) كامشيس  ( لشركة)

بريفي يلي):
تفويت كل حصص السيد محمد)
333 )حصة للسيد بد1) امين لهادي)
الدين لهادي ليصشح الشريك الوحيد)

للشركة ب)333 )حصة.
امين) محمد  استقالة  ((-
للشركة) كمسير  منصشه  من  لهادي 
وتعيين السيد بد1 الدين لهادي مسيرا)
صالحيات) كل  مع  للشركة  وحيدا 

اإلمضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) النزكان  االبتدائية 

 )3)/33/  )تحت 1قم)634.
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 ENTREPRISE KARAKANO   
SARL

1قم السجل التجا1ي:   3)7 

بانزكان

 تعديالت قانونية 
العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 

قر1) ( في )3)/)5/3)) االستثنائي 

الشركاء)مايلي:

تفويت) عملية  على  املصادقة 

الحصص التي تمت بين):)

حيث) (، سناء) اعزة  بن  اآلنسة 

مجموع) من  حصة  ((33 باعت)

حصصها في الشركة للسيدة املودن)
1قية.)

حيث) (، سناء) اعزة  بن  اآلنسة 

مجموع) من  حصة  (533 باعت)

املودن) للسيد  الشركة  في  حصصها 

أحمد.)

العام) للجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي في6))فبراير) )3)،)))قر1)

الشركاء)مايلي:

من) الشركة  1أسمال  من  الرفع 

33.333 )د1هم إلى)533.333)د1هم

  33 حصة) (5333 الى) مقسم 

د1هم لكل حصة.ليصشح نصيب كل)

شريك ما يلي:

االنسة بن اعزة سناء):)533)حصة)

بقيمة)))))53333)د1هم).

السيدة املودن 1قية:)333))حصة)

بقيمة))))))33333.33))))د1هم.

 (533 (: أحمد) املودن  السيد 

حصة بقيمة)))))53333.33))))د1هم

اعادة تعيين االنسة بن اعزة سناء)

مسيرة للشركة ملدة غير محددة.

)تم ايداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان تحت)
1قم)583))بتا1يخ) )3)/3/33  .
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STE HAIMAD

 TRAVAUX ET SERVICES
إلغاء قرا1 التصفية

بيع حصص اجتماعية
تحيين النظام األسا�سي

بناء)على محضرين عرفيين حر1ا)

بتزنيت))االول بتا1يخ)3 )دجنبر)3)3)،)
قر1) فبراير )3)،) (39 والثاني بتا1يخ)

 HAIMAD TRAVAUX«(شركاء)شركة
1أسمالها) (،»ET SERVICES 

53.333.33)د1هم،)ومقرها االجتماعي)
سيدي) املنطلق  تجزئة  ( 57 1قم)

ايفني،)ما يلي):)

إلغاء)قرا1 التصفية.

الحصص) بيع  على  املصادقة 

االجتماعية).

القانوني) والشكل  التسمية  تغيير 

للشركة.

تحويل املقر االجتماعي للشركة).

األساسية) القوانين  في  تحيين 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 يوم) األول  بتيزنيت،) االبتدائية 

دجنبر)3)3))تحت عدد)3)3)/ 79،)

تحت) فبراير) )3)) ((4 يوم) والثاني 

عدد) )3)/)7.
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 STE GROUPE EXPERT POUR

 L’ENSEIGNEMENT ET LE

CONSEIL
SARL 

ICE : 000105344000053 

الغير) العام  الجمع  بمقتضـى 

في) )3)/)8/3 ،) املؤ1خ  العادي 

 GROUPE EXPERT ( ( لشركة)

 POUR L’ENSEIGNEMENT ET LE

CONSEIL SARL))تقر1 مايلي:

للسيد) حصة  (5633 تفويت) (

حسن بليهي لفائدة السيد اسماعيل)

بليهي.

حسن) للسيد  حصة  ((433 بيع)

بليهي لفائدة السيد مهدي عراض.))

جديد) اسا�سي  قانون  تشني  ( ( ( (

للشركة محدودة املسؤولية.)

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم 

في) )3)/33/)   باكادير،) التجا1ية 

تحت 1قم98736.
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CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 05.28.60.24.10

 MARBRE ET GRANITOS

SUD
الجمع) محضر  على  بناء)

بتا1يخ:) املنعقد  االستثنائي  العام 

شركة) شركاء) قر1  (38/33/(3( 

 »MARBRE ET GRANITOS SUD«

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي):

التي) حصة  ( 433 وبيع) تحويل 

يمتلكها بيروك محمد المين لصالح)

بيروك مشا1ك.

الشريك) يمثل  مشا1ك  بيروك 

الوحيد للشركة)))

تعيين محمد المين بيروك مسيرا)

لشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (8 بتا1يخ:) بتيزنيت  االبتدائية 

 )3)،)تحت 1قم:) )3)/87. 
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE MONTSE FRUIT  
 SARL

MODIFICATION
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم) فبراير) )3)،) في5)) املنعقد 

بشركة) تغييرات  احدات  بموجشه 

ذات) شركة  (MONTSE FRUIT

مسؤولية محدودة)،حيت قر1 مايالي):



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6594

تفويت)33))حصة مملوكة للسيد))

بو1ا3 شكيب لصالح ا لسيد الغالي)

هشام.)

شكيب) بو1ا3  السيد  استقالة 

من منصشه كمسير للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

القانوني باملحكمة) ( أال يداع) ( ثم)

ما31) ( ( في) بانزكان  االبتدائية 

 )3)،)))تحث)))1قم))653.   
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شركة مطعم أوسيانا
ش.م.

املقر الرئي�سي شا1عتوادا، واجهة 

أكادير الشحرية، السجل التجا1ي 

1قم 6833

محضر اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية بتا1يخ 3  فبراير 3)3) 

بشأن
)تفويت مائة سهم اجتماعي))33 ) 

من قشل طا1ق سمينا لصالح موكال)

زهير أكبر.

)تفويت مائة سهم اجتماعي))33 ) 

من قشل طا1ق نو1ين لصالح موكال)

زهير أكبر.

طا1ق) السيدة  املديرة  استقالة 

سمينا.

السيد) تعيين  ثم  إدا1ي:) تعيين 

موكال زهير أكشا1 من مواليد)4 )أبريل)

الجنسية) في أوكا1ا باكستان،) ( 993

السفر) جواز  وحامل  الشاكستانية 

(،CC 33(  3 1قم:) الشاكستاني 

مقيم في باكستان،مدير.

و التوزيع الجديد لألسهم كالتالي:)

جافيد طا1ق):)533))سهم

شود1ي حسن طا1ق):)665 )سهم)

طا1ق نو1ين):)33))سهم

طا1ق محسن):)33))سهم

سهيل محمد):)33))سهم

موكال زهير أكبر):33))سهم

عامر محمد):) )سهم

متنوع):)سهم واحد.

-)مجلس اإلدا1ة الجديد:

املدير) الرئيس  ( طا1ق:) جافيد 

العام.)

شود1ي حسن طا1ق:)إدا1ي.

طا1ق محسن:)إدا1ي.

سهيل محمد:)إدا1ي.

موكال زهير أكبر:)إدا1ي.

عامر محمد:)إدا1ي.

في املحكمة) تم  القانوني:) اإليداع 

ما31) (3 بتا1يخ) بأكادير  التجا1ية 

3)3))تحت 1قم89786.
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شركة  ريدسو
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد . 

تفويت الحصص االجتماعية. 
تحويل املقر اإلجتماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) )3)،) (38 ( اإلستتنائي بتا1يخ)

االجتماعي٬  ( الوحيد) الشريك  قر1 

ومعه الشركاء)الجدد ما يلـــي):

جميع) تفويت  على  املوافقة 

 ( 333 (( الحصص اإلجتماعية ألف)

محمد) السيد  يمثلكها  التي  ( حصة)

السيد) ( لفائدة) ( الطالبي في الشركة)

 (533( مائة) اولقايد خمس  ابراهيم 

حصة))والسيد كمال الحموي.

الطالبي) محمد  السيد  إستقالة 

من تسييرالشركة.

الشكل) تغييـر  لذلك،) نتيجة 

ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية) ذات  ( شركة) إلى  وحيـد 

املحدودة)،)وفقا للقـانــون.

تحويل املقر اإلجتماعي إلى العنوان)
زنقة) )حي بئر أنز1ان بلوك)  ) التالي:)

37)تيكيوين أكادير.

اولقايد) ابراهيم  السيد  ( تعيين)

كمسيـرين) الحموي  كمال  والسيد 

للشركــة ملدة غير محددة٫)أما التوقيع)

فينسب لهما كذالــك.

تغييـر القانــون األساســي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكاديــر) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ( بتا1يخ) )3)/3/33 )

 .98674
من أجل اإليداع والنشر
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شركة ستايل ديكو ديفير 

ش.م.م.
برأسمالها :  33.3333  د1هم

مقرها االجتماعي : شا1ع السعادة 
د1ب اكناوة بيوكرى

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (

فبراير) (5 (: االستثنائي املنعقد بتا1يخ)

 )3)،)تمت املصادقة باإلجماع على)

املقترحات اآلتية):

بنقل) هللا  عشد  انزا1  السيد  قام 

 (53( ( االجتماعية) حصصه  جميع 

حصة()اململوكة له داخل الشركة))إلى)

السيد الرحالي سيدي وديع.).

الى) ش.م.م  من  الشركة  تحويل 

ش.م.م بشريك وحيد.).
بالقانون) خاصة  تغييرات  (

األسا�سي للشركة..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 

9)ما31) بتا1يخ) ( ( ( بانزكان) ( االبتدائية)

 )3)،))تحت عدد 1قم) )3)/633.
مقتطف قصد االشها1)
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 INTER ELECTRO

 TECHNIQUE ET

 MAINTENANCE

 INDUSTRIELLE
 INTEM 

.ش.م.م
1أسمالها : 633.333.  د1هم

املقر اإلجتماعي:  1قم E(8، املنطقة 

الصناعية، تاسيال، الدشيرة 

الجهادية، انزكان 

الزيادة في 1أسمال الشركة
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)

(،(3( ( فبراير) ( ( الغير العادي يوم)

قر1 شركاء)الشركة مايلي):

الشركة) 1أسمال  في  الزيادة 

إلى) د1هم  ( ( .633.333 مشلغ) من 

طريق) عن  د1هم،) ( (5.533.333

جديدة)) حصة  (39.333 إحداث)

،)بتضمين العقود) 33 )د1هم) بقيمة)

املنقولة):

التقسيم) سيتكون  الزيادة  وبهذه 

الجديد للرأسمال االجتماعي للشركة)

على الشكل التالي):

السيد)ة()محمد خوخ)

4.433.333)د1هم أي)44.333)حصة.

 553.333 خوخ) علي  السيد)ة()

د1هم أي5533)حصة.

 553.333 ياسين خوخ) السيد)ة()

د1هم أي)5533)حصة.

من) املعنية  الفصول  تعديل 

النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

1قم) تحت  إنزكان  اإلبتداية 

 )3)/ )6،)بتا1يخ)3 )ما31) )3).
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STE SOUSS TUYAUTERIES
 ش.م.م 

1أسمالها :  63.333.33 د1هم

املقر االجتماعي : طريق تزنيت تين 

علي منصو1 أيت عميرة شتوكة أيت 

باها

الزيادة في الرأسمال
العام) الجمع  محضر  بموجب 

فبراير) ( 5 يوم) املوقع  االستثنائي 

ما31) ( ( يوم) واملسجل  (،(3( 

 SOUSS شركة) شركاء) قر1  (،(3( 

TUYAUTERIES«)ش.م.مما يلي:

الزيادة في 1أسمال الشركة بمشلغ)

 63.333 د1هم لينقل من) ((43.333

د1هم إلى)333.333)د1هم ودلك بخلق)

جديدة) إجتماعية  حصة  ((4333

33 )د1هم للحصة الواحدة) من فئة)

  53.333 بمعدل) نقدا  مكتتشة 

د1هم,وعن طريق املوازنة بالحسابات)

 93.333 بمعدل) للشركاء) الجا1ية 

د1هم,)ومحر1ة بالكامل وموزعة على)

الشكل التالي:
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أضرضو1....) مصطفى  السيد 

3.333) )د1هم.

(.... محمد) أوحساين  السيد 

3.333) د1هم.

من) و9 ) (7  ,6 الفصول) تغيير 

القانون األسا�سي.

أضرضو1....) مصطفى  السيد 

حصة) ( 5333 (.... د1هم) ( 53.333

اجتماعية.

(.... محمد) أوحساين  السيد 

حصة) ( 5333 (... د1هم) ( 53.333

اجتماعية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

1قم) تحت  ( ما31) )3)،) ( 5 يوم)

.657
بمثابة مقتطف وبيان
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STE  AIT MELLOUL BOIS

 S.A.R.L

 AU(CAPITAL : 100.000  DH

 SIEGE : LOT  Z.I(N° A14 AIT

MELLOUL

تغيير املقر االجتماعي للشركة
بمقت�سى عقد عرفي بين الشركاء)

تقر1) يناير) )3)،) ((9 املؤ1خ بتا1يخ)

ما يلي:)

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

  4 املقر تجزئة الحي الصناعي 1قم ا)

ايت ملول))إلى املقر))شا1ع)37))بلوك ا)

33)1قم))547)حي الحراش ايت ملول))

تحيين القانون األسا�سي للشركة)

بعد تغيرات قانونية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

املحكمة) هيئة  لدى  الضشط 

1قم4 6   تحث  ( بانزكان) االبتدائية 

بتا1يخ))3 )ما31) )3).
من أجل النسخة والشيان)

عـن الـمسـيـر
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CENTRE REGIONAL DES SERVICES
 TIZNIT.(TEL:(05.28.60.24.10

STE ASSASSE NEGOCE
SARL AU

العام) الجمع  محضر  على  بناء)
فاتح) بتا1يخ  املنعقد  االستثنائي 
قر1 الشريك الوحيد) ( ما31) )3)،)
ذات) ( (ASSASSE NEGOCE لشركة)

املسؤولية املحدودة ما يلي):
تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى)
تجزئة الخير) (3( :1قم) العنوان التالي)

بمدينة تيزنيت.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ:) بتيزنيت  االبتدائية 

 )3)/6/33 ))تحت 1قم:) 3 . 
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 DEUTSCHE BILKER SCHULE
PRIVE

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
في) )3)/ 3/3   املؤ1خ  االستثنائي 
    DEUTSCHEالشركة شركاء) قر1 
1BILKER SCHULE PRIVEقم)
التقييد في السجل التجا1ي43539. 
متواجد) االجتماعي  مقرها  عنوان 
1ياض) حي  (3(6 شا1ع) ( 7 برقم)

السالماكادير ما يلي:
من) املؤسسة  اسم  تغيير 
 M U L T I D I S C I P L I N A I R E
الى) (MAROCAINE PRIVEE
 DEUTSCHE BILKER SCHULE

PRIVE
وتحديد) جديد  شريك  تعيين 

صالحياته)
تحويل املقر االجتماعي من 1قم)7  
شا1ع)6)3)حي الرياض السالم اكادير)
الى 1قم)33)شا1ع أبو العماني الداخلة)

اكادير.
املوافقة على القوانين الجديدة.

الصالحيات املمنوحة.
بيع االسهم.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) )3)،) ( 7 بتا1يخ) التجا1ية 

تحت 1قم597.
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LAMANTTE LINE
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤ1خ في)))ما31) )3)،))
 LAMANTTEالشركة شركاء) قر1 
السجل) في  التقييد  1LINEقم 
مقرها) عنوان  (. التجا1ي44937)
 3 بالخوا1زمي) متواجد  االجتماعي 
تليال اكاديرما) ( 3 بلوك) (6 محل 1قم)

يلي:
تحويل املقر االجتماعي من)»عما1ة)
بنسركاو) سكن  جيت  (( شقة) (37
اكادير«)الى)»)الخوا1زمي)3)محل 1قم)

6)بلوك)3 )تليالاكادير«.
القانون) من  (5 الشند 1قم) تعديل 

األسا�سي.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) )3)،) بتا1يخ)  ) التجا1ية 

تحت 1قم896.
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STE KD ESTHETIQUE
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشخص الوحيد

1أسمـــالها :  33.333  د1هم
مقرها اإلجتماعي : مركب تافوكت، 

شا1ع 3) غشت، أكادير
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة، بيع 

األسهم
تعيين مسير للشركة، إعطاء حق 

اإلمضاء
و تحديث القانون األسا�سي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي للشركة املنعقد بتا1يخ)3  

فبراير) )3)،)تقر1 مايلي):))
تغيير املقر اإلجتماعي للشركة.

تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)
من العنوان التالي):

مركب تافوكت،)شا1ع)3))غشت،)
أكادير.

)إلى العنوان األتي):
الدو1 األ1�سي للمحل الكائن برقم)
8،)زنقة)3536،)حي تشا1ين،)الدشيرة،)

إنزكان.))

بيع األسهم.

حصة التي هي في) ( .333 تم بيع)

حوزة السيد محمد خليل تزنيتي الى)

السيد مصطفى آوكواعدي.

اثر) على  (: للشركة) مسير  تعيين 

استقالة السيد محمد خليل تزنيتي،)

تم تعيين السيد مصطفى آوكواعدي)

كمسير جديد للشركة.

منح) تم  (: االمضاء) حق  إعطاء)

االجتماعي) التوقيع  جميع صالحيات 

السيد) الوحيد  للمسير  للشركة 

مصطفى آوكواعدي.

تحديث القانون األسا�سي للشركة)

تحديث) تقر1  سشق  ملا  وتشعا 

وذلك) للشركة،) األسا�سي  القانون 

لدى) القانونية  املتطلشات  لتلشية 

ولدى) بأكادير  التجا1ية  املحكمة 

املحكمة اإلبتدائية بإنزكان.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

ما31) (9 بتا1يخ) بأكادير  التجا1ية 

 )3)،)تحت 1قم)98636.
)للخالصة الشيان
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE ROSYNOUR 
SARL AU

MODIFICATION
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم) ( فبراير) )3)،) ( 5 في) املنعقد 

بشركة))) تغييرات  احدات  بموجشه 

شركة) ( (ROSYNOUR SARL AU

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد حيت قر1 ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

املكتب) إلى عما1ة 1وزينو1 1قم) 9 )

9)شا1ع عشد الرحيم بوعشيد الدشيرة)

الجهادية انزكان).
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))تحيين القانون األسا�سي).
القانوني باملحكمة) ( أال يداع) ( ثم)
ما31) ( ( ف) بانزكان  االبتدائية 

 )3)،)تحث)))1قم)655.   
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شركة سود إليكترونيك 
أنفورماتيك

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،(3(3 يتا1يخ فاتح ديسمبر) بأكادير 
وبعد اإلستماع وقراءة املحضر تقر1)

ما يلي):)
تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)
بوفو3) محمد  زنقة  مكر1  إلى7 )

تالبرجت أكادير.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 
بأكادير بتا1يخ)) )ما31) )3)،))تحت)

1قم)98633.
الخالصة والتذكير
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شركة تيبكو
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
(،(3(3 ديسمبر) ( 4 بتا1يخ) بأكادير 
وبعد االستماع وقراءة املحضر تقر1)

ما يلي)):
تم تغيير املقر االجتماعي للشركة)
إلى))بلوك)6)1قم)4)حي ولي العهد أكادير
الشركةبيع) إلى  نشاط  إضافة 

جميع مواد العقاقير واألجهزة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 
تحت 1قم) فبراير) )3)،) (  ( بتا1يخ)

.98(83
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 STE FAY TECHNOLOGIE
SARL AU

بموجب محضر الجمع العام الغير)
فبراير) )3)،) ((3 بتا1يخ) استثنائي 

تقر1 ما يلي):
1قم) من  (: االجتماعي) املقر  تغيير 
زنقة) (7 الطابق األول تقع في 1قم) (3
الفرابي حي الداخلة أكادير إلى الشقة)
4)الطابق الثاني،)1قم) 97)زنقة) 1قم)

الفرابي حي الداخلة،)أكادير.

إعادة تنظيم األنشطة التالية):
العمل) حراسة  (: 1ئي�سي) كنشاط 
ومراقشة) وتنظيف  البستنة  األمن،)
واالحتفاظ) واملشاني  املساكن 
ثانوية،) كأنشطة  التالية  باألنشطة 
)جديد) أوتوماتيكي) سيا1ات  تاجر 

ومستعمل()التجا1ة العامة.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
  333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333
املمثلة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 
السيد) ملكية  في  الواحدة  للحصة 

بوخسان فيصل.
السيد) عين  (: واالمضاء) التسيير 
واملوقع) املسير  فيصل  بوخسان 
(.... واملالية) اإلدا1ية  األعمال  لجميع 

للشركة ملدة غير محددة.
املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بأكادير بتا1يخ)5 )ما31) )3)،)تحت)

1قم)6)987.
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 STE MYPERFORM
 COMPANY

S.N.C
إعالن تعــــديـــــلي للشركة

مداوالت) محضر  بمقت�سى 
الجمعية العامة غير العادية لشركة)
MYPERFORM COMPANY SNC
إقرا1 تم  (،(3(3 يونيو) ( (  بتا1يخ)

)ما يلي):
تغيير اإلطا1 القانوني للشركة من)
شركة التضامن)SNC)الى شركة ذات)

.SARL(املسؤولية املحدودة
بوحولي) محمود  السيد  استقالة 

من منصشه في االدا1ة.
الضلعاوي) أحمد  السيد  تعيين 

مدير جديد للشركة.
حي) من  االجتماعي  املقر  نقل 
السعديين)))الزنقة)34)بلوك 3 1قم)
8 )كلميم إلى حي املرابطين الزنقة)   

1قم)7  )الطابق الثاني كلميم.
تعديل النظام األسا�سي.)

باملحكمة) تم  (: السجل التجا1ي)

يونيو) ((3 بتا1يخ) بكلميم  االبتدائية 

3)3)،)تحت 1قم)3)3)/)3 .
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 STE MOX RENT CARS
  S.A.R.L 

شركة موكس 1ينت كا1

   ش.م.م

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ش.م.م)) كــــا1  1يـــنت  مــــوكس  لشركة 

وبعد) مــا31) )3)) (35 بتا1يخ)

ما) تقر1  املحضر,) وقراءة  االستماع 

يلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

السيد) استقالة  تمت 

منــــصشه) من  الســـندوبي  بوعـــزاوي 

وتــعيين السيد مـــنير) كمسيرللــشركة,)

عيا�سي مسيرا وحيدا للشركة.

الصالحيات) جميع  تفويض 

بالشركة) املتعلقة  واالمضاءات 

للسيد مـــنيرعيا�سي).

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

باكادير بتا1يخ)) )مـــا31) )3))تحت)

1قم)98694 .
الخالصة والتذكير
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CS CALL
SARL

سجل تجا1ي 1قم 43839

عام) جمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) ( 8 بتا1يخ) عقد  استثنائي 

(،CS CALL SARL(3)،)بمقر شركة( 

تقر1 ما يلي):

توسيع النشاط التجا1ي.

االستثنائي) العام  الجمع  قر1 

للشركة) التجا1ي  النشاط  توسيع 

ليشمل النشاطات التالية):

حفر اآلبا1.

أعمال السبر،)التغليف والضخ.

مقاول أشغال مختلفة.

تعديل اإلمضاء)اإلجتماعي.

االستثنائي) العام  الجمع  قر1 
االجتماعي) واإلمضاء) تعديل اإلمضاء)

كالتالي):
املنفصل) تسير الشركة باإلمضاء)
الكردي،) ابراهيم  وصفي  للسيد 
1قم) التسجيل  لشطاقة  الحامل 
املنفصل) باالمضاء) أو  (،J3 663(D
للسيد محمد اشرف زضاكي،)الحامل)
(،J473783 1قم) التعريف  لشطاقة 

وذلك ملدة غير محددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ألكادير  التجا1ية 

 )3)،)تحت 1قم)98734.
354 P

شركة أسيل أنفو
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
برأسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : دوا1 النواصر 
الطريق الرئيسية 1قم  3 جماعة 

انشادن اشتوكة ايت باها 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (
فبراير) ( 3 االستثنائي املنعقد بتا1يخ)
 )3)،)تمت املصادقة باإلجماع على)

املقترحات اآلتية):
)فتح فرع جديد للشركة بالعنوان)
بيوكرى اشتوكة) املركز  :بلفاع  التالي)

ايت باها.
)تعيين السيد بودي محمد مسيرا)

وحيدا لفرع الشركة).
)صالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 
االبتدائية))بانزكان))))بتا1يخ)  )ما31)

 )3)،))تحت 1قم) )3)/637.
مقتطف قصد االشها1)
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 AGADIR BARITE AND
MINERALES

 ش.م.م
)بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قر1 شركاء) ( فبراير) )3)) ((3 بتا1يخ)
 AGADIR BARITE AND شركة)

MINERALES))ش م م.
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الوحيد) الشريك  وفاة  إعالن 

ونقل) إدودبيب  هللا  عشد  السيد 

حقوقه االجتماعية إلى و1ثته.

خالفة الو1ثة وتقسيم 1أ3 املال)

بين الشركاء)الجدد.

السيدة) جديدة  ( مسيرة) تعيين 

التوقيع) حق  مع  ادودبيب  حفيظة 

الشنكي واالجتماعي.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

الضشط) بكتابة  القانوني  اإليداع 

لدى املحكمة التجا1ية باكادير بتا1يخ)

3 )ما31) )3)،)تحت 1قم)98656.

356 P

شركة الوكالة الصناعية ألكادير
1أسمالها : 333.333.   د1هم

املقر االجتماعي : 1قم  ) زنقة واد زيز 

الحي الصناعي أكادير

تحويل الشركة املجهولة االسم
إلى شركة محدودة املسؤولية

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

فبراير) (3 بتا1يخ) مؤ1خ  التأسي�سي 

3)3)،)قر1 أصحاب االسهم في شركة)

تحويل) ألكادير  الصناعية  الوكالة 

الشركة من شركة مجهولة االسم إلى)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

3)3)،)تحت 1قم) )))ديسمبر) بتا1يخ)

.97578

357 P

CENTRE PHYZMATH PRIVE
ش.م.م ذات شريك واحد
1أسمالها :  93.333 د1هم

املقر االجتماعي: عما1ة 1قم 48 زنقة 

املعد1 حي السالم أكادير

تغيير التسمية - تفويت حصص 
اجتماعية-تعيين مسير جديد

العام) الجمع  محضر  بموجب 

نونبر) ((4 يوم) املنعقد  االستثنائي 

3)3)،)واملسجل بأكادير يوم)5))نونبر)

 CENTRE«شركة قر1 شركاء) (،(3(3

PHYZMATH PRIVE«ش.م.م ما يلي:

شركة) من  التسمية  تغيير 
 »CENTRE PHYZMATH PRIVE«
الجديدة) التسمية  إلى  ش.م.م 

INSTITUT LISCP PRIVE)))ش.م.م
تفويت)933)حصة اجتماعية التي)
لصالح) عمر  املودني  السيد  ملك  في 

السيدة صابر نهيد.
عمر) املودني  السيد  استقالة 
السيدة) وتعيين  كمسير  منصشه  من 
لشركة) نهيدمسيرةجديدة  صابر 
 »INSTITUT LISCP PRIVE«

ش.م.ملمدة غير محدودة.
من) و9) (7-6-3 (: الفصول) تغيير 

القانون األسا�سي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
1قم) تحت  (،(3(3 ديسمبر) ((3 يوم)

.97599
بمثابة مقتطف وبيان

358 P

  STE SUN ELEC
SARL

العام) الجمع  مداولة  ( بمقت�سى)
فبراير)) ((6 بتا1يخ) املؤ1خ  االستثنائي 
1أسمالها) والتي  لشركة  ((3( 
بدوا1) الكائنة  د1هم  ( .333.333

الشيضة الركادة)))تزنيت.
الشركة) 1أسمال  زيادة  ( تقر1) ( (
  .333.333 د1هم إلى) ( 33.333 من)

د1هم.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
تيزنيت بتا1يخ)6 )ما31) )3)،))تحت)

1قم) )3)/)3 .
359 P

MOORISH

BATI RESORT
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
بتا1يخ) بمقت�سى عقد عرفي حر1 
33)يناير) )3))في الرباط،)تم تحرير))
لشركة ذات مسؤولية محدودة التي)

تحمل املميزات التالية):

 BATI RESORTمقاولة(: التسمية)

شركة ذات مسؤولية محدودة.

العقا1ي) الترويج  (: الهدف)

العقا1ية) املعامالت  خدمات  (-

املمتلكات،) وإدا1ة  والتجا1ية،)

وبناء) املشنية  األ1ا�سي  وشراء) وبيع 

املساكن الجديدة واملشاني الصناعية)

التخصيص وتطوير األ1ا�سي وتأجير)

املشاني)-)استيراد وتصدير)-)بيع وتأجير)

اآلالت.

ضاية) زنقة  (6 (: االجتماعي) املقر 

أكدال) ( 6 عوا الطابق الرابع الشقة)

الرباط.

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تا1يخ تأسيسها النهائي.

1أسمال الشركة):)يقد1 ب)3.333  

33 )حصة من فئة) د1هم مقسم إلى)

33 )د1هم للواحدة موزعة كالتالي):

السيد ياسر بنشقرون):)53)حصة.

 53 (: جلون) بن  احمد  السيد 

حصة.

التسيير واإلمضاء):)تسيير الشركة)

السيد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

بن) احمد  والسيد  بنشقرون  ياسر 

جلون.

بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصشح 

السيد ياسر بنشقرون والسيد احمد)

بن جلون.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.

بعد اقتطاع)%5  (: تقسيم األ1باح)

كاحتياط قانوني،)يوزع الشاقي حسب)

قرا1 الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)

التجا1ية للرباط يوم)7 )ما31) )3) 

تحت الرقم) 5345 .
ملخص من أجل النشر

360 P

BGP BRANCH SUCCUSALE
املقر االجتماعي : 74، زنقة جعفر 
الصديق، شقة 1قم 9، أكدال - 

الرباط
استقالة وتعيين مسير جديد للشركة
 (5 يوم) قرا1 مؤ1خ  بموجب  (- ( 
 Gou السيد) قر1  (،(3(3 ديسمبر)
التنفيذي) املدير  بصفته  (،Liang
 China( National« شركة) و1ئيس 
 Petroleum( Corporation,( BGP
Inc«))1مز االئتمان االجتماعي املوحد)
(،Y9  333337 39(6983 (: لها)
(، 89 1قم) في  الرئي�سي  ومقرها 
 Hebei,(Baoding,(Zhuozhou(City,
(،Fanyang( Xi( Street( Province
باسم) يلي  فيما  إليها  املشا1  الصين،)
 Feng( Yajun السيد) تعين  (»BGP«
1قم) الصيني  السفر  لجواز  حامل 
الكائن) للفرع  مدير  (PE 3( 733
باملغرب واملسجل في السجل التجا1ي)
(،  7667 1قم) تحت  بالرباط 
 Zhou( SHIFA السيد) محل  ليحل 
1قم) الصيني  السفر  جواز  حامل 

.(P3 67559(
أدناه) التوقيع  تا1يخ  من  ابتداء)
أصشح) املغربي،) القانون  وبموجب 
من) بدال  مسير  (Feng( Yajun السيد)
الفرع) إلدا1ة  (Zhou( SHIFA السيد)
الصالحيات) حدودة  في  باملغرب 
املمنوحة وسيظل سا1ي املفعول ما)
.BGP(لم يتم اإللغاء)كتابة من قشل

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
1قم) تحت  ما31) )3)) ( 5 بتا1يخ)

.   7 7
بمثابة مقتطف وبيان

فيدكس

361 P

SOUFARM
تجزئة التيسير 1قم 87  سيدي 

مومن الدا1 الشيضاء
بتا1يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 5))سبتمبر)3)3))تم تأسيس شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصائص التالية):
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الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

فبراير) (( بتا1يخ) سوفا1م  لشركة 

333)حصة اجتماعية) تم بيع) ((3( 

عدي�سي،) الواحد  عشد  السيد  إلى 

قلعة) القلعة،) دوا1  بتنغير،) القاطن 

مكونة،)الحامل للشطاقة الوطنية 1قم)

.PA 7444

الواحد) عشد  السيد  تعيين  تم 

يتصرف) للشركة  مسيرا  عدي�سي 

بشكل منفصل عن املسير األول.

للشركة) القانوني  الشكل  يتغير 

بموجب بيع الحصص االجتماعية إلى)

السيد عشد الواحد عدي�سي.

القانون األسا�سي) تم تحيين  لقد 

بموجب التعديالت السالفة الذكر.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

1قم) تحت  الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

9396)بتا1يخ)  )ما31) )3).

362 P

AQUIA
SARL AU

تعيين مسير جديد
املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 
قر1) ((3(3 يوليو) ( 3 بالرباط بتا1يخ)

للشركة) االستثنائي  العام  الجمع 

ما يلي):

السيد) الشركاء) احد  استقالة 

اهروش يونس.

تعيين السيد أهرش حميد مسير)

للشركة ملدة غير محدودة.

تعديل القانون األسا�سي لشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

1قم) تحت  الرباط  ملدينة  التجا1ية 

3387  )بتا1يخ)6)يناير) )3).

363 P

PRONOXE
SARL AU

بيع الحصص
املسجل) العرفي  العقد  بمقت�سى 
قر1) ((3(3 يوليو) ( 3 بالرباط بتا1يخ)

للشركة) االستثنائي  العام  الجمع 

ما يلي):

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 
الشريك الوحيد.

السيد) الشركاء) احد  استقالة 
اهروش يونس.

تعيين السيد أهروش حميد مسير)
للشركة ملدة غير محدودة.

تعديل القانون األسا�سي لشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع 
1قم) تحت  الرباط  ملدينة  التجا1ية 

3387  )بتا1يخ)6)يناير) )3).
364 P

BLACK 2c Maroc
زنقة 4 نشالية، تجزئة 4 قطاع 7  

بلوك حي الرياض، الرباط
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بالرباط)
تأسيس) تم  يناير) )3)) ( 8 بتا1يخ)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي):
 BLACK( 2c« (: الشركة) تسمية 
مسؤولية) ذات  شركة  (»Maroc

محدودة ذات الشريك الوحيد.
خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

معلوماتية.
التنظيف) وأشغال  خدمات 

اإلدا1ات العمومية والخواص.
نشالية،) (4 زنقة) (: املقر االجتماعي)
تجزئة)4)قطاع)7 )بلوك حي الرياض،)

الرباط.
املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)
األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل إلى)

 3)ديسمبر) )3).
1أسمال) (: الشركة) 1أسمال 
مقسمة) د1هم  ( 33.333 الشركة)
د1هم) ( 33 333 )حصة من فئة) إلى)
من) كلها  محر1ة  الواحدة  للحصة 
طرف الشريك الوحيد السيد قاسم)

شكري.
من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد قاسم شكري ملدة غير)

محدودة.

الخالص) الربح  من  (% (5 تقتطع)

لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا)

األخير أقل من عشر الرأسمال يقسم)

الشاقي على الحصص بعد إزالة القيم)

املنقولة من جديد أو املخصصة ألي)

احتياطي على حسب قرا1 الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

ما31) (4 بتا1يخ) الرباط  في  التجا1ية 
التجا1ي) السجل  1قم  تحت  ((3( 

. 533  
بمثابة مقتطف وبيان

365 P

ESCO CONSULTING
54، زنقة تانسيفت، العما1ة  ، 

أكدال، الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بالرباط)

تأسيس) تم  يناير) )3)) ( 8 بتا1يخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي):

 ESCO« (: الشركة) تسمية 

ذات) شركة  (»CONSULTING

الشريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

وأشغال التنظيف اإلدا1ات العمومية)

والخواص.

خدمات معلوماتية.
زنقة) (،54 (: االجتماعي) املقر 

أكدال،) العما1ة) ،) تانسيفت،)

الرباط.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل إلى)

 3)ديسمبر) )3).
1أسمال) (: الشركة) 1أسمال 

مقسمة) د1هم  ( 33.333 الشركة)

د1هم) ( 33 333 )حصة من فئة) إلى)

من) كلها  محر1ة  الواحدة  للحصة 

طرف الشريك الوحيد السيد قاسم)

شكري.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)
طرف السيد قاسم شكري ملدة غير)

محدودة.
الخالص) الربح  من  (% (5 تقتطع)
لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا)
األخير أقل من عشر الرأسمال يقسم)
الشاقي على الحصص بعد إزالة القيم)
املنقولة من جديد أو املخصصة ألي)

احتياطي على حسب قرا1 الشركاء.
تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)
ما31) (4 بتا1يخ) الرباط  في  التجا1ية 
التجا1ي) السجل  1قم  تحت  ((3( 

. 533 3
بمثابة مقتطف وبيان

366 P

 STE PZ3MR
SARL AU

1أسمالها : 33.333  د1هم
السجل التجا1ي 35669

ما31) ( 6 بتا1يخ) بالعيون  تم 
شركة ذات املسؤولية) إنشاء) ((3( 
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):
 STE PZ3MR شركة) (: التسمية)

ش.م.م بشريك وحيد.
أشغال) الشناء،) أعمال  (: النشاط)

كبرى.
تطوان) زنقة  (: االجتماعي) املقر 
عما1ة) الثالث  الطابق  السعادة  حي 

الثانية العيون.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
د1هم) ( 33.333 (: املال) 1أ3 
حصة مقسمة) ( .333 مقسمة على)

كالتالي):
  .333 (: مهداش) ياسين  السيد 

حصة.
:)تم تعيين السيد ياسين) التسيير)
ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  مهداش 

غير محدودة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 
1قم) تحت  ما31) )3)) ( 6 بتا1يخ)

.(3( /836
367 P



6599 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

STE AYMOR FISH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تم وضع) ما31) )3)) بتا1يخ)  )
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة وذات املميزات التالية):
 STE AYMOR FISH (: التسمية)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الطازج،) السمك  بيع  (: الهدف)

الصيد الشحري....
الرأسمال):)حدد في مشلغ)33.333  
حصة من) ( .333 د1هم مقسمة إلى)
موزعة) للواحدة  د1هم  ( 33 فئة)

كاآلتي)):
السيد طالع يوسف):)533)حصة.
السيد مرابط أيوب):)533)حصة.

مدينة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
الوحدة بلوك 3 1قم)43)العيون.

:)تم تعيين السيدين طالع) اإلدا1ة)
كمسيرين) أيوب  ومرابط  يوسف 
تم) كما  محددة  غير  ملدة  للشركة 

اعتماد اإلمضاء)املنفصل لهما.)
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
1قم) تحت  ما31) )3)) بتا1يخ)  )

.35635
368 P

STE ABERDDAZE TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضع) تم  ما31) )3)) (4 بتا1يخ)
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):
 STE ABERDDAZE (: التسمية)
املسؤولية) ذات  شركة  (TRANS

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
لحساب) الشضائع  نقل  (: الهدف)
نقل) النقل،) آالت  كراء) الغير،)
والغير،) الخاص  للحساب  السلع 
الشضائع،) ملختلف  ودولي  وطني  نقل 
الشضائع،) نقل  السياحي،) النقل 
عامة) أشغال  اللوجيستيكي،) نقل 

والخدمات....

الرأسمال):)حدد في مشلغ)33.333  

حصة من) ( .333 د1هم مقسمة إلى)

موزعة) للواحدة  د1هم  ( 33 فئة)

كاآلتي)):

  333 (: محمد) ابرداز  السيد 

حصة.

الوحدة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

1قم)599)العيون.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدا1ة)

السيد ابرداز محمد ملدة غير محددة.)

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

1قم) تحت  ما31) )3)) (4 بتا1يخ)

.35539

369 P

JANAT PESCA
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 

9)ما31) )3))ملساهم شركة) بتا1يخ)

ذات) شركة  (»JANAT PESCA«

املسؤولية املحدودة،)الشالغ 1أسمالها)

33.333 )د1هم والكائن مقرها):)شا1ع)

اللة أسماء)املر�سى العيون تقر1):

33))حصة من الحصص) تفويت)

السيد محمد اشعيشة لفائدة السيد)

حكيم اشعيشة.

33 )حصة من الحصص) تفويت)

السيد محمد اشعيشة لفائدة السيد)

عشد الرحيم الهبزة.

الحصص) من  حصة  (53 تفويت)

السيد) لفائدة  اقديم  محمد  السيد 

عشد الرحيم الهبزة.

الحصص) من  حصة  (53 تفويت)

السيد) لفائدة  ز1زو1  محمد  السيد 

عشد الرحيم الهبزة.

ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 

وصيانة) تنظيف  (: التالية) األنشطة 

واملطا1ات) واملصانع  العامة  املشاني 

واملوانئ واأل1صفة وإنشاء)املؤسسات)

واإلدا1ة.

ملخلفات) الصناعي  التنظيف 
السفن من الزيوت ومواد التشحيم.

اشعيشة) محمد  السيد  تعيين 
كمسيرين) ز1زو1  محمد  والسيد 

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالعيون) االبتدائية  الضشط ملحكمة 
1قم) تحت  ما31) )3)) (9 بتا1يخ)

.744/(3( 
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STE MARRU-DECHETS
SARL AU
RC 72437

تعديالت قانونية
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) فبراير) )3)) ((( بتا1يخ)

املصادقة على ما يلي):
1فع 1أسمال الشركة ب)933.333 
د1هم) ( .333.333 ليصشح) د1هم 
حصة من فئة) ( 3.333 مقسم على)
33 )د1هم للواحدة جميعها في ملك)

السيد عشد الرحيم اعفان.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 6 االبتدائية بالعيون بتا1يخ)

 )3))تحت 1قم) )3)/798.
371 P

اد1يب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات،)االستشا1ة والخبرة

)6،)شا1ع املقاومة،)عما1ة كازا بيزنيس

الدا1 الشيضاء

الهاتف):))9/ 3.9 .45.)).35

الفاكس):)3.93 .45.)).35

BOUCHIMAD
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
1أسمالها االجتماعي : 33.333  د1هم
مقرها االجتماعي : 58، زنقة ابن 

بطوطة الطابق األول، الدا1 الشيضاء
تحويل املقر االجتماعي

العام) الجمع  بمقت�سى  (- (I
يناير) (7 في) املؤ1خ  االستثنائي 
شركة) املسماة  للشركة  (،(3( 
ذات) شركة  (BOUCHIMAD
1أسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
االجتماعي) ومقرها  د1هم  ( 33.333
ابن  زنقة   ،58 (- الشيضاء) بالدا1 

بطوطة الطابق األول،)ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

بطوطة) ابن  زنقة  (،58 في) الكائن 

إلى حي) الدا1 الشيضاء) الطابق األول،)

طه) زنقة  زاوية  و7) (6 الرقم) كوتيي 

حسين ومصطفى املنفلوطي.

من) (4 الفصل) لذلك  تشعا  تغيير 

القوانين األساسية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير) )3)  بتا1يخ)  ) الشيضاء)

تحت 1قم)85 765.
ملخص قصد النشر
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اد1يب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات،)االستشا1ة والخبرة

)6،)شا1ع املقاومة،)عما1ة كازا بيزنيس

الدا1 الشيضاء

الهاتف):))9/ 3.9 .45.)).35

الفاكس):)3.93 .45.)).35

 TRANSPORT RAPIDE

 ORIENTAL
SARL

»T.R.O« 1باختصا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

1أسمالها : 333.333.) د1هم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة بابوم 

وشا1ع محمد الخامس

الدا1 الشيضاء

املوافقة على تفويت الحصص
تغيير إشا1ة »ش.ذ.م.م« بواسطة 
»ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد«

العام) الجمع  بمقت�سى  (- (I

سبتمبر) (( في) املؤ1خ  االستثنائي 

الشركة) شركاء) قر1  (،(3(3

 TRANSPORT RAPIDE« املسماة)

باختصا1) ش.ذ.م.م  (»ORIENTAL

املسؤولية) ذات  شركة  (»T.R.O«

 (.333.333 1أسمالها) املحدودة،)

بالدا1) االجتماعي  ومقرها  د1هم 

وشا1ع) بابوم  زنقة  زاوية  الشيضاء،)

محمد الخامس،)ما يلي):

الحصص) تفويت  على  املوافقة 

التالية):
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الرحمان) عشد  السيد  من 
 ABDELHAY شركة) إلى  لحمام�سي 

:(»LAHMAMSSI FAMILY »ALF
5.333)حصة.

من السيد محسن لحمام�سي إلى)
 ABDELHAY LAHMAMSSI شركة)

:(»FAMILY »ALF
5.333)حصة.

إلى) لحمام�سي  كريم  السيد  من 
 ABDELHAY LAHMAMSSI شركة)

:(»FAMILY »ALF
5.333)حصة.

إلى) برادة  كريمة  السيدة  من 
 ABDELHAY LAHMAMSSI شركة)

:(»FAMILY »ALF
5.333)حصة.

تغيير إشا1ة شركة ذات مسؤولية)
ذات) شركة  بواسطة  محدودة 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
فبراير) )3)،) ( 6 بتا1يخ) الشيضاء،)

تحت 1قم)3)7658.
ملخص قصد النشر
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اد1يب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات،)االستشا1ة والخبرة

)6،)شا1ع املقاومة،)عما1ة كازا بيزنيس

الدا1 الشيضاء

الهاتف):))9/ 3.9 .45.)).35

الفاكس):)3.93 .45.)).35

 CARROSAUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
1أسمالها االجتماعي : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : 6) شا1ع مر3 
السلطان الطابق األول الشقة 1قم 3

الدا1 الشيضاء
الرفع من الرأسمال االجتماعي

تمديد الهدف االجتماعي
افتتاح فرع

  ( في) مؤ1خ  قرا1  بمقت�سى  (- (I
يناير) )3)،)للشريك الوحيد السيد)
للشركة سرغيني،) يونس  محمد 

شركة) (»CARROSAUTO« املسماة) (

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الشريك الوحيد،)1أسمالها)33.333  

بالدا1) االجتماعي  ومقرها  د1هم 

السلطان  6) شا1ع مر3  الشيضاء،)

الطابق األول الشقة 1قم 3،)تم اتخاذ)

القرا1ات التالية):

االجتماعي) الرأسمال  من  الرفع 

من) ليحمل  د1هم  (533.333 بمشلغ)

33.333 )د1هم إلى)633.333)د1هم.

تمديد الغرض االجتماعي للشركة)

الجديدة) العربات  وبيع  شراء) إلى 

واملستعملة.

(- باملحمدية) جديد  فرع  افتتاح 

املحل)3)و4،)عما1ة)3)و4،)إقامة غالية)

شا1ع الحسن الثاني،)والذي سيحمل)

.CARROSAUTOSUCC(تسمية

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير) )3)،) بتا1يخ)  ) الشيضاء،)

تحت 1قم)86 765.
ملخص قصد النشر
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اد1يب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات،)االستشا1ة والخبرة

)6،)شا1ع املقاومة،)عما1ة كازا بيزنيس

الدا1 الشيضاء

الهاتف):))9/ 3.9 .45.)).35

الفاكس):)3.93 .45.)).35

 T.S.T. TRANSIT SERVICES

 TRANSPORT
شركة مجهولة اإلسم

1أسمالها : 33.333 .5 د1هم

املقر االجتماعي : 33، شا1ع املقاومة

الدا1 الشيضاء

املوافقة على تشادل األسهم
املوافقة على هشة أسهم

املوافقة على تفويت أسهم
استقالة متصرفين

تعيين متصرفين جدد
تعيين 1ئيس ملجلس اإلدا1ة

العام) الجمع  بمقت�سى  (- (I

نوفمبر) (( في) املؤ1خ  االستثنائي 

3)3)،)قر1 مساهمو الشركة املسماة

 T.S.T. TRANSIT SERVICES« (

مجهولة) شركة  (»TRANSPORT

د1هم) (5. 33.333 1أسمالها) اإلسم،)

الشيضاء،) بالدا1  االجتماعي  ومقرها 

33،)شا1ع املقاومة،)ما يلي):

األسهم) تفويت  على  املوافقة 

التالية):

الرحمان) عشد  السيد  من 

 ABDELHAY شركة) إلى  لحمام�سي 

:(»LAHMAMSSI FAMILY »ALF

749)سهم.

من السيد محسن لحمام�سي إلى)

 ABDELHAY LAHMAMSSI شركة)

:(»FAMILY »ALF

748)سهم.

إلى) لحمام�سي  كريم  السيد  من 

 ABDELHAY LAHMAMSSI شركة)

:(»FAMILY »ALF

747)سهم.

إلى) من السيدة سا1ة لحمام�سي 

 ABDELHAY LAHMAMSSI شركة)

:(»FAMILY »ALF

749)سهم.

األسهم) هشة  على  املوافقة  (- ((

التالية):

إلى) كردودي  سمية  السيدة  من 

(: لحمام�سي) الرحمان  عشد  السيد 

سهم واحد.

إلى) بوعمري  أسماء) السيدة  من 

السيد كريم لحمام�سي):)سهم واحد.

من السيدة سعاد علمي إلى السيد)

محسن لحمام�سي):)سهم واحد.

املوافقة على تفويت األسهم) (- (3

التالية):

إلى) لحمام�سي  زينب  اآلنسة  من 

سهم) (: لحمام�سي) سا1ة  السيدة 

واحد.

استقالة) على  املصادقة  (- (4

املتصرفين التاليين):

السيدة سعاد علمي.

اآلنسة زينب لحمام�سي.

5)-)تعيين كمتصرف):

 ABDELHAY شركة)
 »LAHMAMSSI FAMILY »ALF
عشد) السيد  شخص  في  ممثلة 
1ئيس) بصفته  لحمام�سي  الرحمان 
للمدة) بالنسشة  اإلدا1ي  املجلس 
اإلدا1ة) مجلس  ملتصرفي  املتشقية 
الجمع) بانتهاء) سينتهي  الذي  الحالي 
العام العادي السنوي حول حسابات)

املنتهية في) 3)ديسمبر)3)3).
للمجلس) كرئيس  تعيين  (- (6

اإلدا1ي):
لحمام�سي) الرحمان  عشد  السيد 
بصفته 1ئيس املجلس اإلدا1ي لشركة)
 T.S.T. TRANSIT SERVICES«
سنوات التي) (6 ملدة) (»TRANSPORT
الجمع العام العادي) ستنتهي بانتهاء)
السنوي حول حسابات املنتهية في) 3 

ديسمبر)6)3).
سيخضع هذا التعيين للمصادقة)

خالل الجمع العام املقشل.
الرحمان) عشد  السيد  وقد صرح 
التفويض) يقشل  بأنه  لحمام�سي 

املمنوح له.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
ما31) )3)،) (8 بتا1يخ) الشيضاء،)

تحت 1قم)769338.
ملخص قصد النشر
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اد1يب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات،)االستشا1ة والخبرة

)6،)شا1ع املقاومة،)عما1ة كازا بيزنيس

الدا1 الشيضاء

الهاتف):))9/ 3.9 .45.)).35

الفاكس):)3.93 .45.)).35

MEISER-EGL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
1أسمالها االجتماعي : 533.333.  

د1هم
مقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناعية جنوب غرب، تجزئة 8  ، 
املحمدية

املوافقة على تفويت حصص 
اجتماعية

تغيير التسمية االجتماعية
www.meiser. تحويل اسم املوقع

ma



6601 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

العام) الجمع  بمقت�سى  (- (I
فبراير) ( 7 في) املؤ1خ  االستثنائي 
الشركة املسماة) قر1 شركاء) (،(3( 
ذات) شركة  (MEISER-EGL شركة)
1أسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
533.333. )د1هم ومقرها االجتماعي)
الصناعية  املنطقة   - باملحمدية)

جنوب غرب، تجزئة 8  ،)ما يلي):
املوافقة على تفويت حصص) (- ( 

اجتماعية):
 MEISER INTERNATIONAL(من
 ETABLISSEMENT GAY إلى)
 LUSSAC TECHNOLOGIES
حصة) (7.499 (: (EGL باختصا1)

اجتماعية.
 MEISER INTERNATIONAL(من
حصة) (: أسد) عزيز  السيد  إلى 

اجتماعية واحدة.
االجتماعية) التسمية  تغيير  (- ((
 (A لتصشح) (MEISER-EGL لشركة)

.CAILLEBOTIS
املوقع) إسم  حقوق  تحويل  (- (3
شركة) لفائدة  (www.meiser.ma
(،MEISER INTERNATIONAL

شركة خاضعة للقانون األملاني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
ما31) )3)  (9 بتا1يخ) باملحمدية 

تحت 1قم)655.
ملخص قصد النشر
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اد1يب وشركاؤه ش.ذ.م.م
شركة لتدقيق الحسابات،)االستشا1ة والخبرة

)6،)شا1ع املقاومة،)عما1ة كازا بيزنيس
الدا1 الشيضاء

الهاتف):))9/ 3.9 .45.)).35
الفاكس):)3.93 .45.)).35

ACCESS PRESTIGE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

1أسمالها : 633.333 د1هم
مقرها االجتماعي : 53، شا1ع بو1دو 

الرقم )4 الدا1 الشيضاء
املوافقة على تفويت حصص 

اجتماعية

استقالة مسير
التوقيع االجتماعي

إعادة واستيفاء القوانين األساسية
الرسمي) املحضر  بمقت�سى  (- (I
قر1) فبراير) )3)،) (8 في) املؤ1خ 

 ACCESS« لشركة) الوحيد  الشريك 

املسؤولية) ذات  شركة  (»PRESTIGE

الوحيد،) الشريك  ذات  املحدودة 
ومقرها) د1هم  (633.333 1أسمالها)

االجتماعي بالدا1 الشيضاء)-)53، شا1ع 

بو1دو الرقم )4،)ما يلي):

 6.333 تفويت) املوافقة على  (- ( 

حصة اجتماعية لفائدة السيد عشد)

املجيد بنفرج.

))-)تسجيل استقالة السيد أمين)

بنيس من مهامه كمسير للشركة.

املجيد) عشد  السيد  تعيين  (- (3

كمسير) الجديد  الشريك  بنفرج،)

للشركة ملدة غير محدودة.

القوانين) واستيفاء) إعادة  (- (4

األساسية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير) )3)  ((( بتا1يخ) الشيضاء)

تحت 1قم)766874.
ملخص قصد النشر
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اد1يب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات،)االستشا1ة والخبرة

)6،)شا1ع املقاومة،)عما1ة كازا بيزنيس

الدا1 الشيضاء

الهاتف):))9/ 3.9 .45.)).35

الفاكس):)3.93 .45.)).35

 THE INTERNATIONAL

SAFETY COLLEGE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : زاوية شا1ع 

الز1قطوني وشا1ع املسيرة الطابق 

6  و7  توين سانتر، املعا1يف - 

الدا1 الشيضاء

تحويل املقر  االجتماعي

استثنائي) قرا1  بمقت�سى  (- (I
للشريك) يناير) )3)،) ( 3 في) مؤ1خ 
 THE« املسماة) للشركة  الوحيد 
 INTERNATIONAL SAFETY
املسؤولية) ذات  شركة  (»COLLEGE
الوحيد،) الشريك  ذات  املحدودة 
ومقرها) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
زاوية   - الشيضاء) بالدا1  االجتماعي 
املسيرة  وشا1ع  الز1قطوني  شا1ع 
سانتر،  توين  و7     6 الطابق 

املعا1يف،)ما يلي):
 )-)تحويل املقر االجتماعي للشركة)
الز1قطوني  شا1ع  زاوية  في  الكائن 
وشا1ع املسيرة الطابق 6  و7  توين 
سانتر، املعا1يف - الدا1 الشيضاء إلى 
الغربي  البرج  سانتر  توين   5 الطابق 
زاوية شا1ع الز1قطوني وشا1ع املسيرة 

الدا1 الشيضاء.
من) (4 الفصل) لذلك  تشعا  تغيير 

القوانين األساسية للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
فبراير) )3)  ((4 بتا1يخ) الشيضاء)

تحت 1قم)767333.
ملخص قصد النشر

378 P

اد1يب وشركاؤه ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات،)االستشا1ة والخبرة

)6،)شا1ع املقاومة،)عما1ة كازا بيزنيس

الدا1 الشيضاء

الهاتف):))9/ 3.9 .45.)).35

الفاكس):)3.93 .45.)).35

BRUT CONSULTING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

الرأسمال االجتماعي : 33.333  
د1هم

املقر االجتماعي : 6)4، شا1ع مر3 
السلطان الطابق األول الشقة 3 - 

الدا1 الشيضاء
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في (- (I 
القانون) وضع  تم  يناير) )3)،) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

BRUT CONSULTING(:(التسمية

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخا1ج) أو  املغرب  في  سواء) الشركة 

لحسابها أو لحساب الغير):

والدعم) االستشا1ات  خدمات 

واملجتمعات) واملقاوالت  لألفراد 

والهيئات العامة أو الخاصة.

االستراتيجية) في  االستشا1ات 

وأنظمة) والتسيير  واإلدا1ة  والتنظيم 

املعلومات واملوا1د البشرية والتسويق)

واالتصال،)من التصميم إلى التنفيذ.

التد1يب الشخ�سي.

خدمات التد1يب.

املعامالت) جميع  أعم،) وبشكل 

واملنقولة والصناعية   التجا1ية 

املرتشطة بشكل مشاشر) ( أو العقا1ية) ( 

بواحدة) أو غير مشاشر كليا أو جزئيا،)

أو أخرى من املعامالت املذكو1ة أعاله)

تعزيزه أو  الشركة  نشاط   لتسهيل 

مشا1كة) أي  وكذلك  تطويره،) أو  (

أي) تحت  مشاشرة،) غير  أو  مشاشرة 

في الشركات التي) شكل من األشكال،)

لها أهداف مماثلة أو ذات صلة.

6)،)شا1ع مر3) (: املقر االجتماعي)

(،3 الشقة) الطابق األول،) السلطان،)

الدا1 الشيضاء.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

د1هم) ( 3.333 في) محدد  االجتماعي 

33 )حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتشة) للواحدة،) د1هم  ( 33 فئة)

السيد) لفائدة  بالكامل  ومحر1ة 

الشريك الوحيد حسب) عماد كابي،)

حصصه املرقمة من) )إلى)33 .

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3)ديسمبر.

تم تعيين السيد عماد) (: التسيير)

كابي كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
فبراير) )3)  ( 8 بتا1يخ) الشيضاء،)

تحت 1قم))76635.
III)-)وقد تسجيل الشركة بالسجل)
بالدا1) التجا1ية  للمحكمة  التجا1ي 
فبراير) )3)  ( 8 بتا1يخ) الشيضاء،)

تحت 1قم) 49377.
ملخص قصد النشر

379 P

شركة سكويف

AFRICA CENTER IMPORT-
EXPORT NORD-SUD

6 ) شا1ع ابراهيم الروداني الطابق 
4 1قم 8، املعا1يف الدا1 الشيضاء

تأسيس
بتا1يخ عرفي  عقد   بموجب 
 5))ديسمبر)3)3))تم تأسيس شركة)
بمساهم) محدودة  مسؤولية  ذات 
 AFRICA CENTER(وحيد تحمل اسم
 IMPORT-EXPORT NORD-SUD
د1هم) ( 33.333 قد1ه) برأسمال 
فئة) من  حصة  ( 333 على) مقسمة 
مقرها) ويوجد  للواحدة  د1هم  ( 33

بالعنوان التالي):
 G زنقة أسامة بن زيد 1قم) ( 5 

املعا1يف الدا1 الشيضاء.
الحسن) السيد  (: املساهمون)
علول مغربي الجنسية مزداد بتا1يخ)
الساكن بشا1ع بئر) ( 964 أكتوبر) ((
انز1ان إقامة الو1د شقة)7 ،)طنجة)
في) د1هم ممثلة  ( 33.333 بما قد1ه)
د1هم) ( 33 فئة) من  حصة  ( 333

للواحدة.
املوضوع التجا1ي):

والشراء) والتصدير  االستيراد 
والتسويق) والتوزيع  وااليجا1  والشيع 
والوساطة) وبالتجزئة  بالجملة 
التجا1ية لكل مواد ومعدات وكل ما)
والصناعة) الز1اعة  بمجال  يتعلق 
معدات) وجميع  العامة  واألشغال 
وجميع) السياحية  والقوا1ب  الصيد 
والتوابل) الغذائية  املنتجات  أنواع 
املختلفة واألعالف الحيوانية وجميع

)أنواع املنسوجات بشكل عام وجميع)
بمجال) املتعلقة  واملعدات  املواد 
الفنون والحرف اليدوية بشكل عام.

ترويج وتأجير جميع املشاني داخل)
املغرب) عموم  في  وخا1جها  املدن 

وخا1جه.
وإدا1ة) وحيازة  واستغالل  إنشاء)
الوكاالت واملكاتب والودائع التجا1ية)
التجا1ية) واألصول  واملؤسسات 
املغرب وفي) والفروع في جميع أنحاء)

الخا1ج.
الوطنية) التجا1ة  عام،) وبشكل 
التجا1ية) املعامالت  لجميع  والدولية 
والعقا1ية) واملنقولة  والصناعية 
تتعلق) قد  التي  واملالية  والز1اعية 
بأحد) مشاشر  غير  أو  مشاشر  بشكل 
املذكو1ة أعاله باإلضافة إلى) األشياء)
جميع األشياء)ذات الصلة أو املماثلة)
في) وتعزز  تساعد  أن  يحتمل  التي 

تنمية الشركة.
األ1باح):)توزع األ1باح حسب الشند)

37)من القانون التأسي�سي للشركة.
بصفة) الشركة  يدير  (: اإلدا1ة)
فردية السيد الحسن علول مع جميع)

الصالحيات القانونية واإلدا1ية.
تم) وقد  هذا  (: القانوني) اإليداع 
لدى) بالشركة  الخاص  امللف  إيداع 
الشيضاء) بالدا1  التجا1ية  املحكمة 
بتا1يخ)5)يناير) )3))تحت 1قم)39 ،)

السجل التجا1ي 1قم)485339.
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 STE INTERNATIONAL
BRANDS AFRICA

إنترناسيونال براند3 أفريكا
شركة محدودة املسؤولية

1أسمالها : 93.333 د1هم قابل 
لتحويل

املقر االجتماعي : املنطقة الحرة 
اللوجستكية، تجزئة 1قم 33 ، 
املنصة 1قم  ، مكتب  ، بلدية 

أنجرة، عمالة فحص أنجرة
السجل التجا1ي 1قم 449.   

تأسيس

 (6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في)

تأسيس) تم  بطنجة  ((3(3 نوفمبر)

والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

براند3) إنترناسيونال  (: التسمية)

أفريكا ش.م.م.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا1ج إلى):

مستحضرات) وتصدير  استيراد 

التجميل كما هي.

التجميل) مستحضرات  توزيع 

والعطو1 ومستحضرات التجميل.

التجا1ة الدولية بجميع أشكالها،)

التمثيل،) التصدير،) االستيراد،)

العشو1،) السمسرة،) اإل1سالية،)

سواء) الترويج،) الشيع،) الشراء،)

الغير،) لحساب  أو  الخاص  لحسابها 

واملواد) واملنتجات  املواد  لجميع 

الخام،)املصنعة أو ششه املصنعة.

الحرة) املنطقة  (: االجتماعي) املقر 

(، 33 1قم) تجزئة  اللوجستكية،)

بلدية) مكتب) ،) 1قم) ،) املنصة 

أنجرة،)عمالة فحص أنجرة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

93.333)د1هم قابل) الشركة في مشلغ)

حصة) (933 إلى) مقسمة  لتحويل 

للتحويل) قابل  د1هم  ( 33 بقيمة)

كليا) مكتتشة  الواحدة،) للحصة 

ومحر1ة إجماال ومخصصة للشركاء)

بما يتناسب مع مساهماتهم،)كالتالي):

سرفيسيس،) بيوتي،) نالب  شركة 

مالكة):)899)حصة.

جونزاليس) فلو1نتينو  السيد 

أو1دا3،)مالك):) )حصة.

مجموع الحصص):)933)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى) 3)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ1باح)

بين) الشاقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.

اإلدا1ة):)تم تعيين السيد الكسيس)

الشركات،) مدير  فيلجا3،) مو1انت 
املقيم في كايي فرجي ديل دلو1،)1قم)6،)
38963)سانت جست ديفيرن) °   )أ)

برشلونة اسشانيا مسير للشركة وذلك)

ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) ((3(3 ديسمبر) بتا1يخ) 3)

.(37.833
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة

381 P

STE RECTICEL MAROC
1كتسيل مروك

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد
1أسمالها : 753.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 1قم ك، الوحدة 4 

و1شة العمل )، طنجة

السجل التجا1ي 1قم  86.68
زيادة 1أسمال الشركة

تعديل موازي للنظام األسا�سي
 )-))بموجب محضر الجمع العام)

االستثنائي املؤ1خ في)7)ديسمبر)3)3) 

قر1 شركاء)الشركة املسماة 1كتسيل)

مروك ش.م.م.)بشريك وحيد ما يلي):

الشركة) 1أسمال  في  الزيادة 

سيرفع) مما  أو1و  ((.3  .333 بمشلغ)

الرأسمال من مشلغ)753.333)أو1و إلى)

مشلغ)333. 3.36)أو1و.

الحصص) تخصيص  معرفة 

الجديدة.

من) و7) (6 التعديل املوازي للمادة)

النظام األسا�سي.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  يناير) )3)) ( 5 بتا1يخ)

.(38.((7
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة

382 P
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STE NPM
إن بي إم

1أسمالها : 453.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 1قم )7، بقعة 1قم 4، 

طنجة

السجل التجا1ي 1قم 33.385

تغيير التسمية
الزيادة في 1أسمال الشركة
خفض 1أسمال الشركة

التعديل املوازي للنظام األسا�سي
 )-))بموجب محضر الجمع العام)

املختلط املؤ1خ في)3))ديسمبر)3)3) 

املسماة) الشركة  في  املساهمون  قر1 

إن بي إم شركة مساهمة):

تغيير اسم الشركة ليصشح تريال)

.TRIAL ATLAS(أطلس

إزالة فئات األسهم.

الزيادة في 1أسمال الشركة بمشلغ)

الرأسمال) يرفع  مما  أو1و  ( 43.333

من)453.333)أو1و إلى)593.333)أو1و)

وذلك عبر إحداث)4.333 )سهمجديد)

من فئة)3 )أو1و للسهم الواحد.

بمشلغ) الشركة  1أسمال  خفض 

امتصاص) بهدف  أو1و  ((39.433

 (3.943 الخسائر املتراكمة عبر إلغاء)

سهم.

من النظام) و8) (( التعديل للمادة)

األسا�سي.

كل) اإلدا1ة  ملجلس  التفويض 

لجميع) الضرو1ية  الصالحيات 

وتسلم) الجديدة  األسهم  اكتتابات 

من) والتأكد  املستحقة  اإليداعات 

التحقيق النهائي للزيادة في الرأسمال)

املتعلقة) املواد  تعديل  وبالتالي  نقدا 

بذلك من النظام األسا�سي.

اإلدا1ة) مجلس  محضر  بموجب 

بتا1يخ)5))ديسمبر)3)3))قام أعضاء)

مجلس إدا1ة الشركة املذكو1ة ب):

االكتتاب) تصريح  على  املصادقة 

واألداء.

اإلجمالي) االكتتاب  من  التأكد،)
أو1و) ( 3 4.333 )سهم جديد بقيمة)
إصدا1ها) تم  التي  الواحد،) للسهم 
مقابل زيادة الرأسمال والتحرير الكلي)
مصرحا) املكتتشة  األسهم  الكتتاب 
في) للزيادة  النهائي  التحقيق  بذلك 
تسبيقات) إدماج  عبر  الرأسمال 

الحسابات الجا1ية للشركاء.
الشرط) بتحقق  علما  اإلحاطة 
في) للزيادة  النهائي  بالتحقيق  املتعلق 
بتعديالت) علما  واإلحاطة  الرأسمال 
النظام األسا�سي الالحقة املقر1ة من)
طرف الجمع العام املختلط املؤ1خ في)

3))ديسمبر)3)3).
القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((
بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
الرقم) تحت  يناير) )3)) (7 بتا1يخ)

.(37.989
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة
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STE GRAVESA
كرافيصا

شركة محدودة املسؤولية
1أسمالها : 33.333  أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الحرة، محل 79، 3 3، طنجة

املغرب
السجل التجا1ي 1قم 445.)3 

تحويل املقر االجتماعي
تفويت الحصص االجتماعية

تعديل املوازي النظام األسا�سي
تحيين النظام األسا�سي مع القانون 

1قم 4).3 
)بموجب عقد عرفي مؤ1خ في (- (  

 4)ديسمبر)3)3))بطنجة):
كستركسيون) شركة  قامت 
حصة) (34.333 بتفويت) كرافلوص 
السيدخواكين) لصالح  اجتماعية 

بابلو جرافالو3 ديل 1يو,
كستركسيون) شركة  قامت 
حصة) (3.4.333 بتفويت) كرافلوص 
خو1خي) السيد  لصالح  اجتماعية 

هيرمينيو جرافالو3 ديل 1يو.

الجمع) محضر  بموجب  (- ((

املسماة) للشركة  االستثنائي  العام 

في املؤ1خ  ش.م.م.)  »كرافيصا«)

 4)ديسمبر)3)3))بطنجة قر1 شركاء)

الشركة املذكو1ة ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

محل) الحرة،) التصدير  منطقة  من 

إلى) املغرب  (- طنجة) (،3 (3 (،79

التصدير) منطقة  (: التالي) العنوان 

الحرة،)تجزئة)3) ،)طنجة)-)املغرب.

الحصص) تفويت  وقشول  معرفة 

االجتماعية املشا1 إليه أعاله.

و7  (6 (،4 التعديل املوازي للمواد)

من النظام األسا�سي.

من) و33) ((8 (،(6 املواد) تحيين 

1قم) القانون  مع  األسا�سي  النظام 

. 9.( 

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- (3

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) ((3(3 ديسمبر) (33 بتا1يخ)

.(37.763
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة
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 STE MYOPLA SOFTWARE

SOLUTIONS
ميوبال سوفتوير سولوشنز

شركة محدودة املسؤولية

بشرك وحيد
1أسمالها : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 1قم 87، الطابق 

األ1�سي، مكتب 1قم 3 - طنجة

السجل التجا1ي 1قم 55.637

تغيير التسمية
تعديل النظام األسا�سي

إعادة صياغة النظام األسا�سي
استقالة مسير

تأكيد على صالحية التسيير
توقيع اجتماعي

الشريك) قرا1ات  بموجب  ( (- ( 

الوحيد املؤ1خة في)) )نوفمبر)3)3) 

للشركة املذكو1ة أعاله تقر1 ما يلي):

تغيير اسم الشركة ليصشح نيربال)

.NEARPAL

النظام) من  (( املادة) تعديل 

األسا�سي.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 

القانوني شركة) الشكل  لتكييفه مع 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

السيد) استقالة  وقشول  معرفة 
من) بيشون  فيكتو1  1يمي،) جون،)

مهامه كمسير للشركة.

الشركة مسيرة من قشل) على أن 

مسير وحيد السيد توما3،)ماكسيم،)

1والن مونييي.

تأكيد صالحيات التوقيع التي تلزم)

الشركة.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) ((3(3 ديسمبر) ((3 بتا1يخ)

.(37.5 3
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة

385 P

STE NEARPAL
نيربال

شركة محدودة املسؤولية

بشرك وحيد
1أسمالها : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 1قم 87، الطابق 

األ1�سي، مكتب 1قم 3 - طنجة

السجل التجا1ي 1قم 55.637

تفويت الحصص االجتماعية
تعديل موازي  للنظام األسا�سي

)بموجب عقد عرفي مؤ1خ في) (- ( 

)))ديسمبر)3)3))بطنجة تم تفويت)

333 )حصة اجتماعية تملكها) ألف)

لصالح شركة) إي«) إف.) دي.) شركة 

»طوليطيك«.

بموجب قرا1ات الشريك الوحيد)

املؤ1خة في))))ديسمبر)3)3))للشركة))

املذكو1ة أعاله تقر1 ما يلي):

الحصص) تفويت  وقشول  معرفة 

االجتماعية املشا1 إليه أعاله.
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و7  (6 للمادتين) املوازي  التعديل 
من النظام األسا�سي.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((
بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
تحت 1قم) ((3(3 ديسمبر) (33 بتا1يخ)

.(37.766
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة

386 P

 STE TOOLPRESSE - TJ
ENGINEERING

تولبريس تي جي إنجنيو1ين
شركة محدودة املسؤولية

بشرك وحيد
1أسمالها : 533.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة 1قم  ، بقعة 1قم 5) 

ب، طنجة -  املغرب
السجل التجا1ي 1قم 5  .57

زيادة 1أسمال الشركة
تعديل موازي للنظام األسا�سي

تحيين النظام األسا�سي مع القانون 
1قم  ).9 

 )-))بموجب محضر الجمع العام)
ديسمبر) ( 5 في) املؤ1خ  االستثنائي 
املسماة) الشركة  شركاء) قر1  ((3(3
إنجنيو1ين ش.م.م.) تولبريس تي جي 

ما يلي):
الشركة) 1أسمال  في  الزيادة 
سيرفع) مما  أو1و  ( .( 3.333 بمشلغ)
أو1و إلى) (533.33 الرأسمال من مشلغ)

مشلغ)3.333 7. )أو1و.
الحصص) تخصيص  معرفة 

الجديدة.
من) و7) (6 التعديل املوازي للمادة)

النظام األسا�سي.
من) و33) ((6 (،(8 املواد) تحيين 
1قم) القانون  مع  األسا�سي  النظام 

. 9.( 
القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((
بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
تحت 1قم) ((3(3 ديسمبر) ((5 بتا1يخ)

.(37.637
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة

387 P

ائتمانية جيث ش.م.م.

مراكش)4،)زنقة أم الربيع جيليز

الهاتف):)4.43.47.63).35

معتمد من قشل الدولة

 STE PORTUGAL
SARL

تغيير القانون األسا�سي

 )-))بمقت�سى محضر الجمع العام)

بتا1يخ) بمراكش  املؤ1خ  االستثنائي 

مدة) تمديد  تقرير  ((3 9 فبراير) ((6

املسيرين))الشريكين):

السيد آيت سالم ابراهيم والسيد)

غير) ملدة  وذلك  محمد  سالم  آيت 

محددة تبتدأ من)6))فبراير)9 3).

وبهذا حصل تغيير في الفصل)   

من القانون التأسي�سي للشركة.

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

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  ((3 9 ما31) ( ( بتا1يخ)

. 33465
خالصة قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث

388 P

السيدة هاجر آيت يو3

سوكوما) ،)1قم)738)-)مراكش

شركة رخام البهجة
قفل التصفية

 )-))بمقت�سى محضر الجمع العام)

بتا1يخ) بمراكش  املؤ1خ  االستثنائي 

تقر1 قفل تصفية) ((3 9 نوفمبر) (((

الشركة وتقسيم أ1باح التصفية.

هاجر) السيدة  تعيين  تم  وقد 

والتي) للشركة  كمصفية  يو3  آيت 
تقطن بسوكوما) ،)1قم)738)مراكش)

 E843366 الحاملة بطاقة التعريف)
وتم تعيين املحل بسوكوما) )1قم)738 

مراكش كمقر للتصفية.

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

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  ((3(3 ما31) (( بتا1يخ)

.  (733
خالصة قصد النشر القانوني

السيدة هاجر آيت يو3

389 P

السيد محمد آيت يو3

سوكوما) ،)1قم)738)-)مراكش

شركة رخام البهجة

حل الشركة
 )-))بمقت�سى محضر الجمع العام)

االستثنائي املؤ1خ بمراكش بتا1يخ))) 

نوفمبر)9 3))تقر1 حل الشركة):

هاجر) السيدة  تعيين  تم  وقد 

والتي) للشركة  كمصفية  يو3  آيت 

تقطن بسوكوما) ،)1قم)738)مراكش)

 E843366 الحاملة بطاقة التعريف)

وتم تعيين املحل بسوكوما) )1قم)738 

مراكش كمقر للتصفية.

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

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  ((3(3 يناير) ((3 بتا1يخ)

.   445
خالصة قصد النشر القانوني

السيد محمد))آيت يو3

390 P

ائتمانية جيث ش.م.م.

4،)زنقة أم الربيع جيليز)-))مراكش

الهاتف):)4.43.47.63).35

معتمد من قشل الدولة

 STE M.Z. MAROC

SARL AU

تأسيس
 )-))بمقت�سى عقد عرفي بمراكش))

بتا1يخ)33)ما31)3)3))حيث تم وضع)

التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

من) والتي  وحيد  بشريك  املسؤولية 

خصائصها ما يلي):

 STE M.Z. (: الشركة) تسمية 

.MAROC SARL AU

 53.333  : االجتماعي  الرأسمال 

د1هم.

املقر االجتماعي : مراكش، املسيرة 

ب 3 1قم 467 كراج.

املوضوع االجتماعي :

الصناعة  منتوجات  تصدير 

التقليدية.

االتجا1 في املواد الغذائية.

استيراد مواد متنوعة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

مسير واحد ملدة غير محدودة السيد 

ماهى الزبير.

حدود  في  يخصم   : االحتياطات 

سنة  كل  في  الشركة  أ1باح  من   %5

إلى أن تصل إلى 10% من الرأسمال 

االجتماعي.

))-))اإليداع القانوني):)تم اإليداع)

قسم) الضشط  بكتابة  القانوني 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بمراكش بتا1يخ))))يونيو)3)3))تحت)

1قم)5 344 .
قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث ش.م.م.

391 P

4،)زنقة أم الربيع جيليز)-))مراكش

الهاتف):)4.43.47.63).35

معتمد من قشل الدولة

 STE ETABLISSEMENT

 HADAOUI POUR

 ENSEIGNEMENT PRIVE
SARL

تغيير في القانون األسا�سي
 )-))بمقت�سى محضر الجمع العام)

بتا1يخ) ( بمراكش) ( االستثنائي املؤ1خ)

فاتح يوليو)3)3).

الحصص) وتحويل  وفاة  مالحظة 

 Mme(:(االجتماعية إلى و1ثة املتوفاة

.HADAOUI FATIMA

تعيين املسيرة والشريكة للشركة)

وهي):

 7 (،6 بهذا التغيير تكون الفصول)

و  )من القانون األسا�سي قد غيروا).

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

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  ((3(3 يوليو) ( 3 بتا1يخ)

.  4 33
قصد النشر واالطالع

ائتمانية جيث

392 P
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ائتمانية جيث ش.م.م.
4،)زنقة أم الربيع جيليز)-))مراكش

الهاتف):)4.43.47.63).35
معتمد من قشل الدولة

 STE ROMANA MAROCCO
 MOVIE TRANSPORTS AND

 ENERGY SOLUTIONS
SARL

تأسيس شركة
 )-))بمقت�سى عقد عرفي بمراكش))
بتا1يخ)6)ديسمبر)9 3))حيث تم وضع)
التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 
ما) خصائصها  من  والتي  املسؤولية 

يلي):
 STE (: الشركة) تسمية 
 ROMANA MAROCCO MOVIE
 TRANSPORTS AND ENERGY

.SOLUTIONS  SARL
 (33.333  : االجتماعي  الرأسمال 

د1هم.
 (7( مراكش،   : االجتماعي  املقر 
الطابق الثاني الحي الصناعي سيدي 

غانم مراكش.
املوضوع االجتماعي :

معدات  جميع  وكراء  استيراد 
وآالت ووسائل النقل الالزمة النتاج 

األفالم.
كل خدمات النقل الخاصة بإنتاج 

األفالم السينمائية.
أعمال اإلنتاج السينمائي.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
متتالية  سنوات  ثالث  ملدة  مسيرين 
والسيد  سناء  الكياللي  السيدة 

كو1يني دانييلي دانيال.
حدود  في  يخصم   : االحتياطات 
سنة  كل  في  الشركة  أ1باح  من   %5
إلى أن تصل إلى 10% من الرأسمال 

االجتماعي.
))-))اإليداع القانوني):)تم اإليداع)
قسم) الضشط  بكتابة  القانوني 
التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 
 (3 9 ديسمبر) ( 6 بتا1يخ) بمراكش 

تحت 1قم)8 34  .
قصد النشر القانوني
ائتمانية جيث ش.م.م.

393 P

ائتمانية جيث ش.م.م.

4،)زنقة أم الربيع جيليز)-))مراكش

الهاتف):)4.43.47.63).35

jettiduciaire@gmail.com(:(البريد االلكتروني

  STE TAWADA TREKKING
SARL

تغيير في القانون األسا�سي لشركة
السيد) طرف  من  التفويت  تم 

باسكال فرنسوا نويل بيرون مجموع)

التي يملكها في) حصصه االجتماعية 

حفيظة) حدوبان  للسيدة  الشركة 

وبذلك تغير الشكل القانوني للشركة)

وحيد) بشريك  ش.م./.) فأصشحت 

حفيظة) حدوبان  السيدة  وتعيين 

غير) ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محددة.

بكتابة) ( وقد تم اإليداع القانوني)

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

تحت 1قم) ((3 9 ديسمبر) ((3 بتا1يخ)

. 39(6
خالصة قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث)

394 P

STE SYNTRAC
SARL

مراكش، تجزئة الياسمين ) 
1قم )5  االزدها1

الحل املسشق لشركة
العام) الجمع  بمقت�سى  ( (- ( 

االستثنائي املؤ1خ بمراكش بتا1يخ) 3 

ديسمبر)9 3))تقر1 ما يلي):

الحل املسشق للشركة.

تعيين السيد النمالي محمد 1شيد،)

حامل لشطاقة التعريف الوطنية 1قم)

EE 866839)كمصفي للشركة.

تحديد مقر التصفية في مراكش،)
تجزئة الياسمين)))1قم))5 )االزدها1.

:تم بكتابة) اإليداع القانوني) ( (- ((

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  ((3(3 يناير) ((3 بتا1يخ)

.   443
قصد النشر واالطالع

النمالي عشد العزيز

395 P

STE SYNTRAC
SARL

التصفية النهائية لشركة
العام) الجمع  بمقت�سى  ( (- ( 

بتا1يخ بمراكش  املؤ1خ   االستثنائي 

  3)ديسمبر)9 3))تقر1 ما يلي):

التصفية النهائية))للشركة.

النمالي) للسيد  اإلبراء) إعطاء)

محمد 1شيد،)حامل لشطاقة التعريف)

كمصفي) (EE 866839 الوطنية 1قم)

للشركة.

وإ1جاع) الشركة  مقر  إغالق 

تعويض بدون  ملالكه   مفاتحيه 

)أو تحفظ.

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

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  ((3(3 فبراير) (5 بتا1يخ)

.   967
قصد النشر واالطالع

النمالي عشد العزيز

396 P

ائتمانية جيث ش.م.م.

4،)زنقة أم الربيع جيليز)-))مراكش

الهاتف):)4.43.47.63).35

  STE W.BOUTIQUE
ش.م.م.ش.و

 تأسيس شركة
بمراكش) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) حيث  ((3 9 أكتوبر) ( 8 بتا1يخ)

لشركة) التأسي�سي  القانون  وضع 

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد والتي من خصائصها ما يلي):

 STE (: الشركة) تسمية 

W.BOUTIQUE)))ش.م.م.ش.و.

 53.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

د1هم.

عما1ة) مراكش،) (: املقر االجتماعي)

9  )متجر 1قم)6)دا1 السعادة.

استيراد) (: االجتماعي) املوضوع 

والشيع) واألحذية  الجاهزة  املالبس 

لجميع) والتمثيل  والعمولة  والشراء)

عالمات املالبس واألحذية.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

مسير واحد ملدة غير محدودة السيد)

العلبي احسان.

حدود) في  يخصم  (: االحتياطات)

سنة) كل  في  الشركة  أ1باح  5%من 

الرأسمال) 10%من  إلى) إلى أن تصل 

االجتماعي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

قسم) الضشط  بكتابة  القانوني 

باملحكمة التجا1ية) ( السجل التجا1ي)

 (3 9 نوفمبر) ( ( بتا1يخ) بمراكش 

تحت 1قم)39449 .
قصد النشر القانوني

ائتمانية جيث ش.م.م.

397 P

 STE TOOLPRESSE TJ

ENGINEERING

تولبريس تي  جي إنجنيو1ين

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

1أسمالها : 533.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 1قم  ، بقعة 1قم 5) 

ب طنجة - املغرب

السجل التجا1ي : 5  .57

االستمرا1 في نشاط الشركة
 )-))بموجب محضر الجمع العام)

بتا1يخ) املنعقد  لشركاء) االستثنائي 

املسماة) للشركة  (،(3(3 يوليو) (6

تقر1) إنجنيو1ين،) جي  تي  تولبريس 

في) واالستمرا1  الشركة  حل  عدم 

ثالث) أكثر من  النشاط 1غم خسا1ة 

أ1باع 1أسمال الشركة.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

الضشط باملحكمة التجا1ية بطنجة.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

399 P
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 STE SAFEBAG - INDUSTRIA

 COMONENTS DE

SEGURANCA AUTOMOVEL
SA

سيفشاك إنداستريا كومشوننت دي 

شيكو1نسيا أوطومشيل إ3 أ

شركة مساهمة

1أسمالها : 33.333) أو1و

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 

دا جيميرا، التجزئة 5  إلى 3)، من 

أبرشية دي خمييرا بلدية بونتيدي 

ليما 4993645 البرتغال 

السجل التجا1ي 1قم : 

536.83(.376

السجل التجا1ي بطنجة

1قم   39.9 

تأسيس فرع
)بموجب عقد عرفي مؤ1خ في) (- ( 

ليما) بشونتيدي  ((3(3 سبتمبر) ( 3

البرتغال املؤ1خ في)3 )سبتمبر)3)3) 

تم تأسيس فرع للشركة والذي يحمل)

الخصائص التالية):

»سيفشاك) بتسمية) فرع  تأسيس 

أوطو«)والذي مقره منطقة التصدير)

الطابق) أ،) (43 1قم) بقعة  الحرة،)

طنجة) (93393 أ) (3 املكتب) الثالث،)

مسجلة في السجل التجا1ي بطنجة)

تحت 1قم)  39.9 )ونشاطه الرئي�سي)

لصناعة) الهندسية  الخدمات  هو 

السيا1ات ومراقشة ودعم الشركات في)

قطاع السيا1ات.

1ود1يغيز) اجناسيو  السيد  تعيين 

املقيم) الفرع،) مدير  غالشان،) ليشينا 

بايون،) (،PBJ في كالي ستوسيانا) )،)

 36393 (- بونتيفيد1ا) (- بونتيفيد1ا)

اسشانيا،)مدير للفرع سيفشاك أوطو.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ((3(3 نوفمبر) ((3 بتا1يخ)

.(35.89 
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة

400 P

 STE STAHLSCHMIDT

MOROCCO
ستالشميدت مروكو

شركة محدودة املسؤولية

1أسمالها : 8.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة الحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي، طاك 

)،تجزئة 1قم 35، بلدية جوامعة، 

عمالة فحص أنجرة

السجل التجا1ي 1قم : 3.749  

تأسيس
  7 بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في)

تأسيس) تم  بطنجة  ((3(3 نوفمبر)

والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

ستالشميدت) شركة  (: التسمية)

مروكو ش.م.م.

الهدف):

تهدف الشركة أساسا،)لحسابها أو)

باملغرب كما بالخا1ج) لحساب الغير،)

إلى):

صنع قطع غيا1 السيا1ات.

صنع مكونات لصناعة السيا1ات.

إنتاج الكابالت امليكانيكية ملختلف)

تطشيقات السيا1ات والصناعية.

إنتاج الكابالت املعدنية لتطشيقات)

السيا1ات والصناعية الخاصة.

إنتاج اللوالب املعدنية.

إنتاج األنابيب الشالستيكية.

إنتاج عناصر خفض الضوضاء.

الحرة) منطقة  (: االجتماعي) املقر 

(،( طاك) أوطوموتيف سيتي،) طنجة 

جوامعة،) بلدية  (،35 1قم) تجزئة 

عمالة فحص أنجرة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

8.333)أو1و مقسمة) الشركة في مشلغ)

إلى)833)حصة بقيمة)3 )أو1و للحصة)

الواحدة مكتتشة كليا ومحر1ة إجماال)

بما يتناسب مع) ومخصصة للشركاء)

مساهماتهم كالتالي):

شركة ستالشميدت إنترناسيونال)
 79( (: هولدينغ جي إم بي أش مالكة)

حصة.
شركة إ3 �سي إ3 دوتشالند جي)
إم بي أش)-)كو.)كاجي مالكة):)8)حصة.

مجموع الحصص):)833)حصة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى) 3)ديسمبر.
االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ1باح)
بين) الشاقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.
اإلدا1ة):)تم تعيين السيد فريدمان)
بول جوليو3 فيربير،)مدير الشركات،)
املقيم في ستيتنر سطرا3)9،)9 573 
والسيد سيد) )أملانيا() بيرليشو1ج) باد 
الشركات،) مدير  ابراهيمي،) مرابط 
وئام) إقامة  مراكش،) شا1ع  املقيم 
طنجة) (53 1قم) الثامن  الطابق  (،(
منفصلة) بصفة  للشركة  مسيرون 

وذلك ملدة غير محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
تحت 1قم) ((3(3 ديسمبر) ( 4 بتا1يخ)

.(37.384
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة

401 P

STE ARTOPIEL
أ1طوبييل

شركة محدودة املسؤولية
1أسمالها : 33.333) أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة 33 ، بقعة )، طنجة

السجل التجا1ي : 7.775 
تحويل املقر االجتماعي

استقالة مسير
تعيين مسير إضافي

تأكيد على صالحية التسيير
توقيع اجتماعي

تعديل النظام األسا�سي
تحيين النظام األسا�سي مع القانون 

1قم 4).3 
 )-))بموجب محضر الجمع العام)
ديسمبر) ( 9 في) املؤ1خ  االستثنائي 
املسماة) الشركة  شركاء) قر1  ((3 9

أ1طوبييل ش.م.م.)ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

تجزئة) الحرة،) التصدير  منطقة  من 

العنوان) إلى  طنجة  (،( بقعة) (، 33

الحرة،) التصدير  منطقة  (: التالي)

تجزئة بي)5)ـ)بقعة) )أ)5)،)طنجة.

السيد) استقالة  وقشول  معرفة 

خوسيه فرانسيسكو أ1توال بويج من)

مهامه كمسير.

أ1توال) دييغو  السيد  تعيين 

أفينيدا) (،(3 مقيم) مونفرير،)
كاستيلون) بيناسال  فيالفرانكا،)

ملدة) وذلك  للشركة  مسير  )إسشانيا()

غير محدودة.

الشركة مسيرة من قشل) على أن 

السيد دييغو أ1توال مونفرير.

و5   (4 التعديل املوازي للمادتين)

من النظام األسا�سي.

النظام) من  (8 املادة) تحيين 

األسا�سي مع القانون 1قم)4).3 .

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ((3(3 أكتوبر) بتا1يخ) ))

.(34.938
بمثابة مقتطف وبيان

اإلدا1ة

402 P

ENGEL MAGHREB
شركة محدودة املسؤولية

1أسمالها : 533.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، بقعة 1قم أ43 الطابق 

الثالث، املكتب 3 5 93393 طنجة

السجل لتجا1ي 1قم 3.679  

تأسيس
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

7 )نوفمبر)3)3))بطنجة تم تأسيس)

والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)إنجل مغرب ش م م.

أساسا،) الشركة  تهدف  (: الهدف)

باملغرب) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

كما بالخا1ج إلى):
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الحقن،) مكابس  صيانة 
والروبوتات.

بعد) ما  وخدمة  الغيا1  قطع  بيع 
القولشة) ماكينات  وتمثيل  الشيع 

بالحقن ومكوناتها.
العمليات) جميع  أعم،) وبشكل 
أو) التجا1ية  أو  الصناعية  أو  املالية 
أكثر) وبشكل  العقا1ية  أو  املنقولة 
تحديدا تلك املتعلقة بشكل مشاشر)
أو غير مشاشر باألشياء)املذكو1ة أعاله)
تعزيز أو  تسهيل  شأنها  من  التي   أو 

)أو تطوير أنشطة الشركة.
املقر االجتماعي):)منطقة التصدير)
الحرة بقعة 1قم أ43)الطابق الثالث،)

املكتب 3)5 93393)طنجة.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
مشلغ) في  حدد  (: الشركة) 1اسمال 
  333 إلى) مقسمة  أو1و  (533.333
للحصة) أو1و  (533 بقيمة) حصة 
الواحدة،)مكتتشة كليا ومحر1ة إجماال)
بما يتناسب مع) ومخصصة للشركاء)

مساهماتهم كالتالي):
 999 شركة إنجل أوستريا،)مالكة)

حصة.
مالكة)   هولدينغ  إنجل  شركة 

حصة.
مجموع الحصص):)333 )حصة.

إلى) أبريل  فاتح  من  تبتدئ 
 3)ما31.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ1باح)
بين) الشاقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.
تم تعيين السيد دكتو1) (: اإلدا1ة)
مدير) ستيجر،) يوهانس  كريستوف 
3  )باخسترا3) الشركات،)املقيم في)
)النمسا() تبرج) شوير  7)أ،)  43)
جان،) فرانسوا،) 1ومان،) والسيد 
املقيم) الشركات،) مدير  1اير،) ما1ي 
(،753 3 موشيز،) األميرال  شا1ع  (3
للشركة) مسيرون  )فرنسا() با1يس)
تنتهي) ملدة  وذلك  منفصلة  بصفة 
بالجمع العام العادي الذي سيبث في)
حسابات السنة املالية التي ستنقفل)

عند) 3)ما31)3)3).

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
3)3)،)تحت 1قم) بتا1يخ)  )ديسمبر)

.(36994
403 P

 CEVA LOGISTICS
MOROCCO FREE ZONE

شركة مساهمة
1أسمالها : 333.333 د1هم قابل 

للتحويل
املقر االجتماعي : املنطقة الحرة 

اللوجستيكية قصر املجاز، تجزئة 
1قم 33 ، املنصة 1قم ب 33 ، 

بلدية انجرة، فحص انجرة
السجل التجا1ي 1قم 38855 

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في فاتح)
تأسيس) تم  بطنجة  (،(3(3 سبتمبر)
مساهمة) لشركة  األسا�سي  النظام 

والتي تحمل الخصائص التالية):
لوجيستيكس) سيفا  (: التسمية)

مروكو فري زون ش م.
أساسا) الشركة  تهدف  (: الهدف)
لحسابها أو لحساب الغير باملغرب كما)

بالخا1ج إلى):
ذات) والخدمات  اللوجستيات 

الصلة.
جميع العمليات املتعلقة بالعشو1،)
والشاحنات) الشضائع  وتجميع 
واملناولة) والتعشئة والشحن الشحري،)
على) والسلف  والتخزين  والتفريغ 
أي) من  والنقل  والتأجير  الشضائع 
بالطائرة) الركاب  تأجير  وخدمة  نوع 
وكيل) أنشطة  وكذلك  واملعدات 
والسمسا1) التأمين  ووكيل  الشحن 
النقل) ووسيط  الجمركي  واملخلص 

والشحن.
وتصديرها) الشضائع  استيراد 

والسمسرة فيها.
مما1سة مهنة وكيل الشحن.

مما1سة مهنة املخلص الجمركي.
نقل الشضائع على الطرق العامة.

نقل الحاويات العامة.

تنظيم وإدا1ة جميع أنواع النقل.
طرق ثالث القابضة.

الهندسية) الد1اسات  جميع 
واللوجستية.

جميع أنشطة التكييف والتعشئة)
والتخزين وإدا1ة املخزون.

الحرة) املنطقة  (: االجتماعي) املقر 
تجزئة) املجاز،) قصر  اللوجستكية 
1قم)33 ،)املنصة 1قم ب)33 )بلدية)

انجرة،)فحص انجرة.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
مشلغ) في  حدد  (: الشركة) 1أسمال 
لتحويل) قابل  د1هم  (333.333
 53 بقيمة) سهم  (6333 إلى) مقسمة 
د1هم،)قابل لتحويل للسهم الواحد،)

مرقمة من) )إلى)6333.
االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ1باح)
القانوني والشاقي وفق قرا1ات الجمع)

العام.
اإلدا1ة):)كما قام النظام األسا�سي)

املؤ1خ في فاتح سبتمبر)3)3)):
تعيين مجلس اإلدا1ة وفقا للقانون)
العام) بالجمع  تنتهي  سنوات  (3 ملدة)
حسابات) في  سيبث  الذي  العادي 
عند) ستنقفل  التي  املالية  السنة 

 3)ديسمبر)))3))ومشكال كالتالي):
1وحيني) هايري  بول  السيد 
 (( والساكن) شركات  متصرف 
  3336 أون،) أند1يه  بوليفا1د 

مرسيليا))فرنسا(.
السيد محمد املعمو1ي متصرف)
ألي دو جراند) (، 9 شركات والساكن)
1ويه،) لو  كا1ي  ( 36(3 مو1نا3،)

فرنسا.
هنري) فرانسوا،) جيل،) السيد 
متصرف) موتو1ت،) دي  تيليت 
سيجو1) دي  شا1ع  (67 الشركات)

75337)با1يس))فرنسا(.
يونغ،) أند  إ1نست  شركة  تعيين 
 37 والتي يمثلها السيد هشام نيو1ي)
شا1ع عشد اللطيف بن قدو1)3353) 
الدا1 الشيضاء)مفتشا للحسابات ملدة)
الذي) العادي  العام  بالجمع  تنتهي 
سيبث في حسابات السنة املالية التي)

ستنقفل عند) 3)ديسمبر)3)3).

بند االعتماد):
حرة) ليست  التي  االسهم  تفويت 

يخضع ملوافقة املجلس.
اجتماع) محضر  بموجب  تم 
مجلس اإلدا1ة املؤ1خ في فاتح سبتمبر)
هايري) بول  السيد  تعيين  ((3(3
متصرف شركات والساكن) 1وحيني،)
أند1يه) بوليفا1د  ((( والساكن) ( 37
في) )فرنسا() مرسيليا) ( 3336 أون،)
منصب 1ئيس والسيد سالم بنشهال،)
ب) والساكن  شركات،) متصرف 
إقامة) شا1ع عشد اللطيف بن قدو1،)
(،5 شقة) الخامس،) الطابق  سعد،)
الدا1 الشيضاء)في منصب املدير العام)
والسيدسالم بنشهال متصرف شركات)
بن) اللطيف  عشد  بشا1ع  والساكن 
قدو1 إقامة سعد،)الطابق الخامس،)
منصب) في  الشيضاء) الدا1  (،5 شقة)
أمين املجلس وعلى أن الشركة ملزمة)
بالتوقيع الوحيد للمدير العام السيد)

سالم بنشهال.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
تحت 1قم) (،(3(3 أكتوبر) ( 4 بتا1يخ)

.(34.76 
404 P

ALFALAND MAROC
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
1أسمالها : 3.333  أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الحرة بقعة 1قم 43أ مكتب 1قم ) أ 
الطابق األول 33 93، طنجة املغرب

السجل التجا1ي 1قم 77 58
تصفية مسشقة للشركة
تعيين مصف للشركة

بموجب قرا1ات الشريك الوحيد)
(،(3(3 سبتمبر) ( 4 في) املؤ1خة 
للشركة املذكو1ة أعاله،)تقر1 ما يلي):
قدأوقفت) الشركة  كون  معرفة 
التصفية) وقر1ت  أنشطتها  جميع 
بحلها) والقيام  للشركة  املسشقة 
من تا1يخ) بطريقة ودية وذلك ابتداء)

33)سبتمبر)3)3).
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منطقة) (: التصفية) مقر  تحديد 

التصدير الحرة،)بقعة 1قم)43أ مكتب)
1قم)) أ الطابق األول.

33 93)طنجة)-)املغرب.

أنطونيو) لويس  السيد  تعيين 

لشركة،) مصفي  كييفا  بو1غوينيو 

إقامة) ،) (،(3 هو1كاجو) الساكن 

 (83(3 أ1ينا3) ال3  األول  الطابق 

التي) للمدة  وذلك  مد1يد  بينتو 

تستغرفها التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) (،(3(3 أكتوبر) ( 4 بتا1يخ)

.(3473 

405 P

TECOSOL SRL
شركة محدودة املسؤولية
1أسمالها : 53.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، بقعة 1قم ب 43، الطابق 

األول، املكتب  ) طنجة

السجل التجا1ي : 1قم 38899 

تأسيس
في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

3)3)،)بطنجة تم تأسيس)  6)ما31)

والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):

إل) إ1  إ3  تيكوسول  (: التسمية)

ش م م.

أساسا) الشركة  تهدف  (: الهدف)

لحسابها أو لحساب الغير باملغرب كما)

بالخا1ج إلى):

معالجة األ1ضيات الصناعية.

جميع) واستعادة  وإصالح  تنفيذ 

الهندسة) وأعمال  األ1صفة  أنواع 

املدنية الالزمة أو املرتشطة بها.

تصنيع وتلميع األحجا1 الطشيعية)

والخرسانة) واألسمنت  والصناعية 

باستخدام أنظمة تلميع متطو1ة.

وتلميع) تصنيع  أنظمة  تطوير 

جديدة ملواد الشناء)املختلفة مع دمج)

نقل التكنولوجيا.

تصنيع وصيانة املكاتب وملحقاتها)

وملحقاتها لتصنيع وتلميع.

املقر االجتماعي):)منطقة التصدير)

الحرة بقعة 1قم ب)43)الطابق األول)

املكتب) ))طنجة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

حدد) (: الشركة) 1أسمال 

 53.333 مشلغ) في  الشركة  1أسمال 

حصة) (5333 إلى) ومقسمة  أو1و 

للحصة) أو1و  ( 3 بقيمة) اجتماعية 

الواحدة،)مكتشة كليا ومحر1ة إجماال)

بما يتناسب مع) ومخصصة للشركاء)

مساهماتهم كالتالي):

شركة سييكسا كستركسيون إي)

سرفسيو3 مالكة)533))حصة.

إنفست) فلو1  كشيطال  شركة 

مالكة)533))حصة.

مجموع الحصص):)5333)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى) 3)ديسمبر.

االحتياطي) لتكوين  (%5 (: األ1باح)

بين) الشاقي  تقسيم  ويمكن  القانوني 

الشركاء.

السيد) تعيين  تم  (: اإلدا1ة)

دياز،) جيمينز  أنطونيو  فرانسيسكو 

كوستا) أفينيدا  مقيم  لشركة  مسير 

)اسشانيا() أليكانتي) (BP3   37 بالنكا)

ميغل) سان  أنطونيو  والسيد 

 إيغو1ن مسير لشركة مقيم إسشانيا

)اسشانيا() نو1يالفيجا) (P35C- (

مسيرين مشتركين للشركة وذلك ملدة)

غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) (،(3(3 أكتوبر) ( 5 بتا1يخ)

.(3483 

406 P

SJL AUTOMOTIVE CITY

شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد

1اسمالها : 33.333  د1هم

)قابل للتحويل(

املقر االجتماعي : منطقة الحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي تجزئة

1قم 73) بلدية جوامعة، عمالة 

فحص أنجرة

السجل التجا1ي 1قم 93.535

استقالة مسير

تعيين مسير

تأكيد على صالحية التسيير

توقيع اجتماعي

بموجب قرا1ات الشريك الوحيد)

املؤ1خة في)3))نوفمبر)3)3))للشركة)

املذكو1ة أعاله،)تقر1 ما يلي):

السيد) استقالة  وقشول  معرفة 

كمسير) مهامه  من  الدبالني  طا1ق 

للشركة.

برنا1د) لو1ان  السيد  تعيين 

متصرف) سيمون  جاك  جوزيف 

طريق أو1انج) (،(7 الساكن) شركات،)

سنغافو1ة) (3(-34 وحدة) جروف،)

للشركة) مسير  سنغافو1ة  ((5835

وذلك ملدة غير محدودة.

الشركة مسيرة من قشل) على أن 

برنا1د) لو1ان  السيد  وحيد  مسير 

جوزيف جاك سيمون.

تأكيد صالحيات التوقيع التي تلزم)

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

3)3)،)تحت 1قم) 7 )ديسمبر) بتا1يخ)

.(37(43

407 P

SJL MEDITERRANNEE 

SJL MED

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

1اسمالها : 333.333.  د1هم

)قابل للتحويل(

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

قصر املجاز واد الرمل، تجزئة 3 3  

السجل التجا1ي 1قم  73.)5

استقالة مسير

تعيين مسير

تأكيد على صالحية التسيير

توقيع اجتماعي

بموجب قرا1ات الشريك الوحيد)

املؤ1خة في)3))نوفمبر)3)3))للشركة)

املذكو1ة أعاله،)تقر1 ما يلي):

السيد) استقالة  وقشول  معرفة 

كمسير) مهامه  من  الدبالني  طا1ق 

للشركة.

برنا1د) لو1ان  السيد  تعيين 

متصرف) سيمون  جاك  جوزيف 

طريق أو1انج) (،(7 الساكن) شركات،)

سنغافو1ة) (3(-34 وحدة) جروف،)

للشركة) مسير  سنغافو1ة  ((5835

وذلك ملدة غير محدودة.

الشركة مسيرة من قشل) على أن 

برنا1د) لو1ان  السيد  وحيد  مسير 

جوزيف جاك سيمون.

تأكيد صالحيات التوقيع التي تلزم)

الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

3)3)،)تحت 1قم) 7 )ديسمبر) بتا1يخ)

.(37(39

408 P
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MAGNA SAETING TANGER

شركة محدودة املسؤولية 

1اسمالها : 333.333.)) د1هم املقر 

االجتماعي : منطقة التصدير قطعة 

أ1ض تجزئة إف،طنجة

السجل التجا1ي 1قم 45.663

استقالة مسير

تعيين مسير

تأكيد على صالحية التسيير

توقيع اجتماعي

العام) الجمع  محضر  بموجب 

سبتمبر) ((3 في) املؤ1خ  االستثنائي 

الشركة املسماة) قر1 شركاء) (،(3(3

»ماكنا سيتين طنجة تقر1 ما يلي):

السيد) استقالة  وقشول  معرفة 

كمسير) مهامه  من  الدبالني  طا1ق 

للشركة.

تعيين السيد هير مينيو فرنانديز)

شركات،) متصرف  كاستينيرا3 

 36( 3 (،(3 كوندي) كالي  الساكن 

للشركة وذلك) إسشانيا مسير  فيغو،)

ملدة غير محدودة.

الشركة مسيرة من قشل) على أن 

فرنانديز) هيرمينيو  السيد  املسيرين 

كاستينيرا3 والسيد 1اينر بيرنس.

بالتوقيع) ملزمة  الشركة  أن  على 

إليهم) املشا1  للمسيرين  املشتركين 

أعاله.

املمنوحة) الصالحيات  تأكيد 

للسيد فيكتو1 مانويل فرنانديز بالنكو)

في محضر)3)أبريل)8 3))ومحضر)9) 

ماي)9 3).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) (،(3(3 نوفمبر) ( 7 بتا1يخ)

.(35737

409 P

SABRISCAN MOROCCO
شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

1اسمالها : 8.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة بقعة 1قم أ43 الطابق الثالث 

املكتب 3   أ 93393 طنجة

السجل التجا1ي 1قم 93.339

تحويل املقر االجتماعي
تحويل املقر االجتماعي

تعديل املوازي النظام األسا�سي
بموجب قرا1ات الشريك الوحيد)

املؤ1خة في فاتح يوليو)3)3))للشركة)

املذكو1ة أعاله،)تقر1 ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

بقعة) الحرة،) التصدير  منطقة  من 

املكتب 3) الطابق الثالث،) 1قم أ43)

 )أ)93393)طنجة.

إلى العنوان التالية):

1قم) بقعة  إبزنيس  األعمال  مركز 

65- صندوق 1قم) (39 ب فضاء) (43

93393)طنجة املغرب.

النظام) من  (4 املادة) تعديل 

األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) (،(3(3 أكتوبر) بتا1يخ) ))

.(34937

410 P

ATG MAROC
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك واحد 

1أسمالها : 4.333) أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

 C  الحرة، عدد 3 و4 مشنى

الطابق األ1�سي طنجة

السجل التجا1ي : 76855

االستمرا1 في نشاط الشركة
بموجب قرا1ات الشريك الوحيد)

سبتمبر) ( 5 بتا1يخ) املؤ1خة  للشركة 

3)3)،)للشركة املسماة أتيجي مروك

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة  (

الشركة) حل  عدم  تقر1  وحيد،)

خسا1ة) 1غم  النشاط  في  واالستمرا1 

أكثر من ثالث أ1باع 1أسمال الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا1ية بطنجة

411 P

 ELASTOMER SOLUTIONS

MAROC
شركة محدودة املسؤولية

1أسمالها : 989933 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 

الحرة، تجزئة 1قم 64 بقعة 1قم 3 

طنجة

السجل التجا1ي : 5)563

زيادة 1أسمال الشركة
خفض 1أسمال الشركة

تعديل موازي للنظام األسا�سي
تحيين النظام األسا�سي مع القانون 
1قم 4)-3  والقانون 1قم  )-9 

العام) الجمع  محضر  بموجب 

أكتوبر) ((6 في) املؤ1خ  االستثنائي 

الشركة املسماة) قر1 شركاء) (،(3(3

ما1وك سوليسيون   ايالستومير 

)ش.)م.)م.)ما يلي):

الشركة) 1أسمال  في  الزيادة 

سيرفع) مما  أو1و  ( .333.333 بمشلغ)

الرأسمال من مشلغ)989933)أو1و إلى)

مشلغ)89.933).))أو1و.

الحصص) تخصيص  معرفة 

الجديدة.

بمشلغ) الشركة  1أسمال  خفض 

امتصاص) بهدف  أو1و  ( .333.333

إلغاء) عبر  املتراكمة  الخسائر 

333.333. )حصة اجتماعية.

من) و7) (6 التعديل املوازي للمادة)

النظام األسا�سي.

8)و33)من) (،(6 (،(8 تحيين املواد)

النظام االسا�سي مع القانون 1قم)-3 

4))والقانون 1قم) )-9 .

بكتابة) القانوني  اإليجاع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

3)3)،)تحت 1قم) بتا1يخ)  )ديسمبر)

.(36996

412 P

LINDORE INTERNATIONAL
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد

1اسمالها : 4.533.333 د1هم

قابل للتحويل

املقر االجتماعي : منطقة الحرة 

طنجة أوطوموتيف سيتي، تجزئة 

1قم 89  وحدة 6 بلدية جوامعة، 

عمالة فحص أنجرة

السجل التجا1ي : 399.)8

االستمرا1 في نشاط الشركة
زيادة 1أسمال الشركة

تعديل موازي للنظام األسا�سي
تحيين النظام االسا�سي مع القانون 

1قم 4)-3 
بموجب قرا1ات الشريك الوحيد)

(،(3(3 أكتوبر) في) )) املؤ1خة 

للشركة املذكو1ة أعاله تقر1 ما يلي):

في) واالستمرا1  الشركة  عدم حل 

ثالث) أكثر من  النشاط 1غم خسا1ة 

أ1باع 1أسمال الشركة.

الزيادة في 1أسمال الشركة بمشلغ)

للتحويل) قابل  د1هم  (4.333.333

مشلغ) من  الرأسمال  سيرفع  مما 

د1هم قابل للتحويل إلى) (4.533.333

مشلغ)8.533.333)د1هم قابل للتحويل)

وإحداث)4333)حصة جديدة.

من) و7) (6 التعديل املوازي للمادة)

النظام األسا�سي.

النظام) من  (8 املادة) تحيين 

األسا�سي مع القانون 1قم)4)-3 .

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) (،(3(3 أكتوبر) ((7 بتا1يخ)

.(35. 39

413 P
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PGTEX MOROCCO
شركة محدودة املسؤولية

 بشريك وحيد
1أسمالها : 9.333 أو1و

املقر االجتماعي : منطقة التصدير 
الحرة، تجزئة 69 1قم 3 بوخلف 

طنجة
السجل التجا1ي 1قم  33.49 

تغيير عملة 1أ3 املال
زيادة 1أسمال الشركة

تعديل موازي للنظام األسا�سي
بموجب قرا1ات الشريك الوحيد)
املؤ1خة في)6 )ديسمبر)9 3))للشركة)

املذكو1ة أعاله،)تقر1 ما يلي):
تغيير عملة 1أ3 املال من اليو1و)
بعين) األخذ  مع  األمريكي  الدوال1  إلى 
تا1يخ) في  الصرف  سعر  االعتشا1 
يعادل) الذي  املشلغ  فإن  التاسيس 

9333)يو1و هو)9843)دوال1 أمريكي.
الزيادة في 1أسمال الشركة بمشلغ)
63 .9.993 )دوال1 أمريكي مما سيرفع)
دوال1) (9843 مشلغ) من  الر|أسمال 
دوال1) ((3.333.333 أمريكي إلى مشلغ)
حصة) ( .999.3 6 وإحداث) أمريكي 

جديدة.
من) و7) (6 التعديل املوازي للمادة)

النظام األسا�سي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
بتا1يخ فاتح أكتوبر)3)3)،)تحت 1قم)

.(3434(
414 P

LECAPITAINE MAROC
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
3 ت : الدا1 الشيضاء 1قم 436637

تعيين مسير جديد
في) املؤ1خ  القرا1  بموجب 
الشريك) قام  (،(3(3 6 )ديسمبر)
 LECAPITAINE للشركة) الوحيد 
MAROC)شركة محدودة املسؤولية)
بالدا1) الكائنة  وحيد  شريك  ذات 
الشيضاء)الحي الصناعي سابينو))45،)

النواصر،)بقرا1 ما يلي):

ما1ي) ستيفان  السيد  تعيين  تم 

STEPHANE MARIE)مواطن فرن�سي)

والقاطن ب) ))جاك بريفير،)فرنسا،)

كمسير جديد للشركة.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدا1)) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء)7 )ما31) )3)،)تحت 1قم)

.77333 

415 P

COFACE MAROC

SA

السجل التجا1ي : 98775)

تغيير املدير العام

وفقا ملحضر مجلس اإلدا1ة بتا1يخ)

9 )يناير) )3)،)من الشركة املسماة)

COFACE MAROC،)مقرها في الدا1)

55))شا1ع أنفا ومسجلة في) الشيضاء)

التجا1ي تحت) الشيضاء) الدا1  سجل 

1قم)98775)،)تقر1):

بيكير) ليونيل  السيد  تعيين 

دائما) ممثال  (LIONEL PIQUER

 COFACE SERVICES لشركة)

السيد) محل  ليحل  (MAGHREB

إ1نستو دي ما1تينيس.

إ1نستو) السيد  استقالة  تسجيل 

 ERNESTO DI ما1تينيس) دي 

MARTINIS)من منصشه كمدير عام.

بيكير) ليونيل  السيد  تعيين 

LIONEL PIQUER)كمدير عام جديد.

مدة) انتهت  التعيين  لهذا  ونتيجة 

والية السيد ليونيل بيكير كمدير عام)

مفوض.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت) ما31) )3)،) ( 7 في) الشيضاء)

الرقم))77333.

416 P

 PETIT FORESTIER DIGITAL
SOLUTIONS

شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

السجل التجا1ي 1قم 388337
تغيير في التسيير

في) املؤ1خ  القرا1  بموجب 
الشريك) قام  (،(3(3 6 )ديسمبر)
 PETIT FORESTIER(الوحيد للشركة
شركة) (DIGITAL SOLUTIONS
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
الحي) الكائنة بالدا1 الشيضاء،) وحيد،)
الصناعي سابينو))45)النواصر بقرا1)

ما يلي):
السيدة) استقالة  معاينة  تمت 
 GERALDINE فو1يستي) جيرالدين 
كمسيرة) مهامها  من  (FORESTIER

للشركة.
بريسو) نيكوال  السيد  تعيين  تم 
مواطن) (NICOLAS BRISSIAUD
كا1ين) سنتي  ب  والقاطن  فرن�سي 

فرنسا كمسير جديد للشركة.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
الشيضاء)7 )ما31) )3)،)تحت 1قم)

.773333
417 P

 INFORMATION
 TECHNOLOGY & SECURITY

CONSULTING
تاسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
تسجيله) تم  عرفي  عقد  إثر  على 
تم) ما31) )3)،) ( 5 بالرباط بتا1يخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد باملميزات التالية):
 INFORMATION (: التسمية)
 TECHNOLOGY & SECURITY

.CONSULTING
الصفة القانونية ش م م ش و.

6)عما1ة) املقر االجتماعي):)الطلعة)
)5)شقة) 3)تما1ة.

أهداف) (: االجتماعي) الغرض 

الشركة هي):

في) االستشا1ات  الخدمات  جميع 

مجال املعلوماتي.

وعلى العموم كل عملية مرتشطة)

بشكل مشاشر أو غير مشاشر بالغرض)

االجتماعي للشركة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة,

من) تبتدئ  االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي يوم) 3)ديسمبر من)

كل سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ)

من تا1يخ التسجيل.

محددة) االجتماعي  1أسمال 

  33 إلى) مقسمة  د1هم  ( 3.333

حصة اجتماعة من فئة)33 )د1هم.

:)تم اسناد مهام التسيير) التسيير)

إلى السيد ايوب الصشا1.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

ما31) ( 7 بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية 

 )3)،)تحت 1قم)4 )5.

418 P

REZO EVENTS
SARL

التصفية النهائية للشركة
الجماعي) القرا1  ملحضر  تشعا 

فبراير) (4 بتا1يخ) املنعقد  للشركاء)

شركة) إفينت  1يزو  لشركة  ((3( 

1أسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)

333.333. )د1هم،)مقرها االجتماعي)

8) )زنقة ميتز مكتب) بالدا1 الشيضاء)

مسجلة) الطابق الخامس،) (،(6 1قم)

الشيضاء) بالدا1  التجا1ي  بالسجل 

شركاء) قر1  (، 53653 1قم) تحت 

الشركة ما يلي):

تقرير املصفي.

الذمة من املصفي واختتام) إبراء)

التصفية النهائية للشركة.

إلى األمين مسجل املحكمة) طاب 

لتشطيب) التجا1ية في الدا1 الشيضاء)

الشركة املسماة.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التجا1ية للدا1)

الشيضاء)بتا1يخ)) )ما31) )3).
تحت 1قم)769876.

419 P

ARCHIPEL
SARL

التصفية النهائية للشركة
الجماعي) القرا1  ملحضر  تشعا 
فبراير) ( 9 بتا1يخ) املنعقد  للشركاء)
ذات) أ1شبيل شركة  لشركة  (،(3( 
1أسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
553.333. )د1هم،)مقرها االجتماعي)
ليز1يس) ساحة  (7 الشيضاء) بالدا1 
مسجلة) الثاني،) الطابق  1اسين  حي 
الشيضاء) بالدا1  التجا1ي  بالسجل 
شركاء) قر1  (،737(9 1قم) تحت 

الشركة ما يلي):
تقرير املصفي.

الذمة من املصفي واختتام) إبراء)
التصفية النهائية للشركة.

طلب إلى األمين مسجل باملحكمة)
لتشطيب) التجا1ية في الدا1 الشيضاء)

الشركة املسماة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التجا1ية للدا1)

الشيضاء)بتا1يخ)5 )ما31) )3).
تحت 1قم)773347.

420 P

KIM-MON
SARL

تفويت حصص وتحويل الشركة)
إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 

شركة مجهولة االسم
العام) الجمع  ملحضر  طشقا 
 8 بتا1يخ) املنعقد  للشركاء) املختلط 
كيمون شركة) لشركة  يناير) )3)،)
1أسمالها) املسؤولية،) محدودة 
االجتماعي) مقرها  د1هم،) (843.333
مر3) شا1ع  (، 63 الشيضاء) بالدا1 
بالسجل) ومسجلة  السلطان،)
1قم) تحت  الشيضاء) للدا1  التجا1ي 

63689،)قر1 شركاء)الشركة ما يلي):

الجمع العام العادي):
املوافقة على الدعوة.

تفويت حصص الشركة.
338 )حصة التي تمتلكها) تفويت)
1نفوت) أنجل  الن  توييت  السيدة 
يان) كفين  السيد  إبنها  لصالح 

ششاتيكس.
يمتلكها) التي  حصة  (67( تفويت)
لصالح) ششانيكس  سد1يك  السيد 

أخيه السيد كفيين يان ششانيكس.
يمتلكها) التي  حصة  (4(3 تفويت)
لصالح) ششانيكس  سد1يك  السيد 

زوجته السيدة مريم علمي.
يمتلكها) التي  حصة  (84 تفويت)
لصالح) ششانيكس  سد1يك  السيد 

السيد سفيان محسن.
معاينة التوزيع الجديد لرأسمال)

الشركة وفقا لذلك.
معاينة الحالة الواضحة لألموال)

املتداولة.
تحويل الشركة من شركة محدودة)
املسؤولية إلى شركة مجهولة االسم)

بمجلس إدا1ة.
استشدال حصص الشركة بأسهم.

استقالة مسيرين الشركة.
جديدة) أساسية  قوانين  اعتما1 

وفقا للشكل الجديد للشركة.
الجمع العام الغير العادي):

تعيين مجلس إدا1ي.
تعيين مدقق حسابات للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التجا1ية بالدا1)
ما31) )3)،) ( 7 تا1يخ) في  الشيضاء)

تحت 1قم)773439.
421 P

 MARATHON
 INTERNATIONAL
D’ECHECS RAPIDES

SARL AU
سجل تجا1ي :  34 7

حل نهائي للشركة
لشركة) الوحيد  الشريك  قر1 
 MARATHON INTERNATIONAL
 .D’ECHECS RAPIDES SARL AU

مقرها) د1هم،) ( 3.333 1أسمالها)

 G عما1ة) قيس  إقامة  (6 االجتماعي)

خالل) الرباط  أكدال،) (4 1قم) شقة 

الذي) العادي  الغير  العام  الجمع 

انعقد بمقر الشركة بتا1يخ)6 )فبراير)

.(3( 

الحل النهائي للشركة.

التصفية) تقرير  على  املصادقة 

املحر1 من طرف السيد عشد املجيد)

العراقي.

ملصفي) ونهائي  تام  إبراء) تسليم 

لحسابات الشركة السيد عشد املجيد)

العراقي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)،) ( 6 بتا1يخ)

.   75(

422 P

هند & زين سونطر بيوتي
الهاتف : 59955 3669

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) فبراير) )3)،) (( يوم) بالقنيطرة 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):
سونطر) زين  (& هند) (: التسمية)

بيوتي.

املقر االجتماعي):)33)ل) 46)طريق)

عما1ة) ( 38 الغولف) إقامة  مهدية 
 46)1د3 شقة)3)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)حالقة النساء،)

مؤسسة العناية بالجمال.
  33.333 (: الشركة) مال  1أ3 

د1هم.

التسيير):)أسند إلى السيدة قشالل)

هند.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا1يخ)

))فبراير) )3).

سجل تجا1ي 1قم)58677.

423 P

ب ش تور
الهاتف : 59955 3669

تأسيس رشكة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ما31) )3)،) ( 5 بالقنيطرة يوم)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):

التسمية):)ب ش تو1.

ل) بلوك  (79 (: االجتماعي) املقر 

الحوزية،)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

نقل) (: الشركة) موضوع 

املستخدمين،)نقل الشضائع.

  33.333 (: الشركة) مال  1أ3 

د1هم.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

بوحلوفة زكرياء.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا1يخ)

5 )ما31) )3).

سجل تجا1ي 1قم)59487.

424 P

سونطر سيزام دفورماسيون 

إديفلوبمون
TEL : 06.69.15.99.55

تأسيس شركة 
سونطر سيزام دفو1ماسيون 

إديفلوبمون

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) يناير) )3)) (6 يوم) بالقنيطرة 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):

سيزام) سونطر  (: التسمية)

دفو1ماسيون إديفلوبمون.

محمد) شا1ع  (: اإلجتماعي) املقر 

 398/396 ن) ( 5 إقامة) الخامس 

  ( 1قم) مكتب  الثاني  الطابق 

القنيطرة.
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املدة):)99)سنة).
موضوع الشركة):)
التكوين املستمر.

  33.333.33 (: 1أ3 مال الشركة)
د1هم.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)
الغاسمي))أيوب.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتا1يخ)

6)يناير) )3).
سجل تجا1ي 1قم)58365.

425 P

مكتب األستاذة))ايمان التنوتي

8)زنقة حمان الفطواكي الطابق السفلي

الهاتف):)6).)5.)3.3)35

الفاكس):)5 .8). 3.3)35

شركة  ا ان ب كبيطال
ش.م.م

1أسمال الشركة : 33.333  د1هم
املقر اإلجتماعي : الدا1الشيضاء 
حديقة النشاط شا1ع موالي 

سليمان مكتب 35 الطابق الثالث
بمقت�سى عقد 1سمي حر1 بالرباط)
التنوتي،) ايمان  ( من طرف األستاذة)
يناير) ( 5 بتا1يخ) باملحمدية،) موثقة 

 )3))تم ما يلي):
فيه) بما  الشركة  هدف  تغيير 
جميع) مال  1أ3  في  املشا1كة 
عقا1ية) تجا1ية  صناعية  الشركات،)

مالية أو غيرها.
القانون) من  (( الفصل) تغيير 

األسا�سي.
باملحكمة) القانوني  اإليدع  تم 
  3 بتا1يخ) بالدا1الشيضاء) التجا1ية 
ما31) )3))تحت 1قم)7694387.

للطشع والنشر

بمكتب األستاذة))ايمان التنوتي

426 P

TRADIVTEL شركة
ش.م.م

الزيادة في الرأسمال اإلجتماعي 
وتعديالت القانون األسا�سي

الشركاء) قرا1ت  ملحضر  تشعا 
 (3(3 ديسمبر) ((4 املؤ1خ بسال يوم)
 TRADIVTEL الشركة) شركاء) اتخذ 

القرا1ات التالية):

اإلجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 
إلى) د1هم  ( 33.333.33 للشركة من)
بخلق) وذلك  د1هم  ( .(33.333.33
جديدة) إجتماعية  حصة  (  333
33 )د1هم لإلكتتاب) الواحدة) ( قيمة)

والتحرير من طرف الشركاء.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بالسجل) تم  القانوني  اإليدع 
ما31) )3)  التجا1ي بسال يوم)  )

تحت 1قم)83 36.
427 P

ARZIF CAR
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بسال،)
بتا1يخ)5)فبراير) )3)،)قد تم تأسيس)
شركة ذات املسؤولية املحدودة من)

شريك واحد.
.ARZIF CAR(:(التسمية

الهدف اإلجتماعي):)
كراء)السيا1ات بدون سائق.

  33.333.33 (: الشركة) 1أسمال 
حصة من) ( 333 إلى) د1هم مقسمة 

فئة)33 )د1هم للحصة الواحدة.
لحسن والدة)333 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
N°943 E)حي 1حمة) :)قطاع) املقر)

سال.
املسير):)مصطفى والدة.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
.33  3

428 P

 GREEN BOX
PARAPHARMACIE
كرين بوكس با1ا فا1ما�سي

1قم 5 ، شا1ع األبطال، شقة 4 
أكدال الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بسال)
تحديد) تم  (،(3(3 ديسمبر) ((( في)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

التالية):

كرين) (: اإلجتماعية) التسمية 

 GREEN BOX فا1ما�سي) با1ا  بوكس 

.PARAPHARMACIE

:)بيع جميع السلع) غرض الشركة)

التجميل) مواد  بيع  األنترنيت،) عبر 

وبصفة) الطشية،) الششه  ومواد 

التجا1ية،) العمليات  كل  شمولية 

وغير) العقا1ية  املالية،) الصناعية،)

العقا1ية التي يكون لها ا1تشاط مشاشر)

أو غير مشاشر بالهدف األسا�سي املشا1)

الثانوية) األهداف  وبكل  أعاله،) إليه 

التي من شأنها أن تساعد على تنمية)

أنشطة الشركة.

األبطال،) شا1ع  (: املقر اإلجتماعي)

شقة)4)أكدال الرباط.

من) سنة  (99 (: اإلجتماعية) املدة 

تا1يخ تأسيسها النهائي.

حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333.33 في)

فئة) من  إجتماعية  333 حصة 

33.33 )د1هم مقسمة كما يلي):

السيد بناني أنا3)533)حصة.

السيد عدالني محمد)533)حصة.

بناني) السيدين  تعيين  (: التسيير)

مسيرين) محمد  وعدالني  انا3 

مع) اثنين للشركة ملدة غير محدودة،)

توقيع أحدهما أو كالهما معا لجميع)

العمليات الشنكية وثائق ومستندات)

الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

  6 املحكمة التجا1ية بالرباط بتا1يخ)

(،   789 عدد) تحت  ما31) )3))
وتم تقييد الشركة بالسجل التجا1ي)

بالرباط تحت 1قم) 5333 .

429 P

CARRIERS OULMES شركة
ش.م.م لشريك وحيد

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تكوين) تم  ما31) )3)) ( 6 بتا1بخ)

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

مميزاتها كالتالي):

 CARRIERS شركة) (: التسمية)
OULMES)ش.م.م لشريك وحيد.

املوضوع):
مقلع األحجا1.

األشغال املختلفة أو الشناء.
تصدير واإلستيراد.

 8 شقة) (33 عما1ة) (: مقر الشركة)
حسان) الوكيلي  احمد  موالي  زنقة 

الرباط.
1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
د1هم) ( 33.333.33 في) الشركة 
مقسمة إلى)333 )حصة بقيمة)33  

د1هم للحصة الواحدة.
السيد العمري عزيز)333 )حصة.
عزيز) العمري  السيد  (: التسيير)
هو املسير الوحيد ملدة غير محدودة)
 CARRIERS OULMES شركة) في 

ش.م.م لشريك وحيد.
من فاتح إلى) (: السنة اإلجتماعية)

 3))ديسمبر في كل سنة.
األ1باح) من  (5% تقطع) (: األ1باح)
الصافية لتكوين اإلدخا1 اإلحتياطي)
القانوني ويتوزع الرصيد حسب قرا1)

الجمع العام السنوي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجا1ية تحت 1قم السجل التجا1ي)

53457 )في)7)ما31) )3).
430 P

استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسشة)

التحكيم التجا1ي الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال 1وزا 1قم)3)القنيطرة

الهاتف):))337.37.65.9

باسم ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 33333  د1هم
مقرها اإلجتماعي : 59 إقامة موالي 
عشد العزيز شا1ع موالي عشد العزيز 

القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ما31) )3)  بتا1يخ)  ) بالقنيطرة 
ما31) )3)  ( ( بتا1يخ) واملسجل 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها التالية):
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ترانس) باسم  (: التسمية)
ش.د.م.م.ش.م.

الهدف):
نقل األشخاص لحساب الغير.

املقر اإلجتماعي):)59)إقامة موالي)
عشد العزيز شا1ع موالي عشد العزيز)

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

الرأسمال حدد في مشلغ)33.333  
من) حصة  ( .333 إلى) مقسم  د1هم 
د1هم للحصة كلها مكتتشة) ( 33 فئة)
ومؤادة بكاملها موزعة على املساهم)

املنفرد.
السيد باسم االد1ي�سي) (: التسيير)
  5 بتا1يخ) مزداد  مغربي  نو1الدين 
هللا) عشد  بسيدي  ( 983 ما31)

الرحمانة ملدة غير محدودة.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

إلى 3)ديسمبر.
التسجيل تم باملحكمة اإلبتدائية)
بتا1يخ) (59.6(7 بالقنيطرة تحت 1قم)

7 )ما31) )3).
لإلشا1ة والتنبيه

431 P

استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسشة)

التحكيم التجا1ي الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال 1وزا 1قم)3)القنيطرة

الهاتف):))337.37.65.9

اييك سيرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك منفرد
1أسمالها : 33333  د1هم

مقرها اإلجتماعي : تجزئة التسيير 
محل )) عما1ة ))  القنيطرة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ما31) )3)  (9 بتا1يخ) بالقنيطرة 
ما31) )3)  بتا1يخ)  ) واملسجل 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها التالية):
سيرفيس) اييك  (: التسمية)

ش.د.م.م.ش.م.
الهدف):

خدمات أخرى والشناء.

مواد غذائية والحدث.

التسيير  تجزئة   : اإلجتماعي) املقر 

محل )) عما1ة )) )القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال حدد في مشلغ)33.333  

من) حصة  ( .333 إلى) مقسم  د1هم 

د1هم للحصة كلها مكتتشة) ( 33 فئة)

ومؤادة بكاملها موزعة على املساهم)

املنفرد.

خالد) بركم  السيد  (: التسيير)

  976 أكتوبر) (6 مغربي مزداد بتا1يخ)

بالقنيطرة ملدة غير محدودة.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

 3)ديسمبر.

التسجيل تم باملحكمة اإلبتدائية)

بتا1يخ) (59.6 5 بالقنيطرة تحت 1قم)

7 )ما31) )3).
لإلشا1ة والتنبيه
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة)

التحكيم التجا1ي الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال 1وزا 1قم)3)القنيطرة

الهاتف):))337.37.65.9

اسكافور ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 33333  د1هم

مقرها اإلجتماعي : 59 إقامة موالي 

عشد العزيز شا1ع موالي عشد العزيز 

القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ما31) )3)  (( بتا1يخ) بالقنيطرة 

ما31) )3)  (9 بتا1يخ) واملسجل 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بميزاتها التالية):

ترانس) اسكافو1  (: التسمية)

ش.د.م.م.

الهدف):

نقل األشخاص لحساب الغير.

املقر اإلجتماعي):)59 إقامة موالي 

عشد العزيز شا1ع موالي عشد العزيز 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال حدد في مشلغ)33.333  

حصة) ( .333 إلى) مقسم  د1عم 

كلها) للحصة  د1هم  ( 33 فئة) من 

مكتتشة ومؤادة بكاملها وموزعة على)

املساهمين.

التسيير):)السيد لخويلي بد1 مغربي)

مزداد بتا1يخ فاتح يناير)993 )بسوق)

اال1بعاء)مسيرا))ملدة غير محدودة.

عزيز) لخويلي  السيد  (: التسيير)

عودة) بن  قرية  ( 968 مزداد) مغربي 

القنيطرة مسيرا))ملدة غير محدودة.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

 3)ديسمبر.

التسجيل تم باملحكمة اإلبتدائية)

بتا1يخ) (59.533 بالقنيطرة تحت 1قم)

5 )ما31) )3).
لإلشا1ة والتنبيه
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة)

التحكيم التجا1ي الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال 1وزا 1قم)3)القنيطرة

الهاتف):))337.37.65.9

اوليز 
ش.د.م.م

1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها : 8  زنقة اميرة عائشة 1قم 4 

القنيطرة

تعديالت قانونية
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة بتا1يخ)8))أغسطس)3)3) 

واملسجل بتا1يخ)4)سبتمبر)3)3))قر1)

مساهمو شركة اوليز ش.د.م.م ما يلي :

يمتلكها  حصة   (33 تفويت 

السيد يونس مونجيد لفائدة السيد 

مونجيد بوبكر.

توسيع النشاط اإلجتماعي.

بالقنيطرة  الشركة  مقر  تحويل 

الحوزية 1قم  5 محل 3.

تعديل الشنود 6.4.3 و7 من قانون 

الشركات.

اإليداع : تم باملحكمة اإلبتدائية 

فبراير  )3)   (( بتا1يخ  بالقنيطرة 

تحت 1قم 93  8.
لإلشا1ة والتنبيه
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسشة)

التحكيم التجا1ي الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بال 1وزا 1قم)3)القنيطرة

الهاتف):))337.37.65.9

رينتيز

ش.د.م.م

1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها اإلجتماعي : تجزئة الصياد ) 

1قم 49) القنيطرة

تعديالت قانونية
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير) )3)  ((3 بتا1يخ) بالقنيطرة 

فبراير) )3)  (8 بتا1يخ) واملسجل 

قر1 مساهمو شركة 1ينتيز  ش.د.م.م 

ما يلي :

تفويت 33 حصة يمتلكها السيد 

عليزو امحمد لفائدة السيدة عليزو 

زهرة وعليزو عشد الفتاح 6  حصة 

حصة  و7   عليزو  زهرة  للسيدة 

للسيد عليزو عشد الفتاح.

بالقنيطرة  الشركة  مقر  تحويل 

مركز تجا1ي ) اليانس د1نا متجر 73.

تعديل الشنود 6.4 و7 من قانون 

الشركات.

الرأسمال  مجموع  يصشح  وبدلك 

في يد السيدة عليزو زهرة 533 حصة 

 533 الفتاح  عشد  عليزو  والسيد 

حصة.

اإليداع : تم باملحكمة اإلبتدائية 

ما31  )3)    7 بتا1يخ  بالقنيطرة 

تحت 1قم 8 6 8.
لإلشا1ة والتنبيه

435 P
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استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسشة)

التحكيم التجا1ي الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال 1وزا 1قم)3)القنيطرة

الهاتف):))337.37.56.9

القنيطرة فيتور
ش.ذ.م.م

1أسمالها : 33.333  د1هم
مقرها اإلجتماعي : املغرب العربي   

1قم 78) بئر 1امي القنيطرة
تعديالت قانونية

حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) )3)  (9 بتا1يخ) بالقنيطرة 
فبراير) )3)  ( 6 بتا1يخ) واملسجل 

قر1 مساهمو شركة القنيطرة فيتو1)
ش.د.م.م ما يلي :

تفويت 33 حصة يمتلكها السيد 
السيد  لفائدة  املتوكل  الجليل  عشد 

عشد العالي  تمين .
قانون  من  و7   6 الشنود  تعديل 

الشركات.
الرأسمال  مجموع  يصشح  وبدلك 
في يد السيد عشد العالي تمين 333  

حصة.
اإليداع : تم باملحكمة اإلبتدائية 
فبراير  )3)   (5 بتا1يخ  بالقنيطرة 

تحت 1قم 355 8.
لإلشا1ة والتنبيه
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بماكوم
3)شا1ع الفوا1ات الطابق الثالث 1قم)7)الحي)

املحمدي الدا1الشيضاء

 HIRE AUTOMOTIVE
GROUP

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد 

برأسمال : 333.333.) د1هم
املقر اإلجتماعي : 84 زنقة ابن منير 
الرقم 53 املعا1يف الدا1الشيضاء

على الجمع العام اإلستثنائي) بناء)
بالدا1الشيضاء)في تا1يخ)8)فبراير) )3) 

تم تقرير ما يلي):
بالعنوان) ( للشركة) فرع  تأسيس 
القوات) شا1ع  زاوية  (44 (: التالي)
إقامة) ( 6( املساعدة ومعمو1ة 1قم)

النخلتين مكتب 1قم))9،)القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تا1يخ) في  للدا1الشيضاء)  التجا1ية 
3)فبراير) )3))تحت 1قم)))7683.
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بماكوم
3)شا1ع الفوا1ات الطابق الثالث 1قم)7)الحي)

املحمدي الدا1الشيضاء

 SOCIETE TECHNIQUE DE
 BATIMENT RENOUVATION

ET SERVICE STBRS
شركة محدودية املسؤولية 
برأسمال : 33.333  د1هم

املقر اإلجتماعي : 38  شا1ع 
الشفشاوني بلوك أ الطابق األول 
الشقة    عين السشع الدا1الشيضاء

على الجمع العام اإلستثنائي) بناء)
ما31) ((3 تا1يخ) في  بالدا1الشيضاء)

6 3))تم تقرير ما يلي):
في) (STBRS الحل املتوقع للشركة)

3))ما31)6 3).
عزالدين) اسمير  السيد  تعيين 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

1قم)B35 63)كمصفي للشركة.
يقع مقر التصفية في الدا1الشيضاء)

38)زنقة سجلماسة بلفيدير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تا1يخ في  للدا1الشيضاء)  التجا1ية 
   )ما31) )3))تحت 1قم)769637.
438 P

 SOCIETE AZZOUZI
NETTOYAGE SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

1أسمالها : 33.333.33  د1هم
املقر اإلجتماعي : مكتب 1قم 7، زاوية 
زنقة احمد شوقي ومحمد غرنيط، 
بلوك C، إقامة الليمون فال فلو1ي 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقتضسى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية:)

 SOCIETE AZZOUZI (: التسمية)

 NETTOYAGE SERVICES SARL

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

1قم  مكتب   : اإلجتماعي  املقر 

ومحمد  احمد شوقي  زنقة  زاوية   ،7

غرنيط، بلوك C، إقامة الليمون فال 

فلو1ي القنيطرة.

موضوع الشركة : 

التنظيف والحراسة.

األشغال املختلفة.
حدد 1أسمال) (: 1أسمال الشركة) (

د1هم) ( 33.333.33 الشركة في مشلغ)

إجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

  333 محمد) عزوزي  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة).
التسيير):)أسند إلى السيد عزوزي)

الحامل) مغربية  الجنسية  عالل،)

.GB4( 63(للشطاقة الوطنية 1قم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
1قم) 5 59)بتا1يخ)))فبراير) )3).
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LES RESIDENCES MEZIANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
1أسمالها : 33.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي : زنقة عمر بن 

العاص، بلوك A، عما1ة 8 ، إقامة 

هدى مكتب 1قم )  القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  فبراير) )3)،) ( 5 بتا1يخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 LES RESIDENCES (: التسمية)

.MEZIANE SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

بن) عمر  زنقة  (: اإلجتماعي) املقر 

إقامة) (، 8 عما1ة) (،A بلوك) العاص،)

هدى مكتب 1قم)) )القنيطرة.

موضوع الشركة):)

املختلفة) األشغال  في   املقاولة 

أو الشناء.

املقاولة في نقل الشضائع.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) ( 33.333.33 الشركة في مشلغ)

إجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد مزيان أحمد)333 )حصة.

املدة):)99)سنة).

أسند إلى السيد مزيان) (: التسيير)

أحمد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

1قم)59535)بتا1يخ)5 )ما31) )3)
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6EME SENS BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

1أسمالها : 33.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي : 9، زنقة عمر 

املختا1، إقامة الشاشا 3)، مكتب 

1قم   القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  فبراير) )3)،) ( 3 بتا1يخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

التالية):
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 6EME SENS BEAUTY(:(التسمية
.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

عمر  زنقة   ،9 (: اإلجتماعي) املقر 
مكتب   ،(3 الشاشا  إقامة  املختا1، 

1قم   القنيطرة.
موضوع الشركة):)

حالقة النساء).
التجميل.
أو الشناء.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 
بنشاط الشركة.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
د1هم) ( 33.333.33 الشركة في مشلغ)
إجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 
محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
السيدة الفاص مروة)533)حصة.
السيدة التاغي كوثر)533)حصة.

املدة):)99)سنة).
التسيير):)أسند إلى السيدة التاغي)

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

 3)ديسمبر.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقتيطرة تحت)
1قم)59499)بتا1يخ)  )ما31) )3).
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ZYM KHAIR TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
تأسيس شركة 

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع) تم  فبراير) )3)،) ( 6 بتا1يخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):
 ZYM KHAIR (: التسمية)

.TRANSPORT
إقامة) (59 1قم) (: اإلجتماعي) املقر 
موالي عشد العزيز شا1ع موالي عشد)

العزيز 1قم)4)بالقنيطرة.

موضوع الشركة):)

املقاول في نقل األشخاص.
  33333.33 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.

املدة):)99)سنة).

التسيير):)سعيد خير.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقتيطرة تحت)
1قم)59335)بتا1يخ)6 )فبراير) )3).
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 LOQRIM
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد

املقر اإلجتماعي : تجزئة  39  بئر 

الرامي الجنوبية القنيطرة

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)

5)ما31) )3))ومصحح اإلمضاءات)

بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة)

القنيطرة تم إعداد القانون األسا�سي)

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد باملواصفات التالية:

.LOQRIM(:(تسمية الشركة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

املقر اإلجتماعي):)تجزئة) 39 )بئر)

الرامي الجنوبية الطابق 3)القنيطرة.

من) الغرض  (: اإلجتماعي) الهدف 

بشكل) الشركة في املغرب أو خا1جه،)

لنفسها سواء)  مشاشر أو غير مشاشر،)

)أو لغيرها أو مساهمة في):

مقاول في نقل املستخدمين.

مقاول في نقل الشضائع.

املختلفة األعمال  ( في)  مقاول 

)أو الشناء.

العمليات) عام،جميع  وبشكل 

الصناعية،) املالية،) التجا1ية،)

والخدماتية،) الحرفية،) العقا1ية،)

واملرتشطة) جميعها لحساب الشركة،)

بشكل مشاشر أو غير مشاشر بالهدف)

اإلجتماعي لتطوير الشركة.

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

 99)سنة منذ تا1يخ التأسيس.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) ( 33.333.33 في) الشركة 

حصة إجتماعية) ( 333 مقسمة إلى)

الواحدة،)) للحصة  د1هم  ( 33 ب)

موزعة على النحو التالي):

مصلوح) لشنى  السيدة 

حصة) ( 333 د1هم) ( 33.333.33

إجتماعية.

الوحيدة) الشريكة  (: الرأسمال)

تمتلك مصلوح  لشنى   السيدة 

د1هم ( 33.333.33 مجموعه) ما  ( 

)ما يعادل)333 )حصة إجتماعية.

تسيرها) الشركة  (: الشركة) تسيير 

السيدة لشنى مصلوح وذلك ملدة غير)

محددة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية بمصلحة السجل التجا1ي)

ما31) ( 5 بتا1يخ) القنيطرة  بمدينة 

 )3))تحت عدد)556 8.
لإليداع والشيان

443 P

MAT AGRI GHAREB
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد

مقرها اإلجتماعي : شا1ع وزان تجزئة 

النصر 1قم ) 3 حدكو1ت إقليم 

سيدي قاسم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة شريك واحد

املؤ1خ) العرفي  العقد  بموجب 

تأسست) ما31) )3)،) (( بتا1يخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد في الخصائص التالية):

الشركة) تحمل  (: لتسمية)

 MAT AGRI GHAREB اسم)

ش.ذ.م.م.ش.و.

املوضوع):)الشركة لها كمضوع في)

املغرب كما في الخا1ج.

بيع املواد واآلآلت الفالحية.

الرأسمال) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

  33.333.33 في) محدد  اإلجتماعي 

333 )حصة من) د1هم مقسمة على)

د1هم للحصة الواحدة) ( 33.33 فئة)

مكتتشة باسم الشركاء)كما يلي):

الشركاء)زهير الشوشيخي الرأسمال)

  333 د1هم) ( 33.333.33 املكتتب)

حصة.

وزان) شا1ع  (: اإلجتماعي) املقر 

حدكو1ت) (3 ( 1قم) النصر  تجزئة 

إقليم سيدي قاسم.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلدا1ة)

غير) ملدة  السامري  احمد  السيد 

محددة.

5)%)لإلحتياط القانوني،) (: األ1باح)

لقرا1) تشعا  يضاف  أو  يوزع  والشاقي 

الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 

بالسجل) وقيدت  بشلقصيري،)

  6 بتا1يخ) (5(7 1قم) تحت  التجا1ي 

ما31) )3).
بمثابة مقتطف وبيان

املسير الوحيد

444 P

STE. LOCAZAYD
SARL AU

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ما31) )3)  (3 بتا1يخ) بالقنيطرة،)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  محدودة،)

التالية):

التسمية):)شركة لوكازيد.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

حي) (453 1قم) (: اإلجتماعي) املقر 

الوفاء)))القنيطرة.

الهدف اإلجتماعي):)

كراء)السيا1ات بدون سائق.
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العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقا1ية  التجا1ية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

التسيير أسند إلى السيد العمراني)

مصطفى.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة كل  من  ديسمبر  إلى) 3)  يناير 

)ما عدا السنة األولى تبتدئ من تا1يخ)

التسجيل.

مشلغ) في  حدد  (: املال) 1أ3 

إلى) مقسمة  د1هم،) ( 33.333.33

د1هم) ( 33.33 بقيمة) حصة  ( 333

للواحدة.

بالسجل) التقييد  تم  (: التقييد)

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجا1ي 

ما31) )3)  بتا1يخ)  ) بالقنيطرة 

تحت 1قم) 5947.

445 P

MEHDIA FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

1أسمالها : 33.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي : تجزئة قصشة 

مهدية 1قم 9 8  القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 MEHDIA FER SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

قصشة  تجزئة   : اإلجتماعي) املقر 

مهدية 1قم 9 8  القنيطرة.

موضوع الشركة):)

املقاولة في املنشآت املعدنية.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) ( 33.333.33 الشركة في مشلغ)

إجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

  333 هيطوف) معاد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة).

أسند إلى السيد سعيد) (: التسيير)

الحامل) مغربية  الجنسية  جابر،)

.G4987 ((للشطاقة الوطنية 1قم

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقتيطرة تحت)

59589)بتا1يخ)6 ما31) )3).

446 P 

INCHAATE TAZROUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

1أسمالها : 533.333.33 د1هم

املقر اإلجتماعي : 3) زنقة أنوال 

فلو1ي    مكتب 4 ميموزا 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 INCHAATE (: التسمية)

.TAZROUTE SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

أنوال  3) زنقة  (: املقر اإلجتماعي)

فلو1ي    مكتب 4 ميموزا القنيطرة.

موضوع الشركة):)

املختلفة األشغال  في   املقاولة 

)أو الشناء.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) (533.333.33 الشركة في مشلغ)

إجتماعية) حصة  (5333 إلى) مقسم 

محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد عشد الرحمان حرو1.

املدة):)99)سنة).

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
1قم)59585)بتا1يخ)6 )ما31) )3).

447 P

LABORATOIRE LGCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
1أسمالها : 3.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي :  3 زنقة أنوال 

 ومحمد القري إقامةمنا1 مكتب

 1قم 5  القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 LABORATOIRE (: التسمية)

.LGCH SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

أنوال  :) 3 زنقة  املقر اإلجتماعي)

ومحمد القري إقامة منا1 مكتب 1قم 

5   القنيطرة.

موضوع الشركة):)

الكيميائية) للتحاليل  مختبر 

والصناعية.

مشلغ) في  (: الشركة) 1أسمال  حدد 

  33 إلى) مقسم  د1هم  ( 3.333.33

د1هم) ( 33 بقيمة) إجتماعية  حصة 

مكتتشة،) بكاملها،) محر1ة  للواحدة،)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد هشام شعيرى)53)حصة.

السيد غريب شعيرى)53)حصة.

املدة):)99)سنة).

أسند إلى السيد هشام) (: التسيير)
شعيرى.

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

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
1قم)59577)بتا1يخ)6 )ما31) )3).
448 P

BENKHALIFA ETUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
1أسمالها : 3.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي : 3) زنقة أنوال 
فلو1ي    مكتب 4 ميموزا 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 BENKHALIFA (: التسمية)

.ETUDE SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أنوال  3) زنقة  (: املقر اإلجتماعي)
فلو1ي    مكتب 4 ميموزا القنيطرة.

موضوع الشركة):)
مكتب الد1اسات واألبحاث.

الهندسة املدنية.
1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 
د1هم) ( 3.333.33 مشلغ) في  الشركة 
إجتماعية) حصة  ( 33 إلى) مقسم 
محر1ة) للواحدة،) د1هم  ( 33 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتشة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):
السيد عشد الرحمان حرو1.

املدة):)99)سنة).
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
1قم)59475)بتا1يخ)  )ما31) )3).
449 P



6617 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

TK EVERST
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DH

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE
 HASSAN(II, 4EME(ETAGE
 BUREAU(N°4 RESIDENCE
CENTRE D’AFFAIRE KENITRA

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بتا1يخ)
تأسست شركة) قد  فبراير) )3)) (8

والتي تحمل الخصائص التالية):
.TK EVERST(:(التسمية

ذات) :شركة  القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجتماعي):)مركز اإلتصال.
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل).
املقر اإلجتماعي):)5 )شا1ع الحسن)
 4 1قم) املكتب  الرابع  الطابق  الثاني 

إقامة مركز األعمال القنيطرة.
التسيير):)أنيطت مهمة التسيير إلى)
السيد طه الوا1ثي لفترة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) التجا1ي  بالسجل  القانوني 

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة.
1قم السجل التجا1ي) 5)59.

450 P

 INTILIQA شركة
DEVELOPPEMENT

ش.م.م.ش.و
1أسمال : 3.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي : حي أوالد سيدي 
علي ح 69 جرادة

بتا1يخ) عرفي  عقد   بموجب 
)))فبراير) )3))تقر1 تأسيس شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد بالخصائص التالية):

 INTILIQA شركة) (: التسمية)
DEVELOPPEMENT)ش.م.م.ش.و.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
املقر اإلجتماعي):) حي أوالد سيدي 

علي ح 69 جرادة.
الهدف اإلجتماعي :

أعمال أو إنشاءات متنوعة.
املتاجرة.

أشغال التنظيف.
في  محدد  اإلجتماعي  الرأسمال 
3.333.33  د1هم بقيمة 33  د1هم 

للحصة.
التسيير : تم تعيين السيد املكاوي 
التعريف  لشطاقة  الحامل  الحسين 
كمسير   FH((664 1قم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 36777 التجا1ي بوجدة تحت عدد 

بتا1يخ 9 ما31 3)3).
املسير)

451 P

MEP INVEST
SARL

تأسيس شركة
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
األسا�سي) القانون  وضع  تم  الرباط 

لشركة تحمل الخصائص التالية):
 MEP INVEST SARL (: التسمية)

.AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتماعي):

مطعم.
املشا1كة املشاشرة وغير املشاشرة في)
جميع العمليات املالية واملنقولة وفي)
جميع املنشآت التجا1ية والصناعية.

د1هم) ( 33.333.33 (: املال) 1أ3 
مقسمة إلى)333 )من فئة)33 )د1هم)

للصحة.
من تا1يخ) ابتداء) ( 99)سنة) (: املدة)

التسجيل في السجل التجا1ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ))التسجيل).

مكتب 1قم) (59 (: املقر اإلجتماعي)
ديو1ي) محمد  شا1ع  و5) ) ( (4-5

وصالح الدين القنيطرة.
التسيير):)السيد بد1 مراوة.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
)63 8)في)6 )ما31) )3).

452 P

مكتب األستاذ حشيب محمد)

موثق

زاوية شا1ع املو1ابطين شا1ع زياني عما1ة بد1)

الطابق األول وجدة

الهاتف):)6.48).336.68

لفاكس):)8 .336.73.37

SOCIETE EL FOURAT
S.A.R.L

العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 
فبراير) ( 8 اإلستثنائي املنعقد بتا1يخ)
من) أصلية  نسخة  وضعت  (،(3( 
حشيب) األستاذ  بمكتب  محضره 
محمد في نفس اليوم شركاء)الشركة)
واملسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 
 SOCIETE EL FOURAT S.A.R.L
د1هم) (7.333.333.33 1أسمالها)
بوجدة) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

ساحة املغرب قر1وا ما يلي):
الجديد) األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابةالضشط)
باملحكمة التجا1ية بوجدة تحت عدد)

 77)بتا1يخ)3)ما31) )3).
للخالصة واإلشا1ة

األستاذ حشيب محمد

453 P

مكتب األستاذ حشيب محمد)

موثق

زاوية شا1ع املو1ابطين شا1ع زياني عما1ة بد1)

الطابق األول وجدة

الهاتف):)6.48).35.36.68

لفاكس):)8 .35.36.73.37

OUJDA WEST IMMOBILER
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد 1سمي تلقاه األستاذ)
بتا1يخ بوجدة  موثق  محمد   حشيب 
إنشاء) تقر1  فبراير) )3)،) ( 6  
ذات) لشركة  التنظيمية  القوانين 
خصائصها) املحدودة  املسؤولية 

كالتالي):

 OUJDA WEST (: التسمية)
.IMMOBILER S.A.R.L

املوضوع):)
الفالحة وجميع املجاالت املتعلقة)

بها.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

التي تدخل في إطا1 الشركة.
  3 املقر اإلجتماعي):)وجدة عما1ة)

شا1ع تافوغالت الطابق الخامس.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
  33.333.33 حدد) (: املال) 1أ3 
حصة) ( 333 إلى) مقسمة  د1هم 
د1هم) ( 33.33 بقيمة) إجتماعية 
اكتتبت نقدا وتم) للحصة الواحدة،)
حصة) بتقديم  كاملة  قيمتها  تحرير 
فاطمي) السيد  قدم  حيث  عينية 
بنوينس) كواللي  والسيد  محمد 
دوزي) املسمى  امللك  جميع  للشركة 
 )الكائن بني وكيل الجماعة القروية)
 73 هكتا1) ((( مساحته) اسلي،)
عدد) العقا1ي  الرسم  ذي  سنتيا1،)
قيمته) حددت  والذي  (3(/85.348
علما) د1هم  (( . 33.333.33 بمشلغ)
بأن ما تشقى من قيمة العقا1 املقدم)
عدد) العقا1ي  الرسم  موضوع 
1أ3) مشلغ  خصم  بعد  (3(/85.348
 ( .333.333.33 مشلغ) أي  املال 
د1هم تم إيداعه في حساب جا1ي في)
اسم الشركاء)املقدمين للعقا1 بنسشة)

النصف لكل واحد منهما.
التسيير):)تم تعيين السيد))فاطمي)
بنوينس) كواللي  والسيد  محمد 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
فاتح) من  ابتداء) (: املالية) السنة 

يناير إلى) 3)ديسمبر).
لإلحتياط القانوني) (% (5 (: األ1باح)
والشاقي مخصص حسب قرا1 الشركاء.
تم اإليداع القانوني بكتابةالضشط)
بوجدة) التجا1ية  املحكمة  لدى 
تقييد) مع  ما31) )3)) ( 3 بتا1يخ)
)84)من السجل) الشركة تحت عدد)

اإليضاحي.
للخالصة واإلشا1ة

األستاذ حشيب محمد

454 P
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ديوان األستاذ خليل متحد)
موثق بوجدة

شا1ع محمد الخامس إقامة البركةالطابق األول)
1قم)6 

شركة ريزيدونس افريست
ش.ذ.م.م

1أسمالها  اإلجتماعي : 
333.333.33.)د1هم

مقرها اإلجتماعي : بسعيدية )  
شا1ع سما1ة 

السجل التجا1ي 79 7
تأسيس

بالجريدة) وقع  خطأ  استد1ك 
يوليو) (8 بتا1يخ) (56 9 الرسمية عدد)

.(3(3
عوض):)التسيير تسير الشركة من)
والسيد) بنعلي  محمد  السيد  طرف 
مسيران) بصفتهما  بنعلي  سهيل 

للشركة املذكو1ة ملدة غير محدودة.
طرف) من  الشركة  تسير  (: يقرأ)
مسيرا) بصفته  بنعلي  محمد  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
الشاقي بدون تغيير.

455 P

KGR AUDIT &CONSEIL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
والشريك الوحيد

1أسمالها : 3.333.33  د1هم
املقر اإلجتماعي : 1ياض األندلس فيال 

39 شا1ع عشد الرحيم بوعشيد حي 
الرياض الرباط

تأسيس
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  فبراير) )3)) ((5
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
والتي) الوحيد  والشريك  املحدودة 

تتميز بما يلي):
اوديت) شركة ك.ج.غ  (: التسمية)
املحدودة) املسؤولية  ذات  وكونساي 

والشريك الوحيد.
الهدف):

خشيرة محاسشاتية.
املدة):)حددت))في)99)سنة انطالقا)
السجل) في  التسجيل  تا1يخ  من 

التجا1ي.

1ياض األندلس) (: املقر اإلجتماعي)

الرحيم بوعشيد) شا1ع عشد  (39 فيال)

حي الرياض الرباط.

في) حدد  (: اإلجتماعي  الرأسمال 

إلى) د1هم مقسمة  ( 3.333.33 مشلغ)

  33 بثمن) إجتماعية  حصة  ( 33

كاميلية) السيدة  حوزة  في  د1هم 

اجديرة)33 )حصة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  اجديرة  كاميلية  السيدة 

محدودة.

الربح) من  (% (5 يقتطع) (: الربح) (

الصافي في كل سنة من أجل تكوين)

اإلحتياط القانوني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

1قم) تحت  التجا1ي  بالسجل  ((3( 

. 53337

456 P

IKN ENGINEERING 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

1أسمالها : 33.333.33  د1هم

املقر اإلجتماعي :  إقامة وفاق الخير 

بلوك ا 9 الشقة 7  الوفاق تما1ة

توسيع املقر اإلجتماعي
وتعيين مسير وحيد للشركة

العادي) الغير  العام  الجمع  قر1 

ديسمبر) ((9 بتا1يخ) املنعقد 

اإلجتماعي) النشاط  توسيع  ((3(3

القانونية) املراقشة  عمليات  كل 

واالفتحاص التقني.

حسني) كريم  السيد  استقالة 

سنو�سي وتعيين السيد نصر الشكراوي)

مسيرا للشركة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية بالرباط في)6 )ما31) )3) 

بالسجل التجا1ي تحت 1قم)569).

457 P

AL AKHAWAYN ADAM
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بتا1يخ فاتح)
تأسيس) تم  بالرباط  فبراير) )3))
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
باملواصفات) ش.م.م  وحيد  بشريك 

التالية:
 AL AKHAWAYN (: التسمية)

.ADAM SARL AU
الهدف اإلجتماعي):
استيراد وتصدير.

شقة) (33 عما1ة) (: املقر اإلجتماعي)
8)زنقة موالي أحمد لوكيلي،)حسان،)

الرباط.
  33.333.33 (: الشركة) 1أسمال 
د1هم مقسمة على)333 )حصة لكل)

واحدة)33 )د1هم.
مسير الشركة):)السيد عشد املجيد)

العشوكي،)لفترة غير محدودة.
اإليداع) ( تم) (: القانوني) اإليداع 
التجا1ية) املحكمة  لدى  القانوني 
بالرباط بتا1يخ)7 )ما31) )3))تحت)

1قم)3 8   .
458 P

ALNO
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بتا1يخ فاتح)
تأسيس) تم  بالرباط  ما31) )3))
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
باملواصفات) ش.م.م  وحيد  بشريك 

التالية:
.ALNO SARL AU(:(التسمية

الهدف اإلجتماعي):
منعش عقا1ي.

إدا1ة تأجير العقا1ات.
املقر اإلجتماعي):)زنقة)33)1قم)46 

اليوسفية الشرقية الرباط.
  33.333.33 (: 1أسمال الشركة) (
د1هم مقسمة على)333 )حصة لكل)

واحدة)33 )د1هم.

إيمان) السيدة  (: الشركة) مسيرة 

الزحدالي لفترة غير محدودة.

اإليداع) ( تم) (: القانوني) اإليداع 

التجا1ية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتا1يخ)7 )ما31) )3))تحت)

1قم)4 8   .

459 P

BARTAL TRANSPORT

SARL

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

 DHSIEGE(SOCIAL : SECT 02 NR

1707 MERS(EL(KHEIR(TEMARA

بتما1ة) مؤ1خ  محضر  بمقت�سى 

القوانين)) تم وضع  ما31) )3)) ( 3

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

 BARTAL (: التسمية)

TRANSPORT)ش.م.م.

الهدف):

نقل الشضائع.

1قم) (( سكتو1) (: الرئي�سي) املقر 

737 )مر3 الخير تما1ة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.

بما) املال  1أ3  حدد  (: املال) 1أ3 

على) مقسم  د1هم  ( 33333 قد1ه)

د1هم) ( 33 بنسشة) حصة  ( 333

الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

اإلجماعي للشركة.

من األ1باح) ( (% (5 تؤخذ) (: األ1باح) (

الصافية للتأسي�سي اإلحتياطي.

تدا1 الشركة من طرف) (: التسيير)

السيد عشد الهادي برطال ملدة غير)

محدودة.

لكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة اإلبتدائية بتما1ة) ( الضشط)

1قم) تحت  ما31) )3)) ( 7 بتا1يخ)

. 3(4  
للشيان والنشر

460 P
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LK LEARN & COUNCIL
إعالن

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) قد  بالقنيطرة،) ((3( /33/38
وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):
 LK LEARN & (: التسمية)

.COUNCIL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
االستشا1ة) (: االجتماعي) الهدف 
(- املنهي) املستمر  ولتكوين  التد1يب  (-
التواصل االشها1ي والتسويق الرقمي.
د1هم) ( 33.333 (: املال) 1أ3 
فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 
33 )د1هم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):
السيد كمال 1حيوي):)533)حصة.
 533 (: لفتوتي) امينة  السيدة 

حصة.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
انوال) زنقة  ((3 (: املقر االجتماعي)
اقامة فلو1ي)  )مكتب 1قم)4)ميموزا)

القنيطرة.
(- السيد كمال 1حيوي) (: التسيير)

السيدة امينة لفتوتي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
القنيطرة بتا1يخ)6 /33/ )3))تحت)

1قم)336).
461 P

 G.RHEJJOU TRADING
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتا1يخ)7)فبراير) )3))بالدا1 الشيضاء،)
قد تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات شريك وحيد باملميزات)

التالية):

 G.RHEJJOU (: التسمية)

.TRADING COMPANY SARL AU

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

وتصدير معدات طب األسنان.

في) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

حصة) ( 333 إلى) موزعة  ( 33.333

قد تم) د1هم،) ( 33 اجتماعية بقيمة)

للسيدة) واسنادها  بأكملها  تحريرها 

غجو وهيشة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

األولى) السنة  ماعدا  ديسمبر،) (3 

تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)56 )زنقة ابوزايد)

الدادو�سي،)1قم)9)املعا1يف)-)3333) 

الدا1 الشيضاء.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة غجو وهيشة الحامل لشطاقة)

 X(834 3 1قم) الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة غير محدودة.

ياملحكمة) التجا1ي  السجل  1قم 

التجا1ية بالدا1 الشيضاء):)49)493.
مقتطف من اجل اإلشها1.

462 P

DREAMERS COMPANY

SARL AU

 Société(à(responsabilité(limitée

 à(associé(unique(au(Capitale(de

100.000 dhs

 Siège(Social : 46, Boulevard

 Zerktouni, 2ème(étage, Appt

N°6- Casablanca

RC : 444531

تحويل املقر االجتماعي 
االستثنائية) القرا1ات  بمقت�سى 

فبراير) بتا1يخ) ) الوحيد  للشريك 

 )3))باملقر االجتماعي للشركة بالدا1)

الشيضاء،)تم ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
من):

الطابق الثاني) شا1ع الز1قطوني،)
الشقة 1قم)6)-)الدا1 الشيضاء.

إلى):
لي) مو�سي،) دو  ألفريد  زنقة  (، 
األ1�سي،) الطابق  دوغوتيي،) تيرا3 

غوتيي)-)الدا1 الشيضاء.
تحيين القانون األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 
3 /33/ )3))تحت 1قم))76935.

مقتطف من اجل اإلشها1

463 P

JET CONTRACTORS
شركة مجهولة اإلسم 1أسمالها مائة 
وثمانية وأ1بعون مليون وستة مائة 
وتسعة عشر ألف )9.333 48.6 ( 

د1هم.
مقرها االجتماعي : 78، املنطقة 

الصناعية التقدم - الرباط.
1قم السجل التجا1ي :  5343 - 

الرباط.
املختلط) العام  الجمع  بمقت�سى 
املنعقد بتا1يخ)3/36/35)3))الساعة)

5.33 ،)تقر1 ما يلي):
على مستوى القرا1ات االستثنائية:)
النظام) من  ( 4 املادة) تعديل 
األسا�سي) النظام  وتحديث  األسا�سي 

بناء)على ذلك.
على مستوى القرا1ات العادية):

تجديد والية السيد محمد يحيى)
زنيبر عضوا ملجلس اإلدا1ة ملدة ثالث)
اجتماع) بنهاية  تنتهي  سنوات  ()3(
للمساهمين) العادي  العام  الجمع 
حسابات) على  للمصادقة  املدعو 

السنة املنتهية في) 3/) /))3).
ممثال) (IFAC نكتب) والية  تجديد 
كمدقق) عزيشو  الكريم  عشد  بالسيد 
سنوات) ()3( ثالث) ملدة  حسابات 
تنتهي في نهاية اجتماع الجمع العام)
للشت) املدعوة  للمساهمين  العادي 
للسنة املنتهية في) في الشيانات املالية،)

.(3((/ (/3 

عراقي) بثينة  السيدة  تعيين 
  958/34/33 في) املولودة  حسيني،)
الجنسية،) املغربية  بنو1،) بسيدي 
1قم) الوطنية  للشطاقة  الحاملة 
اإلدا1ة) ملجلس  عضوة  (،A74358
سنوات) ()3( ثالث) ملدة  مستقلة 
املنتهية على إثر الجمع العام العادي)
للمساهمين إلى املوافقة على الشيانات)
في) 3  املنتهية  املالية  للسنة  املالية 

ديسمبر)))3).
الداودي) أمين  السيد  تعيين 
أكتوبر) ( 8 مواليد) من  االد1ي�سي 
مغربي) الشيضاء) بالدا1  ( 976
الوطنية) للشطاقة  حامل  الجنسية 
ثالث) ملدة  مديرا  (BE67338 (1قم

سنوات املنتهية.
العادي) العام  الجمع  إثر  على 
للمساهمين إلى املوافقة على الشيانات)
في) املنتهية  املالية  للسنة  املالية 

.(3((/ (/3 
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
بتا1يخ)7 /33/ )3))برقم)9 8   .

خالصة وبيان

املدير العام

464 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 E(1قم)))الطابق األول جناح ب)-)الصخيرات

شا1ع الحسن الثاني طريق الشاطئ العما1ة.

TARN TRADING شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك منفرد
1أسمالها 3.333  د1هم مقرها 
االجتماعي : حي املغرب العربي 

العما1ة ب 6 الشقة 5  إقامة 1ياض 
فا3 شا1ع طا1ق بن زياد - تما1ة.
1قم السجل التجا1ي : 7)45) .

بيع الحصص، تعيين مسير وتغيير 
مقر الشركة

لشركة) املنفرد  الشريك  قر1 
ذات) شركة  (TARN TRADING
شريك) وذات  محدودة  مسؤولية 
منفرد،)مقرها االجتماعي):)حي املغرب)
العربي العما1ة ب)6)الشقة)5 )إلقامة)
(- زياد) بن  طا1ق  شا1ع  فا3  1ياض 
التجا1ي) في السجل  تما1ة واملسجلة 

تحت 1قم))457) )ما يلي):
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املصادقة واملوافقة على):

بيع)33 )حصة من طرف السيدة)

فاطمة الزهراء)بنحجو لصالح السيد)

محسن مولين.

فاطمة) السيدة  ملهام  حد  وضع 

للشركة) كمسيرة  بنحجو  الزهراء)

ذمتها وتعيين) بعد استقالتها مع ابراء)

السيد الدويري هشام كمسير جديد)

غير) ملدة  الشركة  في  مشا1ك  غير 

محددة.

قر1) (: االجتماعي) املقر  تغيير 

الشركة) مقر  تغيير  املنفرد  الشريك 

 6 من حي املغرب العربي العما1ة ب)

إقامة 1ياض فا3 شا1ع) ( 5 الشقة)

 طا1ق بن زياد)-)تما1ة إلى املقر الجديد):
 7 العما1ة) عياض  القا�سي  زنقة 

الشقة 1قم)6)-)الرباط.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة االبتدائية بتما1ة تحت 1قم)

34)5)بتا1يخ)6 /33/ )3).

465P

I3Z EDITIONS
SARL

عند بشرى نعامي 1قم )  زنقة 

شنكيط تجزئة السقالة الصويرة

تأسيس شركة
بالصويرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ)4 /) /3)3))تم وضع النظام)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

.I3Z EDITIONS SARL(:(التسمية

املقر االجتماعي):)عند بشرى نعامي)
1قم)) )زنقة شنكيط تجزئة السقالة)

الصويرة.

باملغرب) الشركة  غاية  (: الهدف)

والخا1ج على السواء):

التجا1ة االلكترونية.

تنظيم التظاهرات واألحداث.

املدة):)99)سنة.

:)تبتدئ بفاتح يناير) السنة املالية)

وتنتهي في) 3)ديسمبر.

1أ3 املال):)ان 1أسمال الشركة قد)

حدد في مشلغ)3.333))د1هم.

 VERONIQUE(93)حصة للسيدة

 M A R I E - A N T O I N E T T E

 GHYSLAINE RAMI E ISSAHAR

للسيد)) حصة  و93) (ZADEH

 ISSAHAR ZADEH  MICHEL

  ALEXANDRE ISSAHAR-ZADEH

 SALOME للسيدة) حصة  و3))

.VOCTORIA

السيدة) تعيين  تم  (: اإلدا1ة)

VERONIQUE MARIE-

 ANTOINETTE GHYSLAINE

RAMI E ISSAHAR ZADEH)والسيد)

 ISSAHAR ZADEH  MICHEL

ALEXANDRE)مسيران للشركة ملدة)

غير محدودة.

باملحكمة) اإليداع  تم  وقد 

في) الصويرة  بمدينة  االبتدائية 

6)/ 3/ )3))تحت عدد)33)السجل)

التجا1ي 1قم)5533.

466 P

SOVADIS
SARL

املنزل الكائن بدوا1 الغزوة الصويرة

تأسيس شركة
بالصويرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ)5 /) /3)3))تم وضع النظام)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

.SOVADIS  SARL(:(التسمية

الكائن  املنزل   : االجتماعي) املقر 

بدوا1 الغزوة الصويرة.

باملغرب) الشركة  غاية  (: الهدف)

والخا1ج على السواء):
شركة تأجير املركشات))1باعية(.

مقاول في إدا1ة العمليات التجا1ية)

أو الخدماتية))دا1 الضيافة(.

املدة):)99)سنة.

:)تبتدئ بفاتح يناير) السنة املالية)

وتنتهي في) 3)ديسمبر.
1أ3 املال):)ان 1أسمال الشركة قد)

حدد في مشلغ)93.333)د1هم.

 VALERIE للسيدة) حصة  (453

 DANIELE( CORDIER( ép.SAIVE 

 SAIVE DIDIER(و)453)حصة للسيد

.ARMAND LOUIS

اإلدا1ة):

 VALERIE السيدة) تعيين  تم 

و (DANIELE( CORDIER( ép.SAIVE

 SAIVE DIDIER ARMAND LOUIS

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة) اإليداع  تم  وقد 

في) الصويرة  بمدينة  االبتدائية 

)3/ 3/ )3))تحت عدد)36)السجل)

التجا1ي 1قم)5539.

467 P

مكتب األستاذ بن سودة فؤاد

موثق

شا1ع الجيش امللكي عما1ة التاجموعتي)»3«

الطابق الثاني)-)فا3

الهاتف):)535-64-33-75.

SOCIETE ANOIR AALAF

SARL

بتا1يخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

لشركة) يناير وفاتح فبراير) )3)) ((8

شركة) (SOCIETE ANOIR AALAF

ذات مسؤولية محدودة تقر1 ما يلي):)

السابق) الشركة  مقر  تحويل  (-

الحي) ب  (3 قطعة) فا3  من  ذكرها 

الصناعي،)النماء)بنسودة ألى القطب)

 ( 8 1قم) (35 سكتو1) الحضري 

امللحقة 1ا3 املاء)عين الشقف موالي)

يعقوب)-)فا3.

-)تجديد صالحية املسير.

-)توسيع مهام الشركة.

-)إعادة صياغة قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفا3) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

عدد) تحت  ما31) )3)) ( 5 بتا1يخ)

.( /  87
بمثابة مقتطف وبيان

األستاذ بن سودة فؤاد

468 P

مكتب األستاذ بن سودة فؤاد

موثق

شا1ع الجيش امللكي عما1ة التاجموعتي)»3«

الطابق الثاني)-)فا3

الهاتف):)535-64-33-75.

SOCIETE SOMADRO
SARL

بتا1يخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

لشركة) فبراير) )3)) و9) يناير  ((5

SOCIETE SOMADRO)شركة ذات)

مسؤولية محدودة تقر1 ما يلي):)

حصة من طرف) ( 533 تفويت) (-

السيد الشرايبي 1ضا الحصص التي)

ذكرها) السابق  الشركة  في  يمتلكها 

لفائدة السيد السالوي فهد.

السيد) املسيرين  احد  استقالة  (-

الشرايبي 1ضا وابراءه من املهام الذي)

كان يزاوله في الشركة السابق ذكرها.

-)إعادة صياغة قانون الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفا3) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

عدد) تحت  ما31) )3)) ( ( بتا1يخ)

.( /  7(
بمثابة مقتطف وبيان

األستاذ بن سودة فؤاد

469 P

 PHARMACIE CLINIQUE DE

MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

تأسيس شركة
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ) واملسجل  ((3( /3 /3(

 RE5837 عدد) تحت  ((3( /3(/ 3

تم وضع قانون أسا�سي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 PHARMACIE (: التسمية)

.CLINIQUE DE MEKNES

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

يبيع) صيدلي  (: االجتماعي) الهدف 

بالتقسيط.
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د1هم،) ((.333.333 (: 1أسمال)
بمقت�سى عقد املساهمة املسجل في)
 RE58(3 عدد) تحت  ((3( /3(/ 3
تم تحويل الشخص الذاتي فؤاد غالب)
كان) والذي  (C338737 ب.ت.و عدد)
بمكنا3) التجا1ي  بالسجل  مسجال 
شخص) إلى  (43746 1قم) تحت 
 PHARMACIE اسم) تحت  معنوي 

.CLINIQUE DE MEKNES
بئر) شا1ع  (438 (: االجتماعي) املقر 

انز1ان م ج مكنا3.
املسير):)السيد فؤاد غالب.

املدة):)99)سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
في) بمكنا3  التجا1ية  باملحكمة 

3 /33/ )3))تحت عدد)67) .
 5(6 9 (: التجا1ي) السجل  1قم 

مكنا3.
بمثابة مقتطف وبيان

470 P

 PHARMACIE MICHLIFEN
D'IFRANE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد
تأسيس شركة

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتا1يخ) واملسجل  ((3(3/ (/3 
 RE7837 عدد) تحت  ((3( /3(/  
تم وضع قانون أسا�سي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):
 PHARMACIE (: التسمية)

.MICHLIFEN D'IFRANE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
صيدالنية) (: االجتماعي) الهدف 

تبيع بالتقسيط.
د1هم،) ( .833.333 (: 1أسمال)
بمقت�سى عقد املساهمة املسجل في)
 RE7833 عدد) تحت  ((3( /3(/  
تم تحويل الشخص الذاتي السيدة)
امينة اد1ي�سي بوطيبي الحاملة ب.ت.و)
والتي كانت مسجلة) (C 994 7 عدد)
بالسجل التجا1ي بمكنا3 تحت 1قم)
تحت) معنوي  شخص  إلى  (54443

 PHARMACIE MICHLIFEN اسم)
.D'IFRANE

 املقر االجتماعي):)37)زنقة ديزيربل)-
افران.

املسيرة):)امينة اد1ي�سي بوطيبي.
املدة):)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باز1و) االبتدائية   باملحكمة 

و)5 /33/ )3))تحت عدد)97.
  49 (: التجا1ي) السجل  1قم 

از1و.
بمثابة مقتطف وبيان

471 P

TELECTRON
SARL

العام) الجمع  ملقتضيات  تشعا 
بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  عادي  الغير 

  /  /3)3))تمت املوافقة على):
حصة) (4 6 بيع) على  املصادقة 
طالبي) الكريم  عشد  السيد  ملك  في 
حصة() ((38( طالبي) خالد  لفائدة 

وزهير طالبي))38))حصة(.
القانون) على  واملصادقة  تحديث 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 
35/ 3/ )3))تحت عدد)763334.

472 P

CAR GLASS BOUCHAMANE
SARL

العادي) غير  العام  للجمع  تشعا 
بتا1يخ) الشيضاء) بادا1  املنعقد 

33/38/ )3))تمت املوافقة على):
تغيير اسم الشركة):

 CAR GLASS BOUCHAMANE
 VITRAGES AUTOMOBILES إلى)

.BOUCHAMANE
األسا�سي) القانون  تحديث  (-

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 
5 /33/ )3))تحت عدد)773375.

473 P

AT.FINANCE
SARL AU

تشعا لقرا1 املساهم الوحيد بتا1يخ)

4 / 3/ )3))تمت املوافقة على):

 AT.FINANC(تغيير اسم الشركة(-

.GESTI(إلى

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

8 /)3/ )3))تحت عدد)3)7664.

474 P

TOP CANDY
SARL

تشعا ملقتضيات الجمع العام الغير)

تمت) ((3(3/ (/ 7 بتا1يخ) العادي 

املوافقة على):

-)تعيين السيد أمين ايت الطالب)

غير) ملدة  للشركة  مشتركا  مسيرا 

محددة.

األسا�سي) القانون  تحديث  (-

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) باملحمدية  االبتدائية 

4)/)3/ )3))تحت عدد)9)5.

475 P

 STE TRANSPORT BAB

RAHMA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 63.333 د1هم.

مقرها االجتماعي : دوا1 املكازة سيدي 

بوبكر الحاج سوق األ1بعاء الغرب - 

إقليم القنيطرة.

تأسيس شركة
بتا1يخ) العرفي  للعقد  تشعا 

قوانين) وضع  تم  ((3( /33/ 7

 SOCIETE STE الشركة)

 TRANSPORT BAB RAHMA SARL

ذات املميزات التالية):

 SOCIETE (: التسمية)

.TRANSPORT BAB RAHMA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

نقل املستخدمين.

املقر الرئي�سي):)دوا1 املكا1زة سيدي)

بوبكر الحاج سوق األ1بعاء)-)الغرب.

الرأسمال):)63.333)د1هم.

التسيير):)ز1بوح خديجة.

املدة):)99)سنة تشدأ من التسجشل)

الرسمي باملصالح اإلدا1ية.

لدى) الضشط  بكتابة  اإليداع  تم 

األ1بعاء) بسوق  االبتدائية  املحكمة 

تحت) ((3( /33/ 7 بتا1يخ) (- الغرب)

1قم)9)/ )3).

476 P

STE COLIMEX TRANS

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : دوا1 الحرا1يش 

عرباوة - سوق اآل1بعاء الغرب - إقليم 

القنيطرة.

تأسيس شركة
بتا1يخ) العرفي  للعقد  تشعا 

قوانين) وضع  تم  ((3( /33/ 7

STE COLIMEX TRANS(الشركة

SARL)ذات املميزات التالية):

 STE COLIMEX (: التسمية)

.TRANS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)نقل املستخدمين.

الحرا1يش) دوا1  (: الرئي�سي) املقر 

عرباوة سوق األ1بعاء)-)الغرب.

الرأسمال):)33.333 )د1هم.

التسيير):)الحردولي محمد.

املدة):)99)سنة تشدأ من التسجيل)

الرسمي باملصالح اإلدا1ية.
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لدى) الضشط  بكتابة  اإليداع  تم 

األ1بعاء) بسوق  االبتدائية  املحكمة 

تحت) ((3( /33/ 7 بتا1يخ) الغرب 

1قم)33/ )3).

477 P

CCM CONSEIL(مكتب االستشا1ة

ش.م.م

GTCD CONSTRUCTION
SARL

إعالن عن تأسيس شركة ش.م.م 

.GTCD CONSTRUCTION

الكائن مقرها : 1قم 55 سكتو1

 حي النهضة   الطابق الثاني

 شقة 1قم 34 - تما1ة

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس) تم  قد  فبراير) )3)) ((5  

 GTCD CONSTRUCTION شركة)

SARL)ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 GTCD (: التسمية)

.CONSTRUCTION

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

33.333 )مائة) (: 1أسمال الشركة)

ألف د1هم.

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

األشغال املختلفة وأشغال الشناء.

بيع مواد الشناء.

 533 الزيتوني) حنين  (: الشركاء)

حصة.

عشد الكريم الزيني):)533)حصة.

وعشد) الزيتوني  حنين  (: التسيير)

الكريم الزيني مسيرا للشركة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسديل.

التقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

تحت) ((3( /33/ 5 بتا1يخ) بتما1ة 

1قم)335)3 .

478 P

ائتمانية كابفيس

شركة محدودة املسؤولية)

1أسمالها)333.333. )د1هم.

املقر االجتماعي):)ملتقى شا1ع)))ما31 وشا1ع)

القد3 عما1ة)k)1قم)5)الدا1 الشيضاء

SOCIETE PARDICO

شركة محدودة املسؤولية

 1أسمالها 5.333.333 د1هم.

املقر االجتماعي : زنقة ) 1قم  33-3-

35 املنطقة الصناعية الحمرة ) - 

اإلنا1ة   عين الشق - الدا1 الشيضاء

الزيادة في الهدف االجتماعي للشركة

العادي) غير  العام  الجمع  انعقد 

بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  للشركاء)

 PARDICO لشركة) (،(3( /3 /37

د1هم) (5.333.333 1أسمالها) ش.م.م،)

 ( زنقة) الشيضاء،) بالدا1  ومقرها 

الصناعية) املنطقة  (3 -33-35 1قم)

الحمرة)))اإلنا1ة عين الشق.

الهدف) في  الزيادة  الشركاء) قر1 

االجتماعي كنا يلي):

تصنيع املشيدات الحيوية.

التجميلية) املواد  وبيع  تصميع 

وحفظ الصحة الجسدية.

األولية) املواد  واستيراد  تصدير 

ملواد) ونهائية  نهائية  ششه  ومواد 

التجميل.

تصنيع وبيع مواد العطو1.

التكييف،) االستثما1،) االستيراد،)

التخزين،)الشراء)والشيع.

من) (3 الشند) تعديل  قر1 الشركاء)

القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 

بتا1يخ) الشيضاء،) بالدا1  التجا1ية 

33/39/ )3))تحت 1قم))3)769.
للنسخ والنشر

كابفيس

479 P

ائتمانية كابفيس
شركة محدودة املسؤولية 1أسمالها)333.333.  

د1هم.
املقر االجتماعي):)ملتقى شا1ع)))ما31 وشا1ع)

القد3 عما1ة)k)1قم)5)الدا1 الشيضاء

LA MAISON DU RUBAN
SARL AU

تحويل املقر االجتامعي
بمقت�سى قرا1ات الشريك الوحيد)
بتا1يخ) 3/ 3/ )3)  بالدا1 الشيضاء)
 LA MAISON DU RUBAN لشركة)
بمسير) املسؤولية  محدودة  شركة 
د1هم،) ( 33.333 1أسمالها) وحيد،)
بالدا1 الشيضاء،) (: ومقرها االجتماعي)
  4 عما1ة) السالم  تجزئة  الياسمين 

1قم)  )األلفة وقر1 ما يلي):
تحويل املقر االجتماعي):

قر1 الشريك الوحيد تحويل املقر)
االجتماعية للشركة بنفس املدينة إلى)
العنوان التالي):)عين السشع طريق كلم)
 43 تجزئة 1قم) (   SNCI تجزئة) (  

الطابق)4)-)الدا1 الشيضاء.
من) (4 الفصل) تغيير  تم  وبذلك 

القانون األسا�سي للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 
بتا1يخ) الشيضاء،) بالدا1  التجا1ية 

3/39/ )3))تحت 1قم)33)769.
للنسخ والنشر كابفيس

480 P

OMEGA PAK
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
 OMEGA PAK الشركة) اسم 

.SARL AU
استيراد) (: االجتماعي) الهدف 
والتغليف) املنزلية  املنتجات  وتوزيع 

وصيانة املنتجات الغذائية.
 ( 1قم) متجر  (: االجتماعي) املقر 
العما1ة 3)   العربي  املغرب  تجزئة 

بلوك د)-)القنيطرة.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)
مقسمة ل)333 )حصة من فئة)33  
د1هم للحصة الواحدة للسيد محمد)

1ضا العلمي.

1ضا) محمد  السيد  (: التسيير)
العلمي.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
(: بالقنيطرة) االبتدائية  للمحكمة 

.59((7
481 P

 BEST QUALITE OF
CONSTRUCTION

SARL
الهدف االجتماعي):

األعمال املتنوعة والشناء.
-)أعمال الطرق والصرف الصحي.

-)أغطية األ1ضيات):)العزل،)العزل)
املائي.

-)وكالة عقا1ية.
-)التجا1ة الوطنية والدولية.

-)استيراد وتصدير.
معدات) وتركيب  بيع  شراء) (-

التكييف.
املقر االجتماعي):)4،)شا1ع نوباليا،)
حي) بلوك) ،) (، 4 سكتو1) تجزة4،)

الرياض)-)الرباط.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

مقسمة ل):
53))حصة للسيد ياسين الكرتي.

53))حصة للسيد عزيز الكرتي.
سعد) محمد  للسيد  حصة  ((53

العلمي.
53))حصة للسيد حسن دادا.

سعد) محمد  السيد  (: التسيير)
العلمي،)السيد ياسين الكرتي،)السيد)

عزيز الكرتي والسيد حسن دادا.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
(: بالرباط) التجا1ية  للمحكمة 

. 53337
482P

ISA GLOBAL COMPANY
SARL AU

إعالن تأسيس شركة
 ISA GLOBAL الشركة) اسم 

.COMPANY SARL AU
تاجر) (: االجتماعي) ( الهدف)

مستو1دا.
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األعمال املتنوعة والشناء.

التجا1ة.

املقر االجتماعي):)4،)شا1ع نوباليا،)

حي) بلوك) ،) (، 4 سكتو1) تجزئة4،)

الرياض)-)الرباط.

  .333.333 (: الشركة) 1أسمال 

3.333 )حصة من) د1هم مقسمة ل)

الواحدة) للحصة  د1هم  ( 33 فئة)

للسيد اسماعيل أكناو.

التسيير):)السيد اسماعيل اكناو

التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

(: بالرباط) التجا1ية  للمحكمة 

. 53333

483 P

TARB

تأسيس شركة
بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((3( /3(/ 9

شريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تحمل الخصائص التالية):

.TARB(:(التسمية

وأعمال) الشناء) أشغال  (: الهدف)

مختلفة.

زنقة) (3 1قم) (: االجتماعي) املقر 

مراكش قطاع النهضة العيايدة)-)سال.

مشلغ) في  حدد  (: الشركة) 1أسمال 

  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333

قسمة اجتماعية من فئة)33 )د1هم)

للواحدة.

  333 (: العواد) براهيم  السيد 

حصة.

براهيم) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  العواد 

محدودة.

مدة الشركة):)99)سنة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

 33 45 1قم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتا1يخ)  /33/ )3).

484 P

MS INFORMATIQUE
العرفي) العقد  على  بناءا 

الجمع) تم  (( /3 /(9 في) املسجل 

 MS لشركة) االستثنائي  العام 

املسؤولية) ذات  (INFORMATIQUE

مقرها) وحيد  شريك  املحدودة 

عشق) زنقة  العلويين  حي  االجتماعي 
(: 1أسمالها) تما1ة،) (- (5 1قم) اباد 
33.333))مسجلة بالسجل التجا1ي)

تحت 1قم)89457.

وتقر1 في هذا الجمع):

 MS (: من) الشركة  تسمية  تغيير 

.  TIMIOS((إلى(INFORMATIQUE

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

 (3( /3(/(( التجا1ية بالرباط يوم)

تحت عدد)46)   .

485 P

باكوفينا

ش.م.م
زنقة)58)1قم)6)لعرى)-)الشيخ الناظو1

 STATION DE SABLE SEC

IAAZENEN
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ما31) )3)) ( 3 في) بالناظو1 

وضع القوانين األساسية لشركة ذات)

مسؤولية محدودة مميزاتها كما يلي):

 STATION (: القانونية) ( التسمية)

 .DE SABLE SEC IAAZENEN

املوضوع):)تهدف الشركة إلى):

الرمال) واستخراج  استعالل  (-

الجافة)؛

بجميع) القيام  عامة  بصفة  (-

الصناعية،) التجا1ية،) العمليات 

التي) واملالية  املنقولة  العقا1ية،)

تتعلق بصفة مشاشرة أو غير مشاشرة)

أي) أو  اعاله  إليها  املشا1ة  باملواضيع 

موضوع مشابه له أو يمكنه املساهمة)

في نمو الشركة.

املقر االجتماعي):)شا1ع املسيرة 1قم)

543)-)الناظو1.

ابركان) (: االجتماعية) الحصص 

محمد):)93.333)د1هم.

الحنفي حياة):)3.333 )د1هم.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

د1هم) () 33.333( ألف) مائة  مشلغ 

حصة) ( 333 ألف) إلى  مقسم 

د1هم) ( 33 اجتماعية من فئة مائة)

للحصة الواحدة،)وهي مرقمة من) 3  

إلى)333 )وموزعة على الشكل التالي):

-)أبركان محمد):)933)حصة.

-)الحنفي حياة):)33 )حصة.

السنة االجتماعية):)تبتدأ من تا1يخ)

فاتح يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

تا1يخ) من  تبتدأ  سنة  (99 (: املدة)

تكوينها النهائي.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

أبركان محمد بصفته مسيرا وحيدا)

ملدة غير محدودة.

الصافية) األ1باح  توزع  (: األ1باح)

حصصهم) حسب  املشا1كين  على 

لتكوين) املخصصة  (5% خصم) بعد 

االحتياط املنصوص عليه قانونيا.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

ما31) )3)  ( ( بتا1يخ) بالناظو1 

تحت 1قم)545.
مستخلص من أجل النشر

486 P

PRECITEX
SARL

مسجل) عقد  ملقر1ات  تشعا 

بالخميسات في)3 )ما31) )3).

تم وضع القانون األسا�سي لشركة)

باملميزات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

التسمية):)PRECITEX)ش.م.م.

 (4 تجزئة 1قم) (: املقر االجتماعي)

الحي الصناعي الخميسات)5.333 .

املوضوع):)خياطة املالبس الجاهزة)

معامالت اإليراد والتصدير.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد شكيب الفياللي أديب ملدة غير)

محددة.

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)333 )حصة بقيمة)33  

الشريكان) ملكية  في  للحصة  د1هم 

بالتساوي.

السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

ديسمبر باستثناء) يناير وتنتهي في) 3)

سنة التأسيس.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

 (3( /33/ 7 بتا1يخ) بالخميسات 

تحت 1قم) 4).

السجل التجا1ي 1قم)9))9).

487 P

ائتمانية هب فيد

املقر االجتماعي):)شا1ع موالي عشد الرحمان)

العما1ة)56)الشقة 1قم8)-)القنيطرة
الفرع شا1ع منصو1 الدهبي 1قم)36)سوق)

األ1بعاء)-)الغرب.

رحيمو اكري
تأسيس شركة

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  ((3(3/39/(8

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):
التسمية):)1حيمو اكري

الهدف):)الخدمات الفالحية.

 E حي بد1 جهة) (: املقر االجتماعي)
1قم)  ))سوق األ1بعاء)-)الغرب.

مدة الشركة):)99)سنة.
1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) ( 33.333 مشلغ) في  الشركة 

مقسمة إلى قسمة اجتماعية من فئة)

33 )د1هم.

  333 (: لو1يز) هشام  (: السيد)

حصة.

التسيير):)عين السيد هشام لو1يز)

-)مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

تبتدئ من فاتح) ( (: السنة املالية)

يناير،)وتنتهي في الخاتم من ديسمبر.

التقييد بالسجل التجا1ي):)قيدت)

املحكمة) لدى  التجا1ي  بالسجل 

االبتدائية بسوق األ1بعاء)الغرب تحت)
1قم)9)69))بتا1يخ)4 / 3/ )3).

488 P
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EGAM TRAV
SARL AU

1أ3 املال : 33.333  د1هم / 4) 
شا1ع األمير سيدي محمد حي الرشاد 

قرية - سال.
تأسيس شركة

بسال) حر1  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات املواصفات التالية):
 EGAM TRAV (: التسمية)

م.ش.و.م.ش.
شا1ع األمير) ((4 (: املقر االجتماعي)
سيدي محمد حي الرشاد قرية)-)سال.
في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)
  333 من) مكون  33.333 د1هم 
حصة من فئة)33 )د1هم لكل حصة)
(: املقروط) حسن  السيد  (: لفائدة)

333 )حصة.
الهندسة) أعمال  بناء) (: الغرض)

املدنية األخرى.
املدة):)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: املسير)
حسن املقروط ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
الرقم) تحت  بتا1يخ)  /33/ )3))

السجل التجا1ي)47 33.
489 P

STE TAJ ABOUFARAH
 Société(à(Résponsabilité(limitée

associe(unique(en(liquidation
Au(capital(de 50.000 Dhs

 Siège(Social : 52, Rue(Machraa
 Belkassiri(HAy(Oued(Dahab -

Temara
االستثنائي) الجمعوي  القرا1 
بتا1يخ) بتما1ة  املؤ1خ  للمساهمين 
فرح) أبو  تاج  لشركة  ((3 5/ (/(8

قر1 ما يلي):)
-)تصفية مسشقة للشركة.

حسن) براهيم  بن  السيد  تعيين 
مسؤول عن التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 
 85945 التجا1ية بالرباط تحت 1قم)

بتا1يخ)39/)5/3 3).
490 P

ONT MAROC SERVICE
 Société(à(responsabilité(limitée

au
capital(de 100.000 dhs

 Siège(social : 1501 Hay(Al
 Maghrib(Arabi(Massira 2

Temara
االستثنائي) الجمعوي  القرا1 
في) تما1ة  املؤ1خ  الوحيد  للمساهم 
9))يونيو) )3))لشركة أونط مغرب)
سيغفيس ش.م.م ذات شريك وحيد)

قر1 ما يلي):
تعيين السيدة إلهام هيشول مسيرة)

للشركة.
العالي) عشد  السيد  من  تفويت 
533)من األسهم الشريكة إلى السيد)

فيصل 1شيد.
تفويت من السيد عشد العالي)533 
من األسهم الشريكة إلى السيدة إلهام)

هيشول.
للشريكة) القانوني  الشكل  تغيير 
من ش.م.م ذات الشريك الوحيد إلى)

شريك وحيد ش.م.م.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) )3)  (8 بتا1يخ) االبتدائية 

بتما1ة تحت 1قم)8789) .
491 P

 PARAPHARMACIE BY
 CHOROUK CHELOUATI

SARL AU
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) الرباط بتا1يخ فاتح ما31) )3))
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد.
 Parapharmacie( by (: التسمية)

.chorouk(chelouati(sarl
(: االجتماعي) الهدف 

.parapharmacie

1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

د1هم للحصة الواحدة موزعة) ( 33

بين الشركاء)على الشكل التالي):

شفيقة شلواطي)333 )حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

محمد) بولفا1د  (: االجتماعي) املقر 

زفاتي) سيتي  (7.5 الكيلو) الساد3 

محل)9 )السوي�سي الرباط.

املسير):)شفيقة شلواطي.
(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

. 53463

492 P

BINA DEVELOPPEMENT
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي : 3.333.3333 

د1هم

الدا1 الشيضاء 4 زنقة اإلمام مسلم 

الوازيس

السجل التجا1ي  779 )

الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

فبراير) ( 8 بتا1يخ) املنعقد  العادي 

 )3))قر1 الشركاء)ما يلي):

تعيين السيد ناصر بوزوبع مسيرا)

جديدا.

السيد) (: للشركة) مسيرين  تعيين 

محمد بوزوبع والسيد ناصر بوزوبع)

لفترة غير محددة.

املشترك) بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

للمسيرين.

تمديد صالحيات التسيير)؛

تحيين النظام القانوني للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  للمحكمة  التجا1ي 

بتا1يخ) (773  9 تحت 1قم) الشيضاء)

5 )ما31) )3).

493 P

 STE EMILLIO PRINCIPE

SARL AU
تكوين شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤ1خ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  فبراير) )3)) (4 بتا1يخ)

محدودة) ( األساسية) القوانين 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)

 )-)بيع املالبس.

))-)استيراد وتصدير.
املقر):)1قم)  9)محل تجا1ي 1قم)

 )حي املنزه يعقوب املنصو1 الرباط.
بما) املال  1أ3  حدد  (: املال) 1أ3 

قد1ه)33.333 )د1هم.

تدا1 الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  هند  الزها1ي  السيدة 

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

بتا1يخ)6 )ما31) )3).
  53(77 (: 1قم السجل التجا1ي)

تحت 1قم)767   .

494 P

 SOCIETE NOUVELLE DE

VOLAILLES
SOCIETE ANONYME

 CAPITAL(SOCIAL :

140.0048.000 DE(DIRHAMS

 Siège(social : Zone(industrielle

B.P(n° 8 - Temara

RC : 21148

اإلدا1ة) مجلس  محضر  بمقت�سى 

 (3 3 أبريل) فاتح  بتا1يخ  املنعقد 

استنتج أعضاء)مجلس اإلدا1ة ما يلي):

من) زنيبر  ليت  السيد  استقالة 

مجلس) وكرئيس  كعضو  منصشه 

اإلدا1ة.

تعيين السيدة غيثة ما1ية زنييبر)

والسيد أنوا1 الطاهري كأعضاء)جدد)

بمجلس اإلدا1ة وذلك ملدة)3)سنوات.
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تعيين السيد أنوا1 الطاهري 1ئيس)

املجلس وذلك ملدة)3)سنوات.

زنيبر) ما1ية  ديانا  السيدة  تعيين 

والجمعيات) اإلدا1ة  بمجلس  كاتشة 

العامة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (3 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

3 3))تحت 1قم)9)759.

495 P

QUAL - SYNER

SARL
1أسمال الشركة : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : 39، شا1ع ابن سينا 

اكدال - الرباط

السجل التجا1ي : 93539

العادي) العام  الجمع  بمقت�سى 

بتا1يخ)7)يناير) )3))قر1 ما يلي):

إغالق حساب التصفية بالشركة.

املصادقة على تقرير املصفي.

التصفية النهائية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية بالرباط تحت 1قم)3 8    

بتا1يخ)7 )ما31) )3).

496 P

PAN - PROJECT SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى  (: أوال)

بالقنيطرة بتا1يخ)5)ما31) )3)،)تم)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

املشينة فيما يلي):

.PAN PROJECT SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

تسيير) (: هي) الشركة  من  الغاية 

وتسويق) إنتاج  الفالحية،) الضيعات 

االستيراد) الز1اعية،) املنتجات 

والتصدير.

املقر):)شا1ع سعيد الداودي عما1ة)

9) )مكتب)))فال فلو1ي القنيطرة.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتشا1ا من تا1يخ تأسيسها النهائي.

  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)

د1هم قسم إلى)333 )حصىة من فئة)

33 )د1هم،)موزعة كما يلي):

السيد عشد هللا مسكيني):)33333 

د1هم):)333)حصة.

السيد عشد العزيز الهشيل):)34333 

د1هم):)343)حصة.

(: زهراوي) الرحمن  عشد  السيد 

33333)د1هم):)333)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدا1ة)

املسير) بصفته  مسكيني  هللا  عشد 

القانوني للشركة ملدة غير محددة.

ما بين فاتح) (: السنة االجتماعية)

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)

بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 

بتا1يخ)6 )ما31) )3)،)1قم السجل)

التجا1ي):)59639.

497 P

METRICS BPO  SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى  (: أوال)

بالقنيطرة بتا1يخ)8)ما31) )3)،)تم)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

املشينة فيما يلي):

.METRICS BPO SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

مركز) (: هي) الشركة  من  الغاية 

االتصال.

املقر):)محل) )1قم)33)بلوك ب)3 

املغرب العربي القنيطرة.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتشا1ا من تا1يخ تأسيسها النهائي.

  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)

د1هم قسم إلى)333 )حصىة من فئة)

33 )د1هم،)موزعة كما يلي):

 73333 (: لهويتر) املهدي  السيد 
د1هم):)733)حصة.

 33333 (: السيد محمد صامودي)
د1هم):)333)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدا1ة)
املسير) لهويتر بصفته  املهدي  السيد 

القانوني للشركة ملدة غير محددة.
ما بين فاتح) (: السنة االجتماعية)

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)
بالقنيطرة) االبتدائية  باملحكمة 
بتا1يخ)7 )ما31) )3)،)1قم السجل)

التجا1ي):)59639.
498 P

ZIZ - MARKET SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى  (: أوال)
فبراير) )3)،) بالراشيدية بتا1يخ)  )
تم وضع النظام األسا�سي لشركة ذات)
املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

املشينة فيما يلي):
.ZIZ MARKET SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

بيع) (: هي) الشركة  من  الغاية 
العامة) واألغذية  الز1اعية  املعدات 

واالستيراد والتصدير.
 ( 3 تجزئة بوتاالمين 1قم) (: املقر)

الراشيدية.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتشا1ا من تا1يخ تأسيسها النهائي.
  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)
333 )حصة من فئة) د1هم قسم إلى)

33 )د1هم،)موزعة كما يلي):
 433 (: محمد) بوعزاوي  السيد 

حصة.
 333 الدين) نو1  بوعزاوي  السيد 

حصة.
 333 محمد) بوعزاوي  ( السيد)

حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدا1ة)
السيد بوعزاوي محمد 1قم ب.و.ت:)))
القانوني) املسير  بصفته  ( (U(3559

للشركة ملدة غير محددة.

ما بين فاتح) (: السنة االجتماعية)

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)

بالراشيدية) االبتدائية  باملحكمة 

1قم) تحت  ما31) )3)،) (3 بتا1يخ)

السجل التجا1ي)58)/ )3).

1قم السجل التجا1ي)4573 .

499 P

ائتمانية لكافيسك

1ياض والد مطاع سكتو1)))1قم)8 )تما1ة

FC EDUCATION PRIVE
تأسيس شركة.

بتا1يخ ( عرفي) عقد   بمقت�سى 

تم تحرير القانون) ديسمبر) )3)) (7

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

كما) مميزاتها  الوحيد  الشريك  ذات 

يلي):

 FC EDUCATION (: االسم)

.PRIVE

إيجا1،) (: االجتماعي) الهدف 

استغالل،)وتسيير حضانة.

محمد) شا1ع  (: االجتماعي) املقر 

الساد3 حي السفراء،)كلم)8،)طريق)

زعير)-)سوي�سي،)الرباط.

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 33 إلى) مقسمة 

333 )د1هم موزعة كما يلي):

  33 (: الشرقاوي) فرح  السيدة 

حصة.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إنشائها.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  الشرقاوي  فرح  السيدة 

محدودة.

تبتدأ من فاتح) (: السنة التجا1ية)

يناير إلى) 3)ديسمبر.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

املحكمة التجا1ية بالرباط تحت 1قم)

675   )بتا1يخ)  )ما31) )3).
قصر النشر واإلعالن

500 P
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OTS NEGOCE SARL
 OTS (: التجا1ي) العنوان 

NEGOCE SARL

  3 (: تا1يخ تسجيل العقد العرفي)

ما31) 33))بالرباط.

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

املعدات التقنية الصناعية.

1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

مقسمة إلى)333 حصة من فئة)33  

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  د1هم 

الشركاء)على الشكل التالي):

 433 (: العما1ي مصطفى) السيد 

حصة.

(: اللطيف) عشد  القاسمي  السيد 

433)حصة.

السيد عشد الصمد بنزكري):)33) 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)5 )شا1ع األبطال)

شقة 1قم)4،)أكدال،)الرباط.

املسير):)السيد العما1ي مصطفى.

(: التجا1ي) بالسجل  التقيد  1قم 

53467 )بالرباط.

501 P

 SMASH CONSULTING 

SARL AU
: العرفي) العقد  تسجيل   تا1يخ 

 ))ما31) )3))بالرباط.

في) خدمات  (: االجتماعي) الهدف 

اإلعالميات.

1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

مقسمة إلى)333 حصة من فئة)33  

بين) موزعة  الواحدة  للحصة  د1هم 

الشركاء)على الشكل التالي):

  333 (: الطويل) سعيد  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)5 )شا1ع األبطال)

شقة 1قم)4،)أكدال،)الرباط.

املسير):)السيد سعيد الطويل.
(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

 5347 )بالرباط.

502 P

SOCIETE HAJA-2018
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

لشركة) املؤ1خ في فاتح ما31) )3))

ذات) (SOCIETE HAJA-(3 8

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

انوا1 1قم) تجزئة  (: مقرها االجتماعي)

 3 )بوفكران مكنا3 قد تقر1):

ملكيتها) تعود  سهم  ( 333 بيع)

للسيد جناح محمد والسيد حافيظي)

السيد) إلى  هللا  عشد  موالي  علوي 

محمد) باعزة  والسيد  منير  العلوي 

  33.333 بمشلغ) د1هم  ( 33 بقيمة)

د1هم.

السيد) الوحيد  املدير  استقالة 

جناح محمد وتسريحه وتعيين السيد)

العلوي منير حامل الشطاقة الوطنية)

D984358،)كمسير وحيد للشركة.

تحويل املقر الرئي�سي إلى العنوان)

محل تجزئة) ( (6 إقامة 3) (: التالي)
1ياض الزيتون الشطر ب مكنا3.

املذكو1ة) الشركة  1أسمال  زيادة 

د1هم ليصشح من) (4.933.333 بمشلغ)

د1هم) (533.333 د1هم إلى) ( 33.333

الحساب) في  املدينة  الذمم  إد1اج 

الجا1ي للشركة.

بالنشاط) الشركة  نشاط  توسيع 

الطرقي) األشغال  املشاني،) (: التالي)

واألشغال العامة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 8 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 
 )3))تحت 1قم)434 )سجل تجا1ي)

1قم)3 444.

503 P

SHABBY AGRICULTURE
SARL AU

1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : 1قم 4  إحسان  

أز1و

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

التأسي�سي) القانون  وضع  تم 

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

عرفي) لعقد  تشعا  الوحيد  الشريك 

ذات) فبراير) )3)،) ( 6 مؤ1خ بتا1يخ)

الخاصيات التالية):

اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

شركة) (SHABBY AGRICULTURE

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

الهدف):)الفالحة.

املقر) يقع  (: االجتماعي) املقر 
االجتماعي):)1قم)4 )إحسان) )أز1و.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

333 )حصة من) د1هم مقسمة على)

الواحدة.) للحصة  د1هم  ( 33 قيمة)

على الشكل التالي):

شالباش كندال)333 )حصة.

املجموع):)333 )حصة.

بمقت�سى) عينت  (: التسيير)

مسير) للشركة  األسا�سي  القانون 

شالباش) السيد  محدودة  غير  ملدة 

1قم) السفر  لجواز  الحامل  كندال 

.575846867

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأز1و) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) ( ( بتا1يخ)

السجل التجا1ي)489 .

504 P

STE AGRIDALIATI
شركة أكريدالياتي

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس) تم  قد  ما31) )3)) ((
تحمل) والتي  »أكريدالياتي«) شركة)

الخصائص التالية):
التسمية):)شركة أكريدالياتي.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

تسيير مقاولة) (: الهدف االجتماعي)
اإلنتاج الفالحي وتربية املوا�سي.

1أ3 املال):)53.333)د1هم مقسمة)
إلى)533)حصة)33 )د1هم للحصة.

الشركاء):
السيد خزا1 عصام)433)حصة.
السيدة بوكيل سهام)53)حصة.
السيدة دوفير منيرة)53)حصة.

املدة):)99)سنة.
املقر االجتماعي):)1قم))3 )الحرية،)

املحمدية.
:)أسند إلى السيد عصام) التسيير)
1قم) الوطنية  للشطاقة  الحامل  خزا1 

.T 676( 
اإليداع القانوني):)1قم)686.

بتا1يخ القانوني  اإليداع   تم 
 8)ما31) )3).

تم) (: التجا1ي) بالسجل  التقييد 
باملحكمة) ما31) )3)) (8 بتا1يخ)
الرقم) تحت  باملحمدية  االبتدائية 

7487))للسجل التحليلي.
مقتطف للنشر واإلشها1

505 P

مكتب األستاذة ملياء)كتاني حلبي

موثق بتما1ة

EDGE HOTELS GROUPE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بموجب عقد توثيقي أبرم بمكتب)
موثقة) حلبي،) كتاني  ملياء) األستاذة 
تم) (،(3(3 ديسمبر) (( بتا1يخ) بتما1ة،)
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة ذات الخصائص)

التالية):
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مجموعة فنادق إيدج) (: التسمية)

.EDGE HOTELS GROUPE

بشكل) الشركة  تقوم  (: الغرض)

مشاشر أو غير مشاشر وتحت أي شكل)

أو) باملغرب  سواء) األشكال،) من 

بالخا1ج):

تشغيل وإدا1ة أي فندق ومطعم)

ومقهى وأنشطة تكميلية أخرى.

إدا1ة وتأجير أي منشأة أو أصول)

هذه) ملما1سة  ضرو1ية  تجا1ية 

األنشطة.

املعامالت) جميع  أعم،) وبشكل 

والصناعية) واملالية  التجا1ية 

تتعلق) قد  التي  والعقا1ية  واملنقولة 

بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء)

املذكو1ة أعاله أو بأي شيئ آخر مشابه)

أو من املحتمل أن تعزز) أو مرتشط،)

تطويرها بأي شكل من األشكال.

املقر االجتماعي) (: املقر االجتماعي)

زنقة) (، 4 أكدال،) بالرباط،) يوجد 

األشعري،)شقة 1قم)4.

املدة):)99)سنة.

االجتماعي) الرأسمال  (: الرأسمال)

33.333 )د1هم مجزأ) محدد في مشلغ)

  33 333 )حصة اجتماعية من) إلى)

على) مخصصة  للواحدة،) د1هم 

الشكل التالي):

للسيد محمد كنوني):)33))حصة.

للسيد املهدي كنوني):)33))حصة.

للسيد أنا3 كنوني):)33))حصة.

للسيدة سلمى كنوني):)33))حصة.

للسيدة سليم كنوني):)33))حصة.

وحيد) كمسير  يعين  (: التسيير)

السيد) محدودة  غير  ملدة  للشركة 

املهدي كنوني.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

ما31) ( 3 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

تم) كما  الرقم) 44)) تحت  ((3( 

تسجيل الشركة في السجل التجا1ي)

تحت 1قم)49 53 .
األستاذة ملياء)كتاني حلبي

506 P

H&B DISTRIBUTION
SARL

بتا1يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  ما31) )3)،) (4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املعطيات) تحت  وذلك  محدودة 

التالية):

 H&B شركة) (: التسمية)

DISTRIBUTION SARL

وبيع) االستيراد  (: الشركة) غرض 

منتجات) أو  جملة  نصف  أغذية 

ز1اعية.

علي) موالي  شا1ع  (4 1قم) (: املقر)

الشريف شقة) )تما1ة.

ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تا1يخ تسجيلها في)

السجل التجا1ي.

بمشلغ) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

  333 مقسمة إلى) د1هم،) ( 33.333

للواحدة،) د1هم  ( 33 ب) حصة،)

مكتتشة،)محر1ة وموزعة كالتالي):

السيدة بشرى لهشوب)533)حصة.

السيدة حرية لهشوب)533)حصة.

املجموع):)333 )حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة بشرى لهشوب والسيدة حرية)

لهشوب ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الشركة  لنظام  القانوني 

بتا1يخ) وذلك  بتما1ة  االبتدائية 

الشركة) سجلت  ما31) )3)) ( 6

بالسجل التجا1ي تحت 1قم)33)5.

1قم السجل التجا1ي):)373)3 .
مقتطف قصد اإلشها1

507 P

MULGA PUB
SARL AU

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس) ((3(3 فبراير) (8

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد التي تحمل الخصائص)

التالية):

 MULGA PUB SARL (: التسمية)
AU

الهدف االجتماعي):)
مقاول في أعمال النظافة.

مقاول في البستنة.
تاجر في منتجات التنظيف.

1أ3 املال):)33.333 )د1هم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
شركة) عند  (: االجتماعي) املقر 
APIMO)1قم)5 )شا1ع األبطال شقة)

4)أكدال،)الرباط.
املزداد) املالكي  حسن  (: التسيير)
الحامل) أبريل) 98 ) ((4 بتا1يخ)
 AB73 768 1قم) الوطنية  للشطاقة 
الساكن بحي موالي اسماعيل قطاع)

))1قم)963)سال.
التسجيل) تم  (: التجا1ي) السجل 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
ما31) )3)   ( 6 بتا1يخ) بالرباط 
اإليداع) 1قم  ( 53(63 الرقم) تحت 

.   75 
508 P

MAGOLA
SARL AU

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بالرباط تم تأسيس) ((3(3 فبراير) (8
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد التي تحمل الخصائص)

التالية):
MAGOLA SARL AU(:(التسمية

في) مقاولة  (: االجتماعي) الهدف 
أشغال الشناء)واألشغال املتنوعة.

1أ3 املال):)33.333 )د1هم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
شركة) عند  (: االجتماعي) املقر 
APIMO)1قم)5 )شا1ع األبطال شقة)

4)أكدال،)الرباط.
املزداد) املالكي  حسن  (: التسيير)
الحامل) أبريل) 98 ) ((4 بتا1يخ)
 AB73 768 1قم) الوطنية  للشطاقة 
الساكن بحي موالي اسماعيل قطاع)

))1قم)963)سال.

التسجيل) تم  (: التجا1ي) السجل 

بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)

فبراير) )3)   ( 6 بتا1يخ) بالرباط 

اإليداع) 1قم  الرقم) 6)53 ) تحت 

.   753

509 P

STE NOVATRAB
SARL

على إثر قرا1 الجمع العام املنعقد)

 STE لشركة) ((3(3 يونيو) ((( يوم)

  3.333 1أسمالها) (NOVATRAB

 (3 1قم) (: االجتماعي) ومقرها  د1هم 

حي) محمد،) سيدي  شا1ع  مكر1،)

الرشاد،)القرية،)سال.

تقر1 ما يلي):

حل الشركة.

إعالن السيدة أفزا 1شيد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) ( 5 بتا1يخ)

.36 65

510 P

BLUE PLACE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتا1يخ)

تم وضع القانون) فبراير) )3)،) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

BLUE PLACE(:(التسمية

:)مقاول أعمال) الهدف االجتماعي)

الصناعية) أو  التجا1ية  اإلدا1ة  في 

أو) املدنية  للخدمة  الز1اعية  أو 

العسكرية.

مكر1،) ((3 1قم) (: املقر االجتماعي)

الرشاد،) حي  محمد،) سيدي  شا1ع 

القرية،)سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة.
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حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
  33.333 مشلغ) في  الشركة  1أسمال 
د1هم موزع على)333 )حصة من فئة)

33 )د1هم للحصة وزعت كما يلي):
  333 شرقاني) عدنان  السيد 

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد عدنان)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  شرقاني،)

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجا1ي)
باملحكمة) الضشط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت 1قم)5) 33.
511 P

STE BIOKANA
املنعقد) العام  الجمع  إثر  على 
 STE لشركة) يناير) )3)) ((9 يوم)
  33.333 1أسمالها) (،BIOKANA
1قم) (: بـ) االجتماعي  ومقرها  د1هم،)
العرجات،) جابر،) أوالد  (،487

السهول،)سال،)تقر1 ما يلي):
باع السيد يامني كريم)853)حصة)

لفائدة السيدة اتشاتو نجية.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.
1قم السجل التجا1ي):)667)3.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 
1قم) تحت  ما31) )3)) بتا1يخ)  )

.36 67
512 P

 ABDELGHANI
ELECTRONICS

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) فبراير) )3)،) ( 6 في) بالداخلة 
لشركة) األسا�سي  القانون  تحديد 
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):
التسمية االجتماعية):)

ABDELGHANI ELECTRONICS
شركة) (: القانونية) الطشيعة 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

غرض الشركة):)بيع وإصالح مواد)

تجا1ة) مختلفة،) خدمات  االتصال،)

عامة،)استيراد وتصدير.

املسيرة) ،) حي  (: االجتماعي) املقر 

شا1ع املسجد،)1قم)35،)الداخلة.

من) سنة  (99 (: االجتماعية) املدة 

تا1يخ تأسيسها النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

  333 إلى) مقسم  د1هم،) ( 33.333

حصة اجتماعية من فئة)33 )د1هم،)

كلها لفائدة الشريك الوحيد السيد)

عشد الغاني حفيظ.

التسيير):)تعيين السيد عشد الغاني)

حفيظ مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة ضشط)

بتا1يخ بالداخلة  االبتدائية   املحكمة 

1قم) تحت  ما31) )3)،) (4

الشركة) تقييد  وتم  (،35 /(3( 

بالسجل التجا1ي بالداخلة تحت 1قم)

. 754 
مقتطف من أجل النشر

513 P

STE BOUSBER IMMOBILIER

SARL

السجل التجا1ي بسال 1قم 9 98)

ICE 002252455000096

طشقا ملحضر الجمع العام لشركة)

 STE BOUSBER IMMOBILIER

SARL)املسجل بتا1يخ) ))يناير) )3) 

بالرباط.

1أسمالها)33.333 )د1هما ومقرها)

  49 1قم) النهضة  قطاع  االجتماعي 

ودادية أبي الزهراء)العيايدة سال.

تقر1 ما يلي):

قفل الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم)35)36.

514 P

 CENTRE DES EXPERTISES
ET TECHNOLOGIES

EXPERTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرباط، إقامة 1قم 33، شقة 1قم 8
زنقة مولي احمد لوكيلي، حسان

تعيين مسير جديد وتفويت 
الحصص

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
يناير) ( 5 بتا1يخ) املنعقد  االستثنائي 
بمقر الشركة ذات املسؤولية) ((3 9

املحدودة تقر1 ما يلي):
العما1ي) السيد  املسير  استقالة 
(: جديد) مسير  وتعيين  هشام  مولي 
السيد العما1ي مولي احمد وملدة غير)

محدودة.
السيد) من  حصة  ( 33 تفويت)
السيد) إلى  هشام  مولي  العما1ي 

العما1ي مولي احمد.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 
ما31) ( 8 يوم) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))86   .
515 P

 CENTRE DES EXPERTISES
ET TECHNOLOGIES

EXPERTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرباط، إقامة 1قم 33، شقة 1قم 8
زنقة مولي احمد لوكيلي، حسان

تحويل مقر الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر) (( االستثنائي املنعقد بتا1يخ)
بمقر الشركة ذات املسؤولية) ((3 9

املحدودة تقر1 ما يلي):
تحويل مقر الشركة):)من الرباط،)
إقامة 1قم)33،)شقة 1قم)8،)زنقة مولي)
إلى الراشدية) حسان  احمد لوكيلي،)

قصر زاوية امليكس اوفو3.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضشط  بكتابة  القانوني 
ما31) ( 8 يوم) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)863   .
516 P

STE LOJAYN TOURS 
SARL AU

بالرباط) حر1  عرفي  عقد  حسب 

بتا1يخ)3))يناير)3)3))تمت املصادقة)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون  على 

الخصائص التالية):

 STE (: االجتماعية) التسمية 

LOJAYN TOURS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)نقل العمال.

تزمو1ت) دهر  (: االجتماعي) املقر 

اقليم) الروا�سي  جماعة  العما1ة) )

الحسيمة.
د1هم،) ( 33.333 (: املال) 1أ3 

اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) موزعة 

من فئة)33 )د1هم،)محر1ة نقدا وهي)

موزعة كاآلتي):

السيد 1بيع عدام):)333 )حصة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

غالم) السيد  تعيين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  احديدوش 

محدودة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

1قم) تحت  بالحسيمة  االبتدائية 

السجل التجا1ي):) 97).

517 P

COLO JAD
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع) بتا1يخ فاتح فبراير) )3)،)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد،) بشريك  املحدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية):

COLO JAD SARL AU(:(التسمية

القيام بجميع أشغال) (: األهداف)

الشناء،)الصشاغة.

املغرب) حي  (: االجتماعي) املقر 

العربي 1قم)38)الطابق الثاني سكتو1)

4)تما1ة،)الصخيرات.
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  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.

يدير الشركة وملدة غير) (: التسيير)

محددة السيد خواض جواد.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التقييد) 1قم  تما1ة،) االبتدائية 

1قم) (، 3(353 (: التجا1ي) بالسجل 

ما31) ( 5 بتا1يخ) (،5 83 (: اإليداع)

.(3( 
ملخص قصد النشر

518 P

CORRECT MENUISERIE

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال قد1ه 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : إقامة 1قم 33

الشقة 1قم  ، شا1ع عشد الكريم 

الخطابي، تما1ة

تفويت الحصص
الجمع) محضر  في  جاء) ملا  تشعا 

بتا1يخ املنعقد  االستثنائي   العام 

5 )فبراير) )3))تقر1 ما يلي):

  33 بقيمة) حصة  (533 تفويت)

طرف) من  الواحدة  للحصة  د1هم 

السيد حمص محمد لصالح السيد)

ز1وال محمد.

استقالة السيد حمص محمد من)

منصشه كمسير ومنحه إبراء)تاما ودون)

تحفظ من بداية نشاط الشركة إلى)

يومنا هذا.

ز1وال) للسيد  الفردي  اإلمضاء)

محمد.

تغيير مقر الشركة من إقامة 1قم)

33،)الشقة 1قم) ،)شا1ع عشد الكريم)

تما1ة إلى دوا1 والد سالمة) الخطابي،)

عين عتيق تما1ة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) ما31) )3)) ( 6 بتما1ة بتا1يخ)
1قم)97 5.

وهذا بمثابة مقتطف وبيان

519 P

MILORDCAFE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
1أسمالها : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : 1قم 8 ) تجزئة 

عين الحياة   الصخيرات

تشعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)

االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 
تقر1) يناير) )3)) ( 5 للشركة بتا1يخ)

ما يلي):

ا1كايني) امشا1كة  السيدة  تعيين 

غير) ملدة  للشركة  أخرى  كمسيرة 

محدودة.

(: للمسيرين) الفردي  التوقيع 

السيد) أو  ا1كايني  امشا1كة  السيدة 

احمد زكون.

وضع نظام أسا�سي جديد مرفق)

بما سشق من التعديالت.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

ما31) ( 6 بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)99 5.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

520 P

SEVEN DIVERS INTERIM
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

الوحيد) الشريك  قرا1  بموجب 

تقر1 تأسيس) ما31) )3)) (4 بتا1يخ)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

فإنها) لذلك  وتشعا  وحيد  بشريك 

تتكون من السيد هشام دعنون.

 SEVEN DIVERS(:(تسمية الشركة

INTERIM SARL AU

نشاط الشركة):

التجا1ة العامة.

متنوعة) مواد  وشراء) بيع 

الشيض) خاصة  والجملة  بالتقسيط 

والحشوب الكاملة وغيرها.

في) أعمال تنظيف متعددة سواء)

املجال الصناعي وغيرها.

مقر الشركة):)) )مكر1 زنقة لشنان)

1قم)3)حي املحيط.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

د1هما) ( 33.333 (: املال) 1أ3 

مقسم على)333 )حصة بقيمة)33  

د1هم للحصة للواحدة.

السيد هشام) (: التسيير والتوقيع)

دعنون.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

ما31) ( 5 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 5)53 .
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

521 P

NIZACOM
SARL AU

نزكوم

بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)

نظام) تكوين  تم  ما31) )3)) ( (

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

التسمية):)NIZACOM)»نزكوم«.

الهدف):)تما31 الشركة األهداف)

التالية):

أعمال الشناء.

بيع معدات الشناء.

إدا1ة اإلنشاءات.

1قم) (،65 عما1ة) (: املقر االجتماعي)

))،)املودة،)الرباط.

  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)

حصة قيمة) ( 333 د1هم مقسم إلى)

كل واحدة)33 )د1هم.

نزا1) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

التعريف) لشطاقة  الحامل  أكديرة 

كمسير) (،A73 73( 1قم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  القانوني  اإليداع 
الضشط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجا1ية بالرباط تحت 1قم)

السجل التجا1ي)53443 .
522 P

CABINET COMPTABLE FIGHA
 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

 Avenu(Agadir(GUELMIM
Tél(:(05(28(77(18(63 

طوايلة
تعديل شركة

طشقا ملداوالت الجمع العام الغير)
قر1) ما31) )3)) (3 بتا1يخ) عادي 

الشركاء)ما يلي):
قر1 السيد خلهن شويعا1 بزيادة)
د1هم) (933.333 الرأسمال بما قد1ه)
إلى) د1هم  ( 33.333 من) زيادة  عن 

333.333. )د1هم.
عن) الوحيد  واملسؤول  املسير 

اإلمضاء)هو السيد خلهن شويعا1.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط 
ما31) )3)  ( 6 بتا1يخ) بطانطان 

تحت 1قم)84/ )3).
523 P

ATRA GROUP
SARL AU

تغييرات مختلفة
على إثر مداوالت الجمعية العامة)
يناير) (7 بتا1يخ) املنعقدة  االستثنائية 
 ATRA شركة) مساهمو  قر1  (،(3(3
GROUP)والتي يوجد مقرها ب عما1ة)
أكدال) (( 1قم) شقة  سشو  شا1ع  (33

الرباط.
بيع الحصص االجتماعية):)السيد)
الرياحي مصطفى بيع)333 )حصة إلى)

السيد العريف مو�سى.
استقالة) (: الشركة) مسير  تغيير 
السيد الرياحي مصطفى وتعيين مسير)

الشركة السيد األترا�سي أيوب.
تغيير القوانين األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليو) بتا1يخ) )) بالرباط  التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)35646 .
524 P
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 LEADER CONSULTING
 TERITORY

COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
3))يونيو)9 3))واملسجل في) ))يونيو)
9 3))بالرباط تأسست الشركة ذات)

الخصائص التالية):
مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.
الهدف االجتماعي):)

تكوين) (- اإلدا1ية) االستشا1ات 
مستمر في جميع التخصصات.

منظم التظاهرات واملناسشات.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)
حصة اجتماعية) ( 333 مقسمة إلى)
موزعة للحصة  د1هم  ( 33  بقيمة)

كما يلي):
نو1ي الغربي):)933)حصة.
حمزة بودهر):)33 )حصة.

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

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

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
ضاية) زنقة  (( (: االجتماعي) املقر 

إفرح شقة)))أكدال الرباط.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
باملحكمة التجا1ية بالرباط)3 498 .
525 P

مكتب املحاسشة
CABINET MSCOS 

عما1ة)4 )مكتب 1قم)5))زنقة أزكزا أكدال)
الرباط

الهاتف):)9).6.36 . 36.6 

MSCOS SERVICES
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
تكوين) تم  ومحضر  ما31) )3)،) (9
نظام أسا�سي لشركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):
 MSCOS SERVICES (: التسمية)

SARL AU
الهدف):)تما31 الشركة األهداف)

التالية):

القانونية) االستشا1ات  مكتب 

إعداد) املقاوالت،) وتسيير  تنظيم 

ملفات القروض.

نقل الشضائع.

مكتب) عما1ة) ) (: املقر االجتماعي)
املنال ح.ي.م) التجا1ي  املركز  (( 1قم)

الرباط.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر.

تا1يخ تقييد) سنة من  (99 (: املدة)

الشركة بالسجل التجا1ي.
  33.333 (: 1أ3 املال االجتماعي)

حصة قيمة) ( 333 د1هم مقسم إلى)

ملكية) في  د1هم  ( 33 واحدة) كل 

السيدة الروكي أمال الحاملة لشطاقة)

.TA79536(التعريف الوطنية 1قم

التسيير):)تم تعيين السيدة الروكي)

التعريف) لشطاقة  الحاملة  أمال 

والسيدة) (TA79536 1قم) الوطنية 

لشطاقة) الحاملة  عمراني  حنان 

 A783 77 1قم) الوطنية  التعريف 

كمسيرتين للشركة وملدة غير محدودة.

خصم) بعد  (: القانوني) االحتياط 

االحتياط) تأسيس  أجل  من  (%5

حسب) يوزع  الفائض  القانوني 

قرا1ات الشركاء.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) ( 8 بتا1يخ)

.   895
عن النسخة والنص

MSCOS

526 P

WORLD SERVICES COMPTA

ISMALEM
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالدا1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) يناير) )3)) ((6 بتا1يخ) الشيضاء)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):

 ISMALEM(:(التسمية االجتماعية

SARL

الهدف االجتماعي):)

وتشادل) وبيع  واستئجا1  شراء)

وتطوير) وتجديد  وتحويل  وتأجير 

املشنية) املشاني  جميع   وتشغيل 

أو غير املشنية،)بصو1ة مشاشرة أو غير)

هذه) وتطوير  واستخدام  مشاشرة،)

املشاني.

تجا1ية،) عملية  أي  في  املشا1كة 

مشاشرة) غير  أو  مشاشرة  بصو1ة  إما 

جديدة) شركات  إنشاء) طريق  عن 

واالشتراكات) والرعاية،) واملساهمات،)

واالندماجات) األسهم،) شراء) أو 

والتحالفات.

املقر االجتماعي):)64)زنقة عشد هللا)

الدا1) (( 1قم) األول  الطابق  املديوني 

الشيضاء.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تا1يخ تأسيسها.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) ( 333 على) موزعة  د1هم 

وزعت للحصة  د1هم  ( 33 فئة)  من 

كما يلي):

1ؤوف عرباني)33))حصة.

ملياء)سماعلي)33))حصة.

ياسين عرباني)33))حصة.

اسماعيل عرباني)33))حصة.

1يم عرباني)33))حصة.

السنة االجتماعية):)تشدأ من فاتح)

يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

عرباني) 1ؤوف  السيد  (: التسيير)

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجا1ي بمكتب)

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير) )3)  ((5 بتا1يخ) الشيضاء)

تحت 1قم)933 49)إيداع قانوني 1قم)

.767476

527 P

WORLD SERVICES COMPTA

ESTAR INVEST
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  يناير) )3)) ((9 بتا1يخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):

 ESTAR (: االجتماعية) التسمية 

INVEST SARL AU

الهدف االجتماعي):)

أعمال الشناء.

أعمال مختلفة.

تجا1ة عامة.
املقر االجتماعي):)شقة 1قم)5)زنقة)

سيام الطابق) )ديو1 الجامع الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تا1يخ تأسيسها.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) ( 333 د1هم موزعة على)

فئة)33 )د1هم للحصة كما يلي):

السرحاني) الرحيم  عشد  السيد 

333 )حصة.

السنة االجتماعية):)تشدأ من فاتح)

يناير إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

الرحيم) عشد  السيد  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  السرحاني 

محدودة.

تم إيداع السجل التجا1ي بمكتب)

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)) ( 6 بتا1يخ)

.(577

528 P

اكاكونتا

1قم)6))عما1ة املستقشل شا1ع ابن العربي الحي)

الصناعي أكادير

SOCIETE VIRTUREEL
SARL AU

منعقد) عام  جمع  بموجب  قر1 

تأسيس) يناير) )3)،) ((3 بتا1يخ)

شركة ذات الخصائص التالية):
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 VIRTUREEL شركة) (: التسمية)

.SARLAU

  6 1قم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

الكريم) عشد  شا1ع  تتريت  عما1ة 

الخطابي حي املسيرة أكادير.

تا1يخ) من  بدء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجا1ي.

معدات) مؤجر  أو  تاجر  (: الهدف)

تكنولوجيا املعلومات.

غيرها) أو  الطاولة  أجهزة  مشغل 

من األلعاب املماثلة.
مشلغ) في  حدد  (: الشركة) 1أسمال 

  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333

للحصة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 

الواحدة حر1ت كاملة.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

السيد بوحجب يوسف.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

تحت 1قم) فبراير) )3)،) ( 3 بتا1يخ)

.98(65

السجل التجا1ي 1قم)7  46.

529 P

اكاكونتا

1قم)6))عما1ة املستقشل شا1ع ابن العربي الحي)

الصناعي أكادير

SOCIETE GROWIT
SARL AU

غير) العام  الجمع  بموجب  قر1 

العادي بتا1يخ)8)فبراير) )3))ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي):

تم تحويل املقر االجتماعي للشركة)
شا1ع) (( مركب األمل عما1ة) (44 1قم)

املقر) إلى  أكادير  الثاني،) الحسن 

بلوك د أكادير باي) ( 3( الجديد 1قم)

-)أكادير.

القانون األسا�سي للشركة

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

1قم) تحت  ما31) )3)،) ( ( بتا1يخ)

.98697

السجل التجا1ي 1قم)757)4.

530 P

STE FIDUCIAIRE ZITOUNI SARLAU

AU CAPITAL DE  33.333 DHS

SIEGE(SOCIAL(:(AV(MED(V

N° 55 RUE AL MAHKAMA, APP N°3

 er ETAGE EL KALAA DES SRAGHNA

TEL(:(05.24.22.16.66

E-mail(:(lavieeco-55@hotmail.fr

STE ADDI TISLANE
SARL

تصفية شركة
 ADDI بشركة) الشركاء) قر1 
1أسمالها) ش.م.م،) (TISLANE SARL

مقرها) ويوجد  د1هم  ( 33.333
بقلعة) ((57 1قم) االجتماعي باملنا1ة) )

السراغنة.

عادي) الغير  العام  الجمع  خالل 

سبتمبر) ((9 للشركة واملنعقد بتا1يخ)

3)3))نصه كما يلي):

الشركة) تصفية  على  املصادقة 

املذكو1ة أعاله.

ليلى السيدة  استقالة   قشول 

كمسيرة) مهامها  من  عدي  ايت 

للشركة.

عدي) ايت  ليلى  السيدة  تعيين 

جميع) وتخويلها  للشركة  كمصفية 

الصالحيات لهذا الغرض.

تحديد مقر التصفية ب):)املنا1ة)  
1قم)57))قلعة السراغنة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتا1يخ السراغنة  بقلعة   االبتدائية 

1قم) تحت  ما31) )3)) (  

.(3( /  (

531 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° (8 RUE  3 V.N

SIDI KACEM

 LOCATION AUTO

HADKOURT
تأسيس شركة

1قم) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ) )  ((3(333359 43334

شركة) تأسيس  تم  ((3(3 ديسمبر)

شركة) محدودة،) مسؤولية  ذات 

فردية،)خصائصها كالتالي):

 LOCATION (: التجا1ي) االسم 

AUTO HADKOURT

(- ش.ذ.م.م) (: القانوني) الشكل 

ش.ف.

علي) موالي  اعزيب  حي  (: املقر)

جماعة احد كو1ت.

الهدف الرئي�سي):)كراء)السيا1ات.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.
د1هم) ( 33.333 (: املال) 1أ3 

مقسمة إلى)333 )حصة من فئة)33  

د1هم لفائدة املالك الوحيد للشركة.

التسيير):)عشد السالم لشهب.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضشط 

تحت) يناير) )3)) ((3 بلقصيري يوم)
1قم)7)السجل التجا1ي 1قم)467.

532 P

STE COLOGE
تعديالت قانونية

STE COLOGE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املقر الرئي�سي):)الحي اإلدا1ي شا1ع)

منويل زنقة)9)الطابق األول العيون.

الجمع) ملداوالت  طشقا  (: املوضوع)

ما31) (9 بتا1يخ) عادي  الغير  العام 
خلوق مصطفى  السيد  قر1  ((3(  

ما يلي):

العنوان) إلى  الشركة  مقر  تغيير 
التالي):)زنقة أكفول 1قم)8 )العيون.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

1قم) تحت  ما31) )3)) بتا1يخ)  )

.765/(3( 

533 P

PRESTIGE 2ZHS
تأسيس شركة

بتا1يخ العرفي  للعقد   تشعا 

قوانين) وضع  تم  ما31) )3)) (5

الشركة ذات املميزات التالية):

PRESTIGE (ZHS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خا1جه):

األنشطة) جميع  الشناء،) أشغال 

املتعلقة بالشناء.

املقر الرئي�سي):)الحي الحجري 1قم)

38))العيون.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)33.333  

حصة من) ( 333 إلى) د1هم مقسمة 

ملك) في  للواحدة  د1هم  ( 33 فئة)

السيد محمد سيمو.

تسير من الطرف السيد) (: اإلدا1ة)

محمد سيمو.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

1قم) تحت  ما31) )3)) (9 بتا1يخ)

1قم) تجا1ي  سجل  ((3( /749

.35573

534 P

STE ROLTY
SARL

تأسيس شركة
بتا1يخ عرفي  لعقد   تشعا 

قوانين) وضع  تم  ما31) )3)) ( 5

الشركة باملميزات التالية):

STE ROLTY SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

تجزئة) ( 73 1قم) (: الرئي�سي) املقر 

الخير العيون.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خا1جه):

بالري) املتعلقة  الصناعة 

األشغال) عامة،) تجا1ة  والفالحة،)

العامة،)التصدير واالستيراد.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)33.333  

د1هم مقسم إلى)333 )حصة موزعة)

كالتالي):
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الدية عشداتي)533)حصة.
الدية ملينة)533)حصة.

اإلدا1ة):)تسير من الطرف السيدين)
الدية عشداتي والديه ملينة ملدة غير)

محدودة.
السجل التجا1ي 1قم):)35679.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
1قم) تحت  ما31) )3)) ( 6 بتا1يخ)

.(3( /839
535 P

 SOCIETE KIAROS TIME
PRODUCTION

SARL
تأسيس شركة

بتا1يخ عرفي  عقد   بموجب 
شركة) تأسيس  تم  ما31) )3)) (5

ذات املميزات التالية):
 STE KIAROS TIME ( (: التسمية)

PRODUCTION SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
املقر الرئي�سي):)تجزئة الراحة 1قم)

6  )العيون.
اإلنتاج) (: االجتماعية) النشاطات 

السمعي الشصري.
33.333 )د1هم قسم) الرأسمال):)
لكل) د1هم  ( 33 حصة،) ( 333 إلى)

واحدة.
السيدين) إلى  يعهد  (: التسيير)
حمديوي) حميد  السلوكي  حمودي 

ألجل غير مسمى.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
ما31) ( 6 االبتدائية بالعيون بتا1يخ)

 )3))تحت 1قم) )3)/833.
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STE TIDILIA
شركة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد
1أسمالها : 33.333  د1هم

تصفية الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املنعقد بتا1يخ)7)يناير) )3))للشركة)
املسؤولية محدودة  شركة  (TIDILIA

والتي يوجد مقرها االجتماعي عما1ة) (
 BRD 3D RESIDENCE EL HAMD
تم) الشيضاء) الدا1  (BEAUSITE N°6

اتخاذ القرا1ات اآلتية):
تصفية الشركة قشل نهاية مدتها)

القانونية.
لحسن) سنساط  السيد  تعيين 

مكلفا بتصفية الشركة.
عما1ة) (6 في) التصفية  تعيين مقر 

BRD3)إقامة الحمد الدا1 الشيضاء.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتا1يخ الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 
7 )ما31) )3))تحت 1قم)773499.
537 P

STE BRICOF
ش م م

1أسمالها : 33.333  د1هم
 LOT 106 RUE : املقر االجتماعي

 MOHAMED BOUZIANE
 MOULAY RACHID

CASABLANCA
إضافة مهنة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم) فبراير) )3)) (8 بتا1يخ) املنعقد 

اتخاذ القرا1ات اآلتية):
إضافة مهنة االستيراد.

القانون) من  (3 الفصل) تعديل 
األسا�سي للشركة.

استيراد جميع السلع.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
بتا1يخ الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 
7 )ما31) )3))تحت 1قم)773498.
538 P

 STE LES MOULINS DU
MAROC

تعيين مجلس إدا1ة جديد
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
للشركة) ((3(3 ديسمبر) ( 8 بتا1يخ)
LESMOULINS DU MAROC)شركة)
مجهولة 1أسمالها)7.334.333))د1هم)
الشيضاء) الدا1  االجتماعي  ومقرها 
زنقة األمير عشد القاد1 وبعد وفاة) (7
اتخاذ) تم  اإلدا1ة  مجلس  1ئيس 

القرا1ات اآلتية):

تعيين مجلس إدا1ة جديد.

قشول مسير جديد السيد بن عدي)

عشد القاد1.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتا1يخ فاتح) التجا1ية بالدا1 الشيضاء)

فبراير) )3))تحت 1قم)) 768.9.

539 P

STE BARRETTECO
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حر1 بالدا1)

تم) فبراير) )3)) (8 بتا1يخ) الشيضاء)

لشركة) األسا�سي  القانون  وضع 

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

.STE BARRETTECO(:(االسم

استيراد وتصدير جميع املنتجات)

ومستحضرات التجميل ومشتقاتها.

تتعلق) قد  التي  العمليات  جميع 

بشكل مشاشر أو غير مشاشر بالشراء)

ومنتجات) عناصر  لجميع  والشيع 

التجميل.

تجا1ية) عملية  كل  عامة  وبصفة 

بالهدف) لها عالقة  عقا1ية  أو  مالية 

االجتماعي.

اللة) شا1ع  (6 (: االجتماعي) املقر 

املعاني) مصطفى  زاوية  الياقوت 

الطابق األول الرقم)56)مركز الرياض)

الدا1 الشيضاء.

املدة):)99)سنة.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) ( 333 إلى) د1هم مقسمة 

د1هم موزعة على الشكل) ( 33 فئة)

اآلتي):

السيدة خيري لشنى):)333)حصة.

السيد ميموني نوفل):)733)حصة.

:)عين السادة خيري لشنى) التسيير)

وميموني نوفل مسيرون للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتا1يخ الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 

.N°768954(9)ما31) )3))تحت 1قم
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STE ZAHAR AUTO
SARL

3.ت تما1ة 777 3 
تعيين مسير جديد للشركة

حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
قر1) ما31) )3)) (4 بتا1يخ) بتما1ة 
للشركة) االستثنائي  العام  الجمع 
د1هم) ( 33.333 1أسمالها) ش.ذ.م.م.)
مقهرا تما1ة شا1ع الحسن األول حي)

العشادي الطابق األول ما يلي):
تعيين مسير جديد للشركة):

بنعي�سى) الزاهر  السيد  تعيين 
غير) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

محدودة.
اإلمضاء):)تسند مهمة التوقيع مع)
املؤسسات) وجميع  الشنكية  الوكالة 
الوحيد) التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد الزاهر بنعي�سى.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 5(3( 1قم) تحت  بتما1ة  االبتدائية 

بتا1يخ)8 )ما31) )3).
من أجل االستخالص والشيان

541 P

STE SOMA BRIQUE
SARL AU
ش.ذ.م.م.
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حر1 بتما1ة)
5)ما31) )3))تم تحرير القوانين) في)
األساسية لش.ذ.م.م.)مميزاتها كالتالي):
 STE SOMA BRIQUE (: التسمية)
الشريك  ذات  SARL AU ش.ذ.م.م. 

الواحد.
الهدف : للشركة األهداف التالية: 

بيع مواد الشناء.
نقل الشضائع والسلع.

الشناء واألشغال املختلفة.
الحسن  شا1ع   35 الرقم   : املقر 
األول  الطابق  العشادي  حي  األول 

تما1ة.
د1هم    33.333  : املال  1أ3 
فئة  من  333  حصة  على  مقسمة 
33  د1هم للواحدة اكتتبت وحر1ت 

كلها من طرف السيد ز1بويلة 1شيد.
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فاتح  في  الشركة  تسير   : التسيير 

يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل التجا1ي.

اإلمضاء : تسند مهمة التوقيع مع 

املؤسسات  وجميع  الشنكية  الوكالة 

الوحيد  التوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد ز1بويلة 1شيد.

تقييد  تم   : التجا1ي  السجل 

السجل  مصلحة  لدى  الشركة 

بتا1يخ  االبتدائية  باملحكمة  التجا1ي 

1قم  تحت  بتما1ة  ما31  )3)    8

. 3(4( 
من أجل االستخالص والشيان
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STE NEW SHOP SERVICES
ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالسما1ة بتا1يخ)8 )نوفمبر)3)3))تم)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية):

 STE NEW SHOP (: التسمية)

.SERVICES

والتصدير،) االستيراد  (: الهدف)

واألعمال املخلتفة،) الشناء) مقاول في 

والتجا1ة.

حي التقدم 1قم) (: املقر االجتماعي)

84 )السما1ة.

املدة):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

مشلغ) في  االجتماعي  الرأسمال 

  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333

حصة اجتماعية قيمة الواحدة)33  

من) ومحر1ة  مكتتشة  جميعها  د1هم 

على) ومقسمة  وحيد  شريك  طرف 

الشكل التالي):

  333 (: السو�سي) محمد  السيد 

حصة.

املمثلة) الحصص  ومجموع 

  333 هي) االجتماعي  للرأسمال 

حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

محمد السو�سي ملدة غير محدودة.

تقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

ملدينة) التجا1ي  بالسجل  الشركة 

 (3(3 ديسمبر) ( 4 بتا1يخ) السما1ة 

تحت الرقم)3  ).
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STE RIMANO SERVICES
ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ((3(3 فبراير) ((8 بالسما1ة بتا1يخ)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية):

 STE RIMANO (: التسمية)

.SERVICES

والتصدير،) االستيراد  (: الهدف)

واألعمال املخلتفة،) الشناء) مقاول في 

والتجا1ة.

املقر االجتماعي):)زنقة موالي عشد)

الحفيظـ،)1قم)48)-)السما1ة.

املدة):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

مشلغ) في  االجتماعي  الرأسمال 

  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333

حصة اجتماعية قيمة الواحدة)33  

من) ومحر1ة  مكتتشة  جميعها  د1هم 

على) ومقسمة  وحيد  شريك  طرف 

الشكل التالي):

السيدة 1يم سيدة):)333 )حصة.

املمثلة) الحصص  ومجموع 

  333 هي) االجتماعي  للرأسمال 

حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

السيدة) الشركة  تسير  (: التسيير)

1يم سيدة ملدة غير محدودة.

تقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 
ملدينة) التجا1ي  بالسجل  الشركة 
السما1ة بتا1يخ)  )ما31)3)3))تحت)

الرقم)899 .
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STE SMART SOFTWAR
ش.م.م.

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (3(3 ديسمبر) ((4 بتا1يخ) بالسما1ة 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

ذات الخصائص التالية):
 STE SMART (: التسمية)

.SOFTWAR
والتصدير،) االستيراد  (: الهدف)
واألعمال املخلتفة،) الشناء) مقاول في 

والتجا1ة.
النجاح) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
 -  3( 1قم) الحمادي،) أحمد  شا1ع 

السما1ة.
املدة):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
مشلغ) في  االجتماعي  الرأسمال 
  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333
حصة اجتماعية قيمة الواحدة)33  
من) ومحر1ة  مكتتشة  جميعها  د1هم 
على) ومقسمة  وحيد  شريك  طرف 

الشكل التالي):
(: الشريف) علي  محمد  السيد 

333 )حصة.
املمثلة) الحصص  ومجموع 
  333 هي) االجتماعي  للرأسمال 

حصة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
غير) ملدة  الشريف  علي  محمد 

محدودة.
تقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 
ملدينة) التجا1ي  بالسجل  الشركة 
 (3(3 ديسمبر) ((9 بتا1يخ) السما1ة 

تحت الرقم)47 ).
545 P

STE PAKLUB
SARL AU

RC : 123921

بتا1يخ حر1  عرفي  عقد   حسب 

 PAKLUB لشركة) ما31) )3)) (3
SARL AU)1أسمالها):)33.333 )د1هم)

دوا1) ( 5 ه) سيدي حفيظ  (: مقرها)

تما1ة) زعير  يحيى  أوالد سالم سيدي 

الوحيد قدو1ي) الشريك  املسير  قر1 

ميمون ما يلي):

تغيير التسمية االجتماعي لتصشح):)

.PAKLUB

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

ما31) ( 6 بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)89 5.
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 STE SMART DIGITAL

SERVICE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ) ( (- ( 

تمت) ما31) )3)) ( 6 يوم) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):

 STE SMART DIGITAL(:(التسمية

.SERVICE

الهدف):)الخدمة الرقمية،)مكتشة،)

الطشاعة على أي وسيط.

 RFS SAKINA, (: املقر االجتماعي)

 RIAD AL WIFAK, LOT4, IMM.N

.MAG N°8, TEMARA

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد 1أسمال الشركة)

في مشلغ)33.333 )د1هم.

اإلدا1ة):)عهد تسيير الشركة السيد)

أحمد بنعرفة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية) 3)ديسمبر.
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))-))تم اإليداع القانوني وتسجيل)
الشركة بالسجل التجا1ي للمحكمة)
ما31) ( 6 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)33)5.
547 P

STE SIGMA DOM
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت) ما31) )3)) ( 7 يوم) بالرباط 
لشركة) التأسي�سي  القانون  صياغة 
محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):
.STE SIGMA DOM(:(التسمية

تأسيس) (- أعمال) مركز  (: الهدف)
شركات)-)توطين الشركات.

8))شا1ع موالي) (: املقر االجتماعي)
حسان) 1قم) 9) شقة  إسماعيل 

الرباط.
من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد 1أسمال الشركة)

في مشلغ)33.333 )د1هم.
الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدا1ة)

السيدة فاطمة الزهراء)العشا�سي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية) 3)ديسمبر.
وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجا1ي للمحكمة)
ما31) ( 7 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))85   .
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شركة أكريكليغ مراكش
ش.م.م.

 STE AGRICULAIRE
MARRAKECH

SARL
الرأسمال االجتماعي : 3.333  د1هم 

عشرة آالف د1هم
املقر االجتماعي : حي تا1كة 1قم 47 - 

مراكش
العام) الجمع  بموجب  ( (- ( 
الشركة) بمقر  املنعقد  االستثنائي 
صادقت) ((3(3 نوفمبر) (9 بتا1يخ)

شركة أكريكليغ ش.م.م.)على ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)

العنوان الجديد):)حي تا1كة 1قم)47 - 

مراكش.

القانون األسا�سي امللقح.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

الضشط للمحكمة التجا1ية بمراكش)

وذلك تحت) فبراير) )3)) ((( بتايخ)

1قم)3863) .
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STE LE MAITRE DE VIANDE

SARL

عقد التسيير الحر
شركة لو ميتخ دو فيوند ش.م.م.)

 STE LA MAITRE DE VIANDE

املسؤولية) ذات  شركة  (SARL

االجتماعي) مقرها  والكائن  املحدودة 

مالك) إمام  تقاطع  (3 كريم) بملكية 

املقيدة) مراكش  جليز  تومرت  وابن 

بالسجل التجا1ي بمراكش تحت 1قم)

7)677)واملمثلة من طرف السيد عمر)

 النكير الحامل للشطاقة الوطنية 1قم

أصلها) بكراء) قامت  (EE 3994( 

التجا1ي في إطا1 عقد التسيير الحر)

TENANT SNACK(واملتعلق باملطعم

إمام) تقاطع  (3 كريم) بملكية  الكائن 

مراكش) جليز  تومرت  وابن  مالك 

 AYAMAK YACHAME(لفائدة شركة

في إطا1 التأسيس واملسيرة من طرف)

سالم) شالش  حجاب  خالد  السيد 

العنزي الحامل لشطاقة التسجيل 1قم)

E3(9953W)حيث يظم هذا التسيير)

واملعنوية) املادية  العناصر  الحر 

التسيير) هذا  ومدة  التجا1ي  لألصل 

للتجديد) قابلة  سنتين  هي  الحر 

شركة) تأسيس  بتا1يخ  ستبتدئ 

بالسجل) (AYAMAK YACHAME

التجا1ي ملراكش.

560 P

شركة أماي بروبس إي ديكور

ش.م.م.ش.و

STE(AMAI(PROPS & DECORS

الرأسمال االجتماعي : 33.333  

د1هم مئة ألف د1هم

املقر االجتماعي : دوا1 أوالد نجيم 

جماعة املنابهة الشو1 - مراكش

العرفي) العقد  بمقت�سى  ( (- ( 

4)فبراير) )3))بمراكش تمت) بتا1يخ)

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص التالية):

أماي) شركة  (: االجتماعي) اللقب 

 STE AMAI ديكو1) إي  بروبس 

.PROPS & DECORS

الشركة ذات) (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

دوا1 أوالد نجيم) (: املقر االجتماعي)

جماعة املنابهة الشو1)-)مراكش.

املدة):)99)سنة.

كراء) (: االجتماعي) الهدف 

التقطيع) أدوات  أو  املقابس  أدوات 

)التقليدية(.

استيراد وتصدير.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) ( 333 إلى) موزعة  د1هم 

د1هم) ( 33 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة مسندة للشريك الوحيد):

(: ضريف) الغني  عشد  السيد 

33.333 )د1هم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عشد الغني ضريف) ( الشريك)

ملدة غير محدودة بكل الصالحيات.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

الضشط للمحكمة التجا1ية بمراكش)

تحت) ما31) )3)) (( بتا1يخ) وذلك 

تقييدها) وتم  اإليداع) 8  ) ) 1قم 

1قم) تحت  التجا1ي  بالسجل 

.   9(3
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شركة كاديكراف
.م.م.ش.و

 STE KADIGRAPH
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 33.333  
د1هم مئة ألف د1هم

املقر االجتماعي : زيدون 9) و33 
شا1ع يعقوب املنصو1 مراكش
السجل التجا1ي 1قم 37947

العام) الجمع  بموجب  ( (- ( 
نوفمبر) (5 بتا1يخ) املنعقد  االستثنائي 
الوحيد) الشريك  3)3)صادق 

للشركة على التعديالت التالية):
حل شركة كاديكراف شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الشراط) خديجة  السيدة  تعيين 
والحامل) املغربية  للجنسية  الحاملة 
1قم الوطنية  التعريف   لشطاقة 
 E 3 7384)كمصفي قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان)
9))و33)شا1ع يعقوب) :)زيدون) التالي)

املنصو1 مراكش.
القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((
الضشط للمحكمة التجا1ية بمراكش)
وذلك بتا1يخ)4 )ديسمبر)3)3))وذلك)

تحت))1قم)8463  .
562 P

شركة اوكر بروديكسيون
STE OCHRE PRODUCTION

الرأسمال االجتماعي : 3.333  د1هم 
عشرة آالف د1هم

املقر االجتماعي : 1قم 93)  - الطابق 
الثاني إقامة الز1قطوني املحاميد

مراكش
العرفي) العقد  بمقت�سى  ( (- ( 
4)فبراير) )3))بمراكش تمت) بتا1يخ)
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص التالية):
شركة) (: االجتماعي) اللقب 
 STE OCHRE بروديكسيون) أوكر 

.PRODUCTION
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الشركة ذات) (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
 -   (93 1قم) (: االجتماعي) املقر 

الز1قطوني) إقامة  الثاني  الطابق 

املحاميد ب مراكش.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):

الحرفية) املنتجات  تسويق 

بالتفصيل.

مصد1 املنتجات الحرفية.

  3.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) ( 33 إلى) موزعة  د1هم 

د1هم) ( 33 فئة) من  اجتماعية 

على) للشريكين  مسندة  للواحدة 

النحو التالي):

 5 (: الفطيمي) أسامة  السيد 

حصة اجتماعية.

ليزا) كاثرين  جاكلي  السيدة 

: (JAGGLI CATHERINE LISA 

 49 حصة اجتماعية.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الفطيمي) أسامة  السيد  الشريك 

من) عدد  بأكبر  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات.

القانوني بكتابة) تم اإليداع  ( (- ((

الضشط للمحكمة التجا1ية بمراكش)

تحت) ما31) )3)) (9 بتا1يخ) وذلك 
تقييدها) وتم  ( (  79 اإليداع) 1قم 

1قم) تحت  التجا1ي  بالسجل 

.   9 9
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STE THERMO ENERGIE
بمقت�سى الجمع العام غير العادي)

قر1) يناير) )3)) بتا1يخ) 3) املنعقد 

شركاء)شركة إجمالية ما يلي):
من) الشركة  1أسمال  1فع 

 5.333.333 إلى) د1هم  (4.333.333

د1هم) ( .333.333 بزيادة) د1هم 

جديدة) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

موزعة كالتالي):

(: السيد بنيعكوب محمد شكيب)

633)حصة.

 433 السيدة ادهم تواتي الزهرة):)

حصة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

  8 يوم) بالرباط  التجا1ية  املحكمة 

ما31) )3))تحت 1قم)938   .
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 STE ADVISORY

 ANDFINANCE ASSET

MANAGEMENT
S.A

STE ANONYME

شركة أدفيزو1ي أند فينا3 أسط 

ماناجمانت

ش.م.

شركة مجهولة االسم

1أسمالها : 333.333.  د1هم

املقر االجتماعي : الرباط، إقامة 

ساحة عثمان بن عفان، ) ملتقى 

شا1ع 6  نونبر وزنقة حنين، شقة 

1قم 4

 )-))بمقت�سى محضر الجمع العام)

الغير العادي املؤ1خ في)4)فبراير) )3) 

والذي تم إيداع نسخة منه بمكتب)

موثقة) كلثوم  أم  شامي  األستاذة 

تم) فبراير) )3)) ( 3 بتا1يخ) بتما1ة 

إقرا1 ما يلي):
مليون) من  الشركة  1أسمال  1فع 

إلى خمسة ماليين) ( .333.333 د1هم)

إلى) مقسمة  (5.333.333 د1هم)

بقيمة) (53.333 خمسون ألف سهم)

الواحد) للسهم  ( 33 د1هم) مائة 

مرقمة من) )إلى)53.333.

األسا�سي) للقانون  املتالزم  التغيير 

في فصله 1قم)7.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  ( (- ((

التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

تحت) ما31) )3)) (9 بالرباط بتا1يخ)

1قم) 38).
للخالصة والشيان

املسيرين

565 P

STE BONEY.M
SARL

تأسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) فبراير) )3)) ( 5 بتا1يخ) الرباط 
تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية)

املحدودة.
الهدف االجتماعي):)
مقهى وقاعة شاي.

مطعم.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)
فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة.
السيد مروان زهير):)343)حصة.

 333 (: شافعي) جيهان  السيدة 
حصة.

(: جالبي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
333)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل السجل التجا1ي.
شا1ع) (4 (3 (( 4)عما1ة) الكو1ة)

السايح حي يعقوب املنصو1 الرباط.
املسيرين):

السيد مروان زهير):)343)حصة.
 333 (: شافعي) جيهان  السيدة 

حصة.
(: جالبي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

333)حصة.
التجا1ية) املحكمة  في  اإليداع  تم 
بتا1يخ) (   863 1قم) تحت  بالرباط 
8 )ما31) )3))1قم السجل التجا1ي)

. 53487
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األستاذ يوسف عدواني
موثق

STE ESSEBBAR ARCHITECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
 ESSEBBAR الشركة) اسم 
ARCHITECTS)شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك وحيد.
سفيان) السيد  (: الشركة) مسير 

الصشا1.

املقر االجتماعي للشركة):)الرباط،)
5 )شا1ع األبطال شقة 1قم)4)أكدال.
تحت) التجا1ي  بالسجل  مسجلة 

1قم)65)53 .
1قم اإليداع):)555).

تا1يخ اإليداع):)6 )ما31) )3).
(: 1قم) الضريبي  التعرف 

.53 (6739
1قم) املوحد  التعريف 

.33(753489333389
1أسمال الشركة):)مائة ألف د1هم)
  333 إلى) مقسمة  د1هم  ( 33.333
للحصة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 
الواحدة كلها لفائدة السيد سفيان)

الصشا1.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
املوضوع):)الهندسة املعما1ية.

567 P

شركة الد1اسات مهى فيسك ش.م.م.

 STE CENTRE VISITE
TECHNIQUE ZERHOUN

ش.م.م
زنقة ها1ون الرشيد، أوالد تايمة 

إقليم تا1ودانت
الفسخ املشكر

مداوالت) محضر  بمقت�سى  ( (- ( 
لشركة) االستثنائي  العام  الجمع 
 CENTRE VISITE TEHCHNIQUE
املنعقد) ش.م.م.) (ZERHOUN
الشركاء) قر1  فبراير) )3)) ((5 يوم)
وتعيين) للشركة  املشكر  الفسخ 
فيسك) مهى  الد1اسات  شركة 
مقرها) املتواجد  ش.م.م.) (SETMAF
الخامس،) محمد  بشا1ع  االجتماعي 
كمصفي) أوالد تايمة،) حي املويسات،)
من القانون) ((( وذلك طشقا الفصل)

األسا�سي للشركة املعنية باألمر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  ( (- ((
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بتا1ودانت يوم)6 )ما31) )3))تحت)

1قم)36).
ملخص من أجل النشر

شركة الد1اسات مهى فيسك ش.م.م.

568 P
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شركة الد1اسات مهى فيسك ش.م.م

COMPTABILITE - FISCALE

TEL N° 3(8 5( 83 5(

FAX N° 3(8 5( 79 8(

شركة بيوسوس فود
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

بلوك 3 1قم 47، حي بيزماون، 

أغروض، بنسركاو، أكادير

الفسخ املشكر
مداوالت) محضر  بمقت�سى  (- ( 

لشركة) االستثنائي  العام  الجمع 

»بيوسو3 فود«)ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد،)املنعقد يوم)6))فبراير) )3) 

املشكر) الفسخ  الوحيد  الشريك  قر1 

للشركة وتعيين السيد جالل سعيد،)
حي) (،363 1قم) (D3 بشلوك) الساكن 

الداخلة،)أكادير كمصفي وذلك طشقا)
القانون) من  ((( الفصل) ملقتضيات 

األسا�سي للشركة املعنية باألمر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بأكادير يوم)3)ما31) )3))تحت 1قم)

.9855(

ملخص من أجل النشر
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 STE AL MAGHREB AL 

AQESSA
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : تجزئة بن دحمان، 
1قم 6)، حي كريمة، سال

السجل 1قم : 33637 

غير) العام  الجمع  محضر  بعد 

العادي املنعقد بتا1يخ)4 )يناير) )3) 

 AL MAGHREB AL AQESSA(لشركة
1أسمالها)33.333 )د1هم.

تعديل) (: يقر1) الوحيد  الشريك 

األسا�سي) النظام  من  و5) (( املادتين)

للشركة):

الطشاعة) نشاط  إضافية  (- ( 

واإلعالن.

))-)نقل املقر الرئي�سي للشركة من)
زنقة الزعفران،)بالد بن داود،)1قم)9) 

تابريكت،)سال إلى تجزئة بن دحمان،)
1قم)6)،)حي كريمة،)سال.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدة املحكمة االبتدائية بسال)

1قم) تحت  ما31) )3)) بتا1يخ)  )

.36 73
خالصة بيان املسير
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شركة الد1اسات مهى فيسك ش.م.م

COMPTABILITE - FISCALE

TEL N° 3(8 5( 83 5(

FAX N° 3(8 5( 79 8(

STARDET
ش.م.م

الحي اإلدا1ي، أوالد برحيل، إقليم 

تا1ودانت 

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 

ما31) (4 بمدينة أوالد برحيل بتا1يخ)

تا1ودانت) بمدينة  ومسجل  ((3( 
يوم)6)ما31) )3)،)تم وضع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تتميز بالخاصيات اآلتية):

شركة) (: االجتماعية) التسمية 

STARDET)ش.م.م.

اد1يس) بوهو  السادة  (: الشركاء)

وبوهو 1شيد.

الغرض االجتماعي):

شراء،)بيع،)توزيع واالتجا1 بالجملة،)

نصفة الجملة والتقسيط لجميع مواد)

ومواد) املعقمات  وجميع  التنظيف 

النظافة الصحية)؛

االستيراد والتصدير)؛

التجا1ة بصفة عامة.

اإلدا1ي،) الحي  (: االجتماعي) املقر 

أوالد برحيل،)إقليم تا1ودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.
1أ3 املال):)حدد 1أ3 املال في مشلغ)

  333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333

33 )د1هم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

حصة) (533 اد1يس) بوهو  السيد 
اجتماعية)؛

حصة) (533 1شيد) بوهو  السيد 
اجتماعية)؛

املجموع)333 )حصة اجتماعية.
:)عين السيد بوهو 1شيد) التسيير)
كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.
في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر،) في) 3) وتنتهي  يناير  فاتح 
واستثناءا تبتدئ السنة االجتماعية)
الشركة) تسجيل  يوم  من  األولى 

بالسجل التجا1ي.
األ1باح):)بعد خصم كافة التكاليف)
في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على) الشاقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 
1أ3) في  حصصهم  نسشة  الشركاء)

املال االجتماعي للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بتا1ودانت يوم)6 )ما31) )3))تحت)

1قم)35).
ملخص من أجل النشر
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شركة الد1اسات مهى فيسك ش.م.م
COMPTABILITE - FISCALE
TEL N° 3(8 5( 83 5(
FAX N° 3(8 5( 79 8(

 AQUA Y VERDE
AGRICULTURE

SAYVA
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

دوا1 النزالة، الجماعة الترابية أيت 
الهادي، شيشاوة 

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
يناير) ((5 بتا1يخ) شيشاوة  بمدينة 
 )3))ومسجل بمدينة مراكش بتا1يخ)
القانون) وضع  تم  فبراير) )3)،) (3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد تتميز)

بالخاصيات اآلتية):
شركة) (: االجتماعية) التسمية 
 AQUA Y VERDE AGRICULTURE
الشريك) ذات  ش.م.م  (»»SAYVA

الوحيد.

عشد) ( بوتوادي) ( السيد) ( (: الشركاء)
الغاني.

الغرض االجتماعي):
واالتجا1) توزيع  بيع،) شراء،)
والتقسيط) الجملة  نصفة  بالجملة،)
واألسمدة) الفالحية  املواد  لجميع 

واملعدات الفالحية)؛
االستيراد والتصدير)؛
التجا1ة بصفة عامة.

النزالة،) دوا1  (: االجتماعي) املقر 
الهادي،) أيت  الترابية  الجماعة 

شيشاوة.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.
1أ3 املال):)حدد 1أ3 املال في مشلغ)
  333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333
33 )د1هم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):
السيد بوتوادي عشد الغاني)333  

حصة اجتماعية)؛
املجموع)333 )حصة اجتماعية.

بوتوادي) السيد  عين  (: التسيير)
للشركة) وحيد  كمسير  الغاني  عشد 

وذلك ملدة غير محدودة.
في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر،) في) 3) وتنتهي  يناير  فاتح 
واستثناءا تبتدئ السنة االجتماعية)
الشركة) تسجيل  يوم  من  األولى 

بالسجل التجا1ي.
األ1باح):)بعد خصم كافة التكاليف)
في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على) الشاقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 
1أ3) في  حصصهم  نسشة  الشركاء)

املال االجتماعي للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
فبراير) )3)  ( 3 يوم) بامينتانوت 

تحت 1قم) )3)/43.
تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (3
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا1ي 
فبراير) )3)  ( 7 يوم) بامينتانوت 

تحت 1قم)733 .
ملخص من أجل النشر
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شركة الد1اسات مهى فيسك ش.م.م
COMPTABILITE - FISCALE
TEL N° 3(8 5( 83 5(
FAX N° 3(8 5( 79 8(

M.B. ALIMENTATION
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

بقعة ب 46، الحي الصناعي تسيال، 
الدشيرة الجهادية، انزكان أيت ملول

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
فبراير) ((( بتا1يخ) انزكان  بمدينة 
 )3))ومسجل بمدينة انزكان بتا1يخ)
تم وضع القانون) فبراير) )3)،) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد تتميز)

بالخاصيات اآلتية):
شركة) (: االجتماعية) التسمية 
ش.م.م) (M.B. ALIMENTATION

ذات الشريك الوحيد.
الشركاء):)السيد البسيطة 1شيد.

الغرض االجتماعي):
واالتجا1) توزيع  بيع،) شراء،)
والشضائع) السلع  لجميع  بالتقسيط 

املتعلقة بالتغذية العامة)؛
االستيراد والتصدير)؛
التجا1ة بصفة عامة.

املقر االجتماعي):)بقعة ب)46،)الحي)
الدشيرة الجهادية،) الصناعي تسيال،)

انزكان أيت ملول.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.
1أ3 املال):)حدد 1أ3 املال في مشلغ)
  333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333
33 )د1هم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):
  333 1شيد) البسيطة  السيد 

حصة اجتماعية)؛
املجموع)333 )حصة اجتماعية.

البسيطة) السيد  عين  (: التسيير)
وذلك) للشركة  وحيد  كمسير  1شيد 

ملدة غير محدودة.
في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر،) في) 3) وتنتهي  يناير  فاتح 
واستثناءا تبتدئ السنة االجتماعية)
الشركة) تسجيل  يوم  من  األولى 

بالسجل التجا1ي.

األ1باح):)بعد خصم كافة التكاليف)
في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 
على) الشاقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 
1أ3) في  حصصهم  نسشة  الشركاء)

املال االجتماعي للشركة.
))-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضشط باملحكمة االبتدائية بأنزكان)
يوم)3 )ما31) )3))تحت 1قم)8 6.

تم تسجيل الشركة بالسجل) (- (3
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا1ي 
تحت) ما31) )3)) ( 3 يوم) بإنزكان 

1قم) 69)).
ملخص من أجل النشر
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شركة الد1اسات مهى فيسك ش.م.م

COMPTABILITE - FISCALE

TEL N° 3(8 5( 83 5(

FAX N° 3(8 5( 79 8(

BAKIZ LOGISTIC
ش.م.م

شا1ع محمد الخامس، تاليوين، 
إقليم تا1ودانت 

موقع) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- ( 
فبراير) (5 بتا1يخ) تا1ودانت  بمدينة 
 )3))ومسجل بمدينة تا1ودانت يوم)
تم وضع القانون) فبراير) )3)،) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة تتميز بالخاصيات اآلتية):
شركة) (: االجتماعية) التسمية 

BAKIZ LOGISTIC)ش.م.م.
محمد) باكيز  السادة  (: الشركاء)
وباكيز عشد الرحيم وباكيز نو1 الدين.

الغرض االجتماعي):
للسلع) والوطني  الدولي  النقل 

والشضائع)؛
نقل األمتعة للغير)؛
كراء)وسائل النقل)؛

االستيراد والتصدير)؛
التجا1ة بصفة عامة.

محمد) شا1ع  (: االجتماعي) املقر 
الخامس،)تاليوين،)إقليم تا1ودانت.

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)
التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99  

النهائي للشركة.

1أ3 املال):)حدد 1أ3 املال في مشلغ)

  333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333

33 )د1هم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

حصة) (533 محمد) باكيز  السيد 

اجتماعية)؛

 (53 الرحيم) عشد  باكيز  السيد 

حصة اجتماعية)؛

السيد باكيز نو1 الدين)53))حصة)

اجتماعية)؛

املجموع)333 )حصة اجتماعية.

التسيير):)عين السيد باكيز محمد)

كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.

في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر،) في) 3) وتنتهي  يناير  فاتح 

واستثناءا تبتدئ السنة االجتماعية)

الشركة) تسجيل  يوم  من  األولى 

بالسجل التجا1ي.

األ1باح):)بعد خصم كافة التكاليف)

في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على) الشاقي  يوزع  األسا�سي،) القانون 

1أ3) في  حصصهم  نسشة  الشركاء)

املال االجتماعي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

االبتدائية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بتا1ودانت يوم)3))فبراير) )3))تحت)

1قم))6 .
ملخص من أجل النشر
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STE MC UNIVERS

 SARL AU

تصفية
وتقرير) عرفي  عقد  بمقت�سى 

املصفي املسجالن في)3 )يناير)3)3) 

بالرباط تم تصفية شركة.

ولقد تم الوضع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بسال بتا1يخ))))يناير)3)3) 

تحت الرقم)) 343.

575 P

STE MC UNIVERS
حل مسشق لشركة

املؤ1خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

6 3))قر1 الشركاء) 5))فبراير) بتا1يخ)

 MC UNIVERS شركة) تصفية 

كمصف) شويوط  محمد  وتسمية 

كما تم تعيين مقر تصفية) للشركة،)

حي) األندلس،) تجزئة  (،5 (: الشركة)

السالم،)سال.

ولقد تم الوضع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بسال بتا1يخ)6 )ماي)6 3) 

تحت الرقم)6945).

576 P

SY FOOD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

طشقا ملحضر الجمع العام االستثنائي)

لشركة) ((3(3 أكتوبر) ( 9 في)  املنعقد 

.SY FOOD SARL AU

1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

د1هم للحصة الواحدة موزعة) ( 33

بين الشركاء)على الشكل التالي):

  333 السيد صالح الدين الزين)

حصة.

(: التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

. 4((55

تقر1 ما يلي):

نقل املقر االجتماعي للشركة من)

33)شقة)8)زنقة موالي أحمد لوكيلي،)

التجا1ي) املركز  إلى  الرباط  حسان،)

4،)زاوية) 1ياض سكوير،)متجر ب 3)

الرحمان والدو1) ضياء) شا1ع شهيز،)

الحضري السوي�سي،)الرباط.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني لدى كاتب)

الضشط باملحكمة التجا1ية بالرباط في)

8 )ما31) )3))تحت 1قم)859   .

577  P
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UPCH MAROC
SARL AU

تعديالت بالشركة
تغيير الشكل القانوني للشركة من)

ش.م.م بشريك واحد إلى ش.م.م.
 3333 الشركة) حصص  تفويت 
حصة من السيد عشد اإلله الصشا1ي)

إلى السيد عمر امروي.
مسير) امروي  عمر  السيد  تعيين 
جديد مع السيد عشد اإلله الصشا1ي.
تفويض صالحيات التسيير للسيد)
عمر امروي والسيد عشد اإلله الصشا1ي.
1قم التقييد بالسجل التجا1ي لدى)
املحكمة التجا1ية بالرباط)))4   .

578 P

REDWOOD
SARL AU

تعديالت بالشركة
تغيير الشكل القانوني للشركة من)

ش.م.م إلى ش.م.م بشريك واحد.
 تفويت حصص الشركة)3))حصة)
إلى) عصام  الشكو1ي  السيد  من 

السيدة الد1ي�سي الشوزيدي سعيدة.
تفويت حصص الشركة)3))حصة)
من السيد الشكو1ي محمد أمين إلى)

السيدة الد1ي�سي الشوزيدي سعيدة.
تفويت حصص الشركة)3))حصة)
من السيد الشكو1ي 1شيد إلى السيدة)

الد1ي�سي الشوزيدي سعيدة.
تفويت حصص الشركة)3))حصة)
من السيد الشكو1ي 1ياض إلى السيدة)

الد1ي�سي الشوزيدي سعيدة.
1قم التقييد بالسجل التجا1ي لدى)
املحكمة التجا1ية بالرباط)3)4   .

579 P

INTEGRAL DEVELOPMENT 
SARL AU

تأسيس شركة
الهدف االجتماعي):

أعمال الشناء)والتطوير)؛
التجا1ة.

:)4،)شا1ع نوباليا،) املقر االجتماعي)
حي) بلوك) ،) (، 7 سكتو1) (،4 تجزئة)

الرياض،)الرباط.

1أسمال الشركة):)333.333. )د1هم)
مقسمة ل)3333 )حصة من فئة)33  
عشد) للسيد  الواحدة  للحصة  د1هم 

الجواد حشيبي.
الجواد) عشد  السيد  (: التسيير)

حشيبي.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
للمحكمة التجا1ية بالرباط)53335 .
580 P

 DUMAS EDUCATION 
PRIVE
SARL

تأسيس شركة
التعليم) (: االجتماعي) الهدف 

االبتدائي والثانوي والحضانة.
وتجزئة) (( 4 (: االجتماعي) املقر 

النهضة،)تما1ة.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)

مقسمة كالتالي):
د1هم) ( 33 فئة) من  حصة  ((33

للسيدة زمو1ي كوثر)؛
د1هم) ( 33 فئة) من  حصة  ((33

للسيد زمو1ي مهدي)؛
د1هم) ( 33 فئة) من  حصة  ((33

للسيد زمو1ي هشام)؛
د1هم) ( 33 فئة) من  حصة  ((33

للسيدة زمو1ي سلمى)؛
د1هم) ( 33 فئة) من  حصة  ((33

للسيد زمو1ي فيصل.
كوثر) زمو1ي  السيدة  (: التسيير)
والسيد زمو1ي مهدي والسيد زمو1ي)
هشام والسيدة زمو1ي سلمى والسيد)

زمو1ي فيصل.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
للمحكمة االبتدائية بتما1ة)357)3 .
581 P

STE LA VIE FROIDE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

مؤ1خ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ما31) )3)  (( بتا1يخ) تما1ة  في 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تحمل الخصائص التالية):

 STE LA VIE FROIDE (: التسمية)
.SARL

الهدف االجتماعي):)تركيب مكيفات)
الهواء.

1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم)
مقسم إلى)333 )حصة من فئة)33  

د1هم للحصة الواحدة.
بنعاشير طلحة)533)حصة)؛

محمد زيان)533)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
املقر):)تجزئة العشادي ا بريكة،)حي)

واد الذهب،)1قم)9،)تما1ة.
تسير الشركة من طرف) (: املسير)
بنعاشير طلحة ومحمد زيان ملدة غير)

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتما1ة) باملحكمة االبتدائية  القانوني 
1قم التقييد) ما31) )3)) ( 8 بتا1يخ)

بالسجل التجا1ي)3)4)3 .
582 P

 CONSULTING GROUP
 AND PHARMACEUTICAL

SERVICE
SARL AU

تعديل
العادي) الغير  العام  الجمع  قر1 
حر1) عرفي  عقد  بمقت�سى  لشركة 
بالرباط بتا1يخ)4 )أكتوبر)3)3))ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة):
تغيير املقر االجتماعي لشركة وذلك)
لومومشا،) باتريس  (77 العنوان) من 
األول،) الطابق  العنوان  إلى  الرباط 
التطواني،) لفقيه  إقامة   شقة) ،)

3))شا1ع الجزائر،)الرباط.
تحديث النظام األسا�سي لشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية بالرباط بتا1يخ)7 )ما31) )3) 

تحت 1قم)839   .
583 P

FLU-VENT
SARL AU

 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : 1قم 7، شا1ع اللة 

أمينة، حي برجة، تابريكت، سال
1أسمالها : 33.333  د1هم

بمقت�سى عقد عرفي املؤ1خ بتا1يخ)

املصادقة) تمت  ((3(3 ديسمبر) (7

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون  على 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد):

.FLU-VENT SARL AU(:(التسمية

السجل التجا1ي):)3)8)3.
املقر االجتماعي):)1قم)7،)شا1ع اللة)

أمينة،)حي برجة،)تابريكت،)سال.

بيع وإصالح) (: النشاط االجتماعي)

مكيفات الهواء.

املال) 1أ3  حدد  (: املال) الرأ3 

د1هم) ( 33.333 مشلغ) في  الشركة 

حصة اجتماعية) ( 333 مقسمة إلى)

مقسمة) للحصة  د1هم  ( 33 بقيمة)

كالتالي):

العشا3 وتال)333 )حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد العشا3 وتال.

مدة الشركة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة االبتدائية بسال بتا1يخ)8))يناير)

 )3))تحت 1قم)86.

584 P

 STE BEN AYOUCH

TRAVAUX
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 539LOT TANMIA OUISLANE,

 MEKNES

تأسيس شركة
تم إنجاز القانون األسا�سي بتا1يخ)

لتأسيس) بمكنا3  ما31) )3)) (3

املحددة) املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية):
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 STE BEN AYOUCH (: التسمية)

.TRAVAUX SARL

وأشغال) أشغال الشناء) (: النشاط)

مختلفة.

539تجزئة) 1قم) (: الرئي�سي) املقر 

التنمية ويسالن،)مكنا3.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

د1هم) ( 33.333 مشلغ) في  الشركة 

د1هم) ( 33 سهم) ( 333 ب) موزعة 

لكل سهم املوزعة كالتالي):

صديقي) الشاقي  عشد  السيد 

53.333)د1هم أي)533)سهم)؛

صديقي) الرزاق  عشد  السيد 

53.333)د1هم أي)533)سهم.

الشركة) ويدير  يسير  (: التسيير)

السيد عشد الشاقي صديقي.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

1قم) تحت  مكنا3  ملدينة  التجا1ي 

695)5)بتا1يخ)6 )ما31) )3).

585 P

 BETAFENCE SUCCURSALE

MAROC
املقر االجتماعي : 3 ، زنقة مو�سى 

ابن نصير، الطابق 6، شقة   ، 

الدا1 الشيضاء

إعفاء مسيرين لفرع الشركة باملغرب
إدا1ة) مجلس  قرا1  بمقت�سى 

 GUARDIAR EUROPE الشركة األم)

بتا1يخ)3))فبراير) )3)،)تقر1 ما يلي):

ثالث مسيرين من مهامهم) إعفاء)

داخل فرع الشركة،)وهم السادة):

Michael(RODENBURG)؛

JAMES(Michael(Geoffrey)؛

.VAUGHN(Christopher(Edward

من) الالزمة  الصالحيات  إعطاء)

أجل توقيع اإلعالنات املطلوبة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 

6 )ما31) )3))تحت 1قم)66 773.

586 P

GUARDIAR MOROCCO
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

1أسمالها : 3.333) د1هم

مقرها االجتماعي : 3 ، زنقة مو�سى 

ابن نصير، الطابق 6، شقة   ، 

الدا1 الشيضاء

إعفاء مسيرين
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

فبراير) )3)،) ((3 بتا1يخ) للشركة 

تقر1 ما يلي):

ثالث مسيرين من مهامهم) إعفاء)

داخل الشركة،)وهم السادة):

Michael(RODENBURG)؛

JAMES(Michael(Geoffrey)؛

.VAUGHN(Christopher(Edward

القانون) من  ( 3 املادة) تعديل 

األسا�سي للشركة.

من) الالزمة  الصالحيات  إعطاء)

أجل توقيع اإلعالنات املطلوبة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1   التجا1ية 

6 )ما31) )3))تحت 1قم)67 773.

587  P

PROP VERT GARDIENNAGE
SARL

السجل التجا1ي 1قم : 4975)

تغيير التسمية االجتماعية
 )-)بقرا1 الجمع العام الغير العادي)

 (3(3 نوفمبر) ((3 بتا1يخ) املنعقد 

1أسمال) ذات  الشركة  ملساهمي 

االجتماعي) بمقرها  د1هم،) ( 33.333

 9 عما1ة) الطرابل�سي  بتجزئة  الكائن 

بالطو،)1قم) ،)خا1ج باب شعفة،)سال)

وعليه تقر1 ما يلي):

تغيير التسمية االجتماعية من):

 PROP VERT GARDIENNAGE

.PVG GARDIENNAGE(إلى

الفصل) تغيير  تم  ذلك  إثر  وعلى 

من النظام األسا�سي للشركة التي) (3

تسيرها السيدة اها1ي فاطمة.

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

القانوني لدى كتابة الضشط باملحكمة)

6 )ما31) )3)  االبتدائية بسال يوم)

تحت 1قم)34)36.
لإلشا1ة والنشر

عن املسيرة):)السيدة اهري فاطمة

588 P

SUPERIOR AUTO

شركة محدودة املسؤولية

1أسمالها : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : 4 زنقة نوباليا، 

 ،I تجزئة 4 سكتو1 7  بلوك 

حي الرياض، الرباط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة) (SUPERIOR AUTO شركة)

يناير) ((4 محدودة املسؤولية بتا1يخ)

 )3))ذات امليزات التالية):

التسيير التجا1ي.

تاجر) النقل،) معدات  في  تاجر 

استيراد،)مسير مرئب.

من) مكون  الشركة  1أسمال 

33.333 )د1هم مقسم إلى)333 )حصة)

من فئة)33 )د1هم للحصة مقسمة على)

الشكل التالي):

 533 الصشاحي) مندير  السيد 

حصة)؛

 533 بند1يوش) هللا  فتح  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد)

هللا) فتح  والسيد  الصشاحي  مندير 

بند1يوش.

مدة الشركة):)محددة في)99)سنة)

ابتداء)من تا1يخ تسجيلها في السجل)

التجا1ي.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

التجا1ية بالرباط بتا1يخ)4))فبراير) )3) 

وتحت 1قم) 4975 .

589 P

LUMTRA 
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

1أسمالها : 33.333 د1هم

املقر االجتماعي : دوا1 أوالد سالمة، 

إقامة الجيد، 1قم 8 3 )، عين 

عتيق، تما1ة

العام) الجمع  لقرا1ات  تشعا 

شركة) (LUMTRA لشركة) االستثنائي 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد،)املنعقد بتا1يخ)3 )فبراير) )3) 

تم إقرا1):

من) الشركة  1أسمال  في  الزيادة 

33.333 )د1هم إلى)433.333)د1هم.

تعديل الفصول)6)و7)من القانون)

األسا�سي للشركة.

النظام) تحيين  على  املوافقة 

األسا�سي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية  باملحكمة 

فاتح ما31) )3))تحت 1قم))  5.

590 P

 COMPOSITE POLYESTER 

MAROC
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

1أسمالها : 33.333 د1هم

املقر االجتماعي : تجزئة عشد هللا 

متجر 1قم  ، دوا1 لعشادلة سيدي 

يحيى، تما1ة

العام) الجمع  لقرا1ات  تشعا 

 COMPOSITE لشركة) االستثنائي 

شركة) (POLYESTER MAROC

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد،)املنعقد بتا1يخ)6)يناير) )3) 

تم إقرا1 ما يلي):

االجتماعي) املقر  عنوان  تغيير 

متجر) من تجزئة عشد هللا،) للشركة،)

سيدي يحيى،) دوا1 لعشادلة،) 1قم) ،)

تما1ة إلى املحل الكائن ب دوا1 أوالد)

عامر مر3 الخير،)تما1ة.
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املصادقة على الصياغة الجديدة)

للقانون األسا�سي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية   باملحكمة 

5)ما31) )3))تحت 1قم)6) 5.

591 P

 STE IMMOBILIERE HASNA

AL AKHAOUANE
SARL

AU(CAPITAL(DE 550.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : SALE, AGDAL,

TABRIQUET

موت املرحومة السيدة عائشة 
الساخي وتخصيص أسهمها 

ألصحاب حقوقها واملراجعة العامة 
للقانون األسا�سي 

الجماعي) املحضر  بموجب  (- ( 

أحاطت) يناير) )3)،) ( ( بتا1يخ)

الراحلة) بوفاة  العامة  الجمعية 

فاتح) في  الساخي  عائشة  السيدة 

سبتمبر)3)3))وتقر1 إسناد مشا1كتها)

 STE املسماة) الشركة  1أسمال  في 

 IMMOBILIERE HASNA AL

 AKHAOUANE SARL  833

للحصة) د1هم  ( 33 فئة) من  حصة 

للمستفيدين كالتالي):

 453 املهنديز) الحشيب  السيد 

حصة)؛

السيد خالد املهنديز)453)حصة)؛

السيد محمد املهنديز)453)حصة)؛

السيدة سامية املهنديز)5)))حصة)؛

السيدة نعيمة املهنديز)5)))حصة)؛

املجموع)833 )حصة.

فإن 1أسمال) ونظرا ملا سشق،) (- ((

د1هم) (553.333 الشالغ) الشركة 

مقسم إلى)5533)حصة من فئة)33  

د1هم موزعة على النحو التالي):

  373 املهنديز) الحشيب  السيد 

حصة)؛

السيد خالد املهنديز)373 )حصة)؛

  373 املهنديز) محمد  السيد 

حصة)؛

السيد سامية املهنديز)693)حصة)؛

السيد نعيمة املهنديز)693)حصة)؛

املجموع)5533)حصة.

قر1ت) وفقا لنفس املحضر،) (- (3

الجمعية العامة إصالح عام للنظام)

ذلك) عن  ينتج  أن  دون  األسا�سي،)

من أجل إجراء) كائن أخالقي جديد،)

في) عليها  املنصوص  التعديالت 

الظواهر التالية):

قانون) بإصدا1  ((336 فبراير) ( 4

 ).35)؛

قانون) بإصدا1  يونيو)  3)) ((

4).3 )؛

بإصدا1 القانون) ((3 9 أبريل) ((6

. 9.( 

 5.96 القانون) وإكمال  تعديل 

املسؤولية) ذات  بالشركات  املتعلق 

املحدودة.

4)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

السجل) 1قم  ما31) )3)) (4 بتا1يخ)

التجا1ي)7365.
للخالصة والشيان

فيدكس

592 P

 SAHARA INVESTISSEMENT

ET DEVELOPPEMENT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تشعا للعقد العرفي بتا1يخ)3)ما31)

تم وضع قوانين الشركة ذات) ((3( 

املميزات التالية):

 SAHARA (: التسمية)

 INVESTISSEMENT ET

.DEVELOPPEMENT

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع):

مختلف العمليات املتعلقة بتطوير)

اإلسكان واإلنعاش العقا1ي)؛

تطوير وتجهيز التجزءات)؛

الحضرية) األ1ا�سي  جميع  حيازة 

والقروية واستغاللها بجميع أشكالها)؛

وإدا1ة وتشغيل أي عقا1ات) شراء)

مشنية)؛

والشيع ألي) الشناء) جميع عمليات 

عقا1)؛

أو) العا1ية  األ1ا�سي  جميع  شراء)

املشنية،)وأي تجزئة أو تشييد ألي مشنى)

لالستخدام السكني التجا1ي أو املنهي)

أو اإلدا1ي إلخ.

الوكالة) تجزئة  (: الرئي�سي) املقر 
بلوك)F)1قم))5 ،)العيون.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)33.333  

حصة من) ( 333 إلى) د1هم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  د1هم  ( 33 فئة)

السيد لحسن واشواش.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا1ة)

لحسن واشواش.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

1قم) تحت  ما31) )3)) (9 بتا1يخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  ((3( /743

التجا1ي تحت الرقم التحليلي) 3557.

593 P

SAHARA PROMOTION
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم واحد
تشعا للعقد العرفي بتا1يخ)3)ما31)

تم وضع قوانين الشركة ذات) ((3( 

املميزات التالية):

 SAHARA (: التسمية)

.PROMOTION

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع):

مختلف العمليات املتعلقة بتطوير)

اإلسكان واإلنعاش العقا1ي)؛

تطوير وتجهيز التجزءات)؛

الحضرية) األ1ا�سي  جميع  حيازة 

والقروية واستغاللها بجميع أشكالها)؛

وإدا1ة وتشغيل أي عقا1ات) شراء)

مشنية)؛

والشيع ألي) الشناء) جميع عمليات 

عقا1)؛

أو) العا1ية  األ1ا�سي  جميع  شراء)

املشنية،)وأي تجزئة أو تشييد ألي مشنى)

لالستخدام السكني التجا1ي أو املنهي)

أو اإلدا1ي إلخ.

املقر الرئي�سي):)عما1ة)95D )تجزئة)

الوكالة) )بلوك)D)الشقة 1قم)7)الطابق)

الرابع))أمام تجزئة املستقشل)-)الضحى()

العيون ص.ب) 3 4.

الرأسمال):)حدد في مشلغ)33.333  

حصة من) ( 333 إلى) د1هم مقسمة 

بالكامل) ويملكها  د1هم  ( 33 فئة)

السيد الحسن الشاز.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدا1ة)

الحسن الشاز.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

1قم) تحت  ما31) )3)) (8 بتا1يخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  ((3( /7(8

التجا1ي تحت الرقم التحليلي)35545.

594 P

 STE ASSAKAROUSS

LOGISTIQUE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤ1خ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ومسجل) ما31) )3)) (9 بتا1يخ)

9)ما31) )3)  بمدينة تزنيت بتا1يخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة محددة العناصر كما يلي):

 STE ASSAKAROUSS(:(التسمية

.LOGISTIQUE SARL

:)دوا1 اكال ملولن) املقر االجتماعي)

وجان،)تزنيت.

الشضائع) نقل  نشاط  (: الغرض)

للغير))األمتعة الغير املصحوبة(.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

املسير باألجير):)فاظمة ادكينو3.

املسير املشا1ك):)الطاهر حيمان.
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1أ3 املال):)33.333 )د1هم مقسم)

إلى)333 )حصة بما قد1ه)33 )د1هم)

لكل حصة موزعة كما يلي):

الطاهر) السيد  ل  حصة  (533

حيمان)؛

العربي) السيد  ل  حصة  (533

كينو3.

من) (: السنة االجتماعية أو املالية)

فاتح يناير إلى) 3)ديسمبر.
1قم السجل التجا1ي):)4735.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

  33 1قم) تحت  لتزنيت  االبتدائية 

بتا1يخ)7 )ما31) )3).

595 P

BYAZ TRANSPORT
ش.ذ.م.م ذ.م.م

1قم ) مسجد التقوى، خريشكة

الغير) العام  املحضر  بمقت�سى 

ما31) )3)  فاتح  بتا1يخ  العادي 

 BYAZ TRANSPORT شركة) بمقر 
املساهمون) اتخذ  ذ.م.م  ش.ذ.م.م 

القرا1 التالي):

التصفية النهائية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 االبتدائية لخريشكة بتا1يخ)

 )3))تحت 1قم)8  / )3).

596 P

BYAZ TRANSPORT
ش.ذ.م.م ذ.م.م

1قم ) مسجد التقوى، خريشكة

الغير) العام  املحضر  بمقت�سى 

ما31) )3)  فاتح  بتا1يخ  العادي 

 BYAZ TRANSPORT شركة) بمقر 
املساهمون) اتخذ  ذ.م.م  ش.ذ.م.م 

القرا1 التالي):

الحل السابق ألوانه للشركة.

تعيين السيد محمد بياز مصفيا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (( بتا1يخ) لخريشكة  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)95/ )3).

597  P

مكتب االستشا1ة)CCM CONSIELS)ش.م.م
1قم)36 ،)شا1ع القاهرة،)الطابق األول،)

شقة 1قم)))كومطراف) ،)تما1ة

الهاتف):)48 )4 64 3537

الفاكس):)64 47 64 3537

SANABIL TEMARA
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد
الكائن مقرها : تجزئة الفضيلة، حي 

وادي الذهب، 1قم 33، تما1ة
تأسيس شركة

في) مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
9)ما31) )3))قد تم تأسيس شركة)
SANABIL TEMARA SARL AU)ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
الخصائص) تحمل  والتي  الوحيد 

التالية):
 SANABIL TEMARA (: التسمية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
1أسمال الشركة):)33.333 )د1هم.

الهدف االجتماعي):)
مخبزة وصنع الحلويات)؛

ممون.
  333 الحاجي) محمد  (: الشركاء)

حصة.
مسير) الحاجي  محمد  (: التسيير)

للشركة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل.
التقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالسجل التجا1ي باملحكمة التجا1ية)
تحت) ما31) )3)) ( 6 بتما1ة بتا1يخ)

1قم)363)3 .
598 P

NORDINIK
تأسيس شركة

بتا1يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع) تم  بتما1ة،) ما31) )3)) (3
التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية):

.NORDINIK SARL(:(التسمية
الهدف االجتماعي):)سمكرة،)مقاول)

الشناء) مواد  بيع  مختلفة،) أشغال 

بالتقسيط.
املقر االجتماعي):)1قم))47،)تجزئة)

الحياة،)عين عودة،)تما1ة.

مدة الشركة):)99)سنة.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
1هم مقسمة إلى)333 )حصة من فئة)

33 )د1هم للحصة الواحدة اكتتبت)

وحر1ت كلها من طرف):

السيد الغالي يوسف)533)حصة)؛

 533 اسماعيل) الحداد  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد الغالي يوسف.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 

بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية   باملحكمة 

7 )ما31) )3))تحت 1قم)5 4)3 .

599 P

CADRAL
SARL AU

تأسيس شركة
بتا1يخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 

وضع) تم  بالرباط،) أبريل) )3)) ((

التأسي�سي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد):

.CADRAL SARL AU(:(التسمية

نجا1ة) (: االجتماعي) الهدف 

األملنيوم،)مقاول أشغال مختلفة.

شا1ع) (، 5 (: االجتماعي) املقر 
األبطال،)1قم)4،)أكدال،)الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 
1هم مقسمة إلى)333 )حصة من فئة)

33 )د1هم للحصة الواحدة اكتتبت)

وحر1ت كلها من طرف):

السيد موالي عشد الرزاق د1ي�سي)

333 )حصة.

الرزاق) عشد  موالي  (: التسيير)

د1ي�سي.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر من كل سنة.

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم 

بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية   باملحكمة 

8 )ما31) )3))تحت 1قم)5 535 .

600 P

CEREAGRI

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ بالداخلة)

تحديد) تم  (،(3(3 أغسطس) ((7 في)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

.CEREAGRI(:(التسمية االجتماعية

الطشيعة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الفالحة والرعي،) (: غرض الشركة)

تجا1ة) مختلفة،) وخدمات  أشغال 

عامة،)استيراد وتصدير.

شا1ع) الرقم) ،) (: املقر االجتماعي)

الغفران،) حي  العربية،) الجامعة 

الداخلة.

من) سنة  (99 (: االجتماعية) املدة 

تا1يخ تأسيسها النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

  333 إلى) مقسم  1هم  ( 33.333

33 )د1هم) حصة اجتماعية من فئة)

كلها لفائدة الشريك الوحيد السيد)

للله فاتح.

للله) السيد  تعيين  (: التسيير)

فاتح مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.

اإليداع القانوني):)تم بكتابة ضشط)

بتا1يخ) بالداخلة  االبتدائية   املحكمة 

7)سبتمبر)3)3))تحت 1قم)3)3)/698 

وتم تقييد الشركة بالسجل التجا1ي)

بالداخلة تحت 1قم)47 6 .
مقتطف من أجل النشر

601 P
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NIN SKIN

SARL AU

املقر : CHEZ(APIMO 15 شا1ع 

األبطال، شقة 1قم 4، أكدال، 

الرباط

السجل التجا1ي بالرباط :  5353 

الضريشة املهنية : 5737783)

1قم التعريف الضريبي : 48)45 53

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) ما31) )3)،) ( 7 الرباط بتا1يخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شريك واحد):

.NIN SKIN SARL AU(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)

مقرات) عدة  أو  مقر  استغالل 

لتصفيف الشعر،)لالسترخاء،)ملما1سة)

املتعلقة) الخدمات  وكل  الرياضة،)

بالتجميل)؛

واستيراد منتجات) توزيع،) إنتاج،)

التجميل.

1أسمال الشركة):)433.333)د1هم)

فئة) من  حصة  (4333 إلى) مقسمة 

33 )د1هم للحصة الواحدة.

السيدة نهيلة جرا1ي)4333)حصة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من التأسيس)

النهائي أي من تا1يخ تسجيل في السجل)

التجا1ي بالرباط تحت 1قم) 5353 .

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تا1يخ التسجيل في)

السجل التجا1ي) 5353 .

شا1ع) (CHEZ APIMO  5 (: املقر)

األبطال،)شقة 1قم)4،)أكدال،)الرباط.

املسير):)السيدة نهيلة جرا1ي ذات)

.AA4869((1قم الشطاقة الوطنية

التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

بالرباط)878   .

602 P

CHABAB EL ARAB
SNC

شركة تضامن
1أسمالها : 53.333 د1هم

مقرها االجتماعي : 1قم 57 شا1ع 
وهران، منفلو1ي  ، فا3

قفل فسخ لشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قفل) تقر1  فبراير) )3)) ( ( بتا1يخ)
من) عليها  والتشطيب  الشركة  حل 

السجل التجا1ي.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بفا3 تحت 1قم) )3)/94  )بتا1يخ)

5 )ما31) )3).
603 P

SÖZ SERVICE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
1أسمالها : 93.333 د1هم

مقرها االجتماعي : 1قم القطعة   ، 
الطابق الثالث، تجزئة وليلي، شا1ع 

الجيش امللكي، فا3
قفل فسخ لشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قفل) تقر1  فبراير) )3)) ( 8 بتا1يخ)
من) عليها  والتشطيب  الشركة  حل 

السجل التجا1ي.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
بفا3 تحت 1قم) )3)/95  )بتا1يخ)

5 )ما31) )3).
604 P

SEG SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشريك الوحيد
1أسمالها : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : إقامة Office 1قم 
35  شقة 6  الطابق الثالث زاوية 

   يناير ومصطفى املعاني
 الدا1 الشيضاء

بمقت�سى عقد عرفي حر1 بالدا1)
فبراير) )3)،) ( 5 بتا1يخ) الشيضاء)
محدودة) شركة  قوانين  وضع  تم 
املسؤولية،)ذات املواصفات التالية):

.»SEG SERVICES«(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة الشريك الوحيد.
1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

الشركة في مشلغ)33.333 )د1هم.

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

أو) بالجملة  والتجا1ة  والتصدير 

التقسيط لجميع املعدات الرياضية)

ومنتجات النسيج واالكسسوا1ات.

ذات) التظاهرات  كافة  تنظيم 

الصشغة الرياضية.

اآل1اء) جميع  تقديم  اإلدا1ة،)

بأي) واملساعدة  والتكوين  واملشو1ة 

شكل من األشكال ألي طرف ثالث،)

شخص طشيعي أو معنوي/اعتشا1ي،)في)

جميع املجاالت وعلى وجه الخصوص)

شاملة) القائمة  هذه  تكون  أن  دون 

الرياضية) األوساط  في  وحصرية،)

فيما يتعلق باالستراتيجية،)التنظيم،)

التسيير،)إدا1ة املوا1د البشرية))بما في)

التد1يب الفردي أو الجماعي(،) ذلك 

اإلدا1ة،)التسيير،)التسويق،)التمويل،)

تكنولوجيا املعلومات وتطوير األعمال)

وشراء) بيع  في  حتى  أو  التجا1ية 

املقاوالت.

 Office إقامة) (: االجتماعي) املقر 
الثالث) الطابق  ( 6 شقة) ( 35 1قم)
زاوية)  )يناير ومصطفى املعاني الدا1)

الشيضاء.

مدة الشركة):)حددت في)99)سنة)

تحتسب بدءا من تا1يخ ترقيم السجل)

التجا1ي.

(: املال) 1أ3  وحصة  مساهمات 

سفيان) السيد  الشركة  في  يساهم 
33.333 )د1هم تتكون) الغازي بمشلغ)

بمشلغ مائة د1هم) حصة  ( .333 من)

)33 )د1هم()للواحدة.

وتسير) تدا1  (: والتسيير) اإلدا1ة 

سفيان) السيد  طرف  من  الشركة 

واملزداد) الجنسية  مغربي  الغازي 

بتا1يخ)4 )سبتمبر) 99 )حامل لجواز)

الذي قشل) (،EP 553554 السفر 1قم)

بتسيير الشركة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في) 3)ديسمبر.

اإليداع القانوني):)الشركة مسجلة)

بتا1يخ لالستثما1  الجهوي   باملركز 

 3)ما31) )3).
قصد استخراج نسخة وتسجيلها

605 P

TOP FAST PRESSING

SARL AU

توب فاست برسنغ

محر1 عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام) تكوين  تم  فبراير) )3)) ((4  

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

 TOP FAST« (: التسمية)

PRESSING« توب فاست برسنغ.

الهدف : تما31 الشركة األهداف 

التالية :

مصبنة - تشييض وغسل املالبس 

بالجاف.

جمع وتوصيل الغسيل.

غسل املالبس.

1قم    محل   : االجتماعي  املقر 

 VIII 1عما1ة 3 بلوك ب )) إقامة ديا

سال الجديدة.

1أ3 املال االجتماعي : 33.333  

د1هم مقسم إلى 333  حصة قيمة 

كل واحدة 33  د1هم.

عشد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

لشطاقة  الحامل  التمصو1ي  الرحيم 

 AB(44333 1قم  الوطنية  التعريف 

غير  وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

وضع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضشط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت 1قم 

السجل التجا1ي 55 33.

606 P
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 INTER AFRIC FINANCE &
GESTION
SARL AU

فسخ شركة
غير) العام  الجمع  بمقت�سى  (- (I
ديسمبر) بتا1يخ) 3) املنعقد  العادي 

3)3)،)بمقر الشركة تقر1 ما يلي):
 INTER AFRIC« شركة) فسخ 
 »FINANCE & GESTION SARL AU

ابتداء)من) 3)ديسمبر)3)3).
حريم) محمود  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
كمقر) الشركة  مقر  تعيين 

التصفية.
املصادقة على الحسابات املقدمة)

للشركة.
املصادقة على تقرير املصفي.

 INTER« فسخ الحصص لشركة)
 AFRIC FINANCE & GESTION

.»SARL AU
اإلغالق النهائي ملسطرة التصفية)

للشركة.
التجا1ي) السجل  على  التشطيب 

1قم)5))364.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (- (II
الدا1) باملحكمة  الضشط  كتابة  لدى 
3)ما31) )3))تحت) الشيضاء)بتا1يخ)

1قم)768397.
املصفي

607 P

 SOCIETE MTS
CONSULTING

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1أسمالها االجتماعي : 3.333  د1هم
مقرها االجتماعي : وجدة، 7، شا1ع 

الجيش امللكي، زاوية شا1ع محمد بن 
عشد هللا الطابق األول شقة 1قم 3

سجل تجا1ي 1قم 37)33
التعريف الضريبي : 949)3363

حل الشركة
غير) العام  الجمع  قرا1  بمقت�سى 
العادي املنعقد يوم)7))أكتوبر)3)3) 
شركاء) قر1  بوجدة،) الشركة  بمقر 
شركة)MTS CONSULTING)ما يلي):

فبراير) ( 3 بتا1يخ) الشركة  حل 

.(3(3

السيد) للشركة  مصفي  تعيين 

سعيدي طاهر.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 باملحكمة التجا1ية بوجدة بتا1يخ)

يناير) )3))تحت 1قم)96).

608 P

 CLINIQUE

 INTERNATIONALE AL

BADIE
SARL AU

تحويل املقر االجتماعي
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يناير) )3)  ((9 بتا1يخ) االستثنائي 

لشركة) الوحيد  الشريك  إن 

 CLINIQUE املسؤولية) املحدودة 

 INTERNATIONALE AL BADIE

  33.333 1أسمالها) (SARL AU

د1هم،)قر1 تحويل املقر االجتماعي إلى)

العنوان التالي):)فا3،)تجزئة حديقة)

الشديع طريق عين الشقف قطعة 1قم)

355،)وبه تم تغيير قوانين الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

تحت) ما31) )3)) ( 5 بفا3 بتا1يخ)

1قم)88  .
املسير

609 P

STIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها : 533.333 د1هم

املقر االجتماعي : عما1ة 1قم 5  

برنامج تفوكت الدشيرة الجهادية 

انزكان

  8 بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في)

ديسمبر)3)3))قر1 ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي إلى):)عما1ة)

الدشيرة) تفوكت  برنامج  ( 5 1قم)

الجهادية انزكان.

العسري) حنان  السيدة  استقالة 

من مركزها كمسيرة للشركة.

تعيين السيد حسن النو1ي مسيرا)

للشركة ملدة غير محدودة.

تجديد النظام األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

1قم) تحت  فبراير) )3)) ( 7 بتا1يخ)

438)سجل تجا1ي 1قم)465)).
للخالصة والشيان

610 P

STE SAID ENROBE

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه)

تم) الشريك الوحيد للشركة أسفله،)

وضع القوانين األساسية لشركة ذات)

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها):

 STE SAID (: التسمية االجتماعية)

.ENROBE SARL AU

األشغال) مقاول  (: املوضوع)

املختلفة أو الشناء.

املقر االجتماعي):)حي النو1 زنقة)5 

1قم)98)سيدي مو�سى سال.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)33.333 )د1هم مكونة)

د1هم) ( 33 حصة بقيمة) ( 333 من)

للحصة كلها بيد الشريك الوحيد.

تكلف الشريك الوحيد) (: التسيير)

بالتسيير ملدة غير محددة.

السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)

إلى) 3)ديسمبر.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

باملحكمة االبتدائية بسال تحت 1قم)

56))بتا1يخ)  )ما31) )3)،)السجل)

التجا1ي 1قم) ) 33.

611 P

NOUREDDINE 

EL BAROUDI 
SARL AU

شا1ع احمد 1ضا كديرة 1قم )) 

عما1ة 9  حي النهضة الرباط

  3 بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ما31) )3))

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية):

 NOUREDDINE(:(اإلسم التجا1ي

.EL BAROUDI

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

النشاط التجا1ي):)تجا1ة في لوازم)

السيا1ات.

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)

لفائدة) حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

السيد نو1 الدين الشا1ودي.

املدة):)99)سنة.

املقر االجتماعي):)شا1ع احمد 1ضا)

9 )حي النهضة) )))عما1ة) كديرة 1قم)

الرباط.

بواسطة) الشركة  تسيير  (: املسير)

السيد نو1 الدين الشا1ودي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

بالرباط بتا1يخ)8 )أبريل) )3))تحت)

1قم السجل التجا1ي)897   .

612 P

AL IMAD EMBALLAGE
SARL AU

 (( بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) )3))تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 AL IMAD (: التسمية)

.EMBALLAGE SARL AU

.SARL AU : الصفة القانونية

الحزم   -    : االجتماعي  الهدف 

غير املؤجر، ) - تاجر أو وسيط ينقل 

االستيراد والتصدير.



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6644

1أسمال الشركة : 33.333  د1هم 
فئة  من  حصة    333 إلى  مقسمة 
33  د1هم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :
  333  : عماد  شتوان  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما) يناير إلى) 3)
تا1يخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
3  )تجزئة عين) املقر االجتماعي):)

1وز الصخيرات،)تما1ة الصخيرات.
املسير):)السيد شتوان عماد.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 
. 3((89

613 P

COVANER
SARL AU

 5 بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) )3))تم تأسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):
.COVANER SARL AU(:(التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية
مقاول   -    : االجتماعي  الهدف 

أعمال أو إنشاءات متنوعة.
1أسمال الشركة : 33.333  د1هم 
فئة  من  حصة    333 إلى  مقسمة 
33  د1هم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :
السيد 1شيد منو1 : 333  حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما) يناير إلى) 3)
تا1يخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
 4 6 5)1قم) :)امل) املقر االجتماعي)

حي املسيرة يعقوب املنصو1 الرباط.
املسير):)السيد 1شيد منو1.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

. 53357
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DATA POLIS
 SARL AU

بتا1يخ)    عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير) )3))تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):

 DATA POLIS SARL (: التسمية)

.AU

.SARL AU : الصفة القانونية

 -    : االجتماعي  الهدف 

االستشا1ات اإلدا1ية.
1أسمال الشركة : 33.333  د1هم 

فئة  من  حصة    333 إلى  مقسمة 

33  د1هم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :

  333  : خالد  شقرون  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تا1يخ وضع)

السجل التجا1ي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

سنة) كل  من  ديسمبر  إلى) 3) يناير 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تا1يخ)

التسجيل.

3  )تجزئة عين) املقر االجتماعي):)

1وز الصخيرات،)تما1ة الصخيرات.

املسير):)السيد شقرون خالد.
التجا1ي) بالسجل  التقييد  1قم 

. 3(435
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MOORISH

MAROC PACKING
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتا1يخ) بمقت�سى عقد عرفي حر1 

الخميسات،) في  ما31) )3)) (8

مسؤولية) ذات  لشركة  ( تحرير) تم 

تحمل) التي  واحد  بشريك  محدودة 

املميزات التالية):

 MAROC PACKING (: التسمية)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
تجا1ة،) (- معالجة الو1ق) (: الهدف)

تقديم الخدمة.
الصناعي) الحي  (: االجتماعي) املقر 

الرقم)53 )الخميسات.
مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تا1يخ تأسيسها النهائي.
1أسمال الشركة):)يقد1 ب)3.333  
33 )حصة من فئة) د1هم مقسم إلى)
د1هم للواحدة موزعة بالكامل) ( 33

على):
  33 (: الو1ديغي) يوسف  السيد 

حصة.
التسيير واإلمضاء):)تسيير الشركة)
السيد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

يوسف الو1ديغي.
بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصشح 

السيد يوسف الو1ديغي.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

 3)ديسمبر من كل سنة.
بعد اقتطاع)%5  (: تقسيم األ1باح)
كاحتياط قانوني،)يوزع الشاقي حسب)

قرا1 الشركاء.
التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)
التجا1ية للدا1 الشيضاء)يوم)3 )ما31)

 )3))تحت الرقم)7 )9).
ملخص من أجل النشر

616 P

TIMALA
SARL AU

1أسمالها 33.333  د1هم
سجل تجا1ي 53537 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

تمت) يناير) )3)) ((( بتا1يخ)
لشركة) األسا�سي  النظام  صياغة 
شركة) (،»TIMALA SARL AU«
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
د1هم،) ( 33.333 1أسمالها) واحد،)
شا1ع) فوش،) حي  االجتماعي  مقرها 
(،333 الشقة) إسماعيل،) موالي 

حسان،)الرباط.

السيدة) (: الوحيدة) الشريكة 

للشطاقة) الحاملة  لهموز  خديجة 

  333 ب) (،V(789 (1قم الوطنية 

حصة.

استغالل) (: التجا1ي) النشاط 

بيع) جني،) )حرث،) األ1ا�سي الفالحية)

املنتوج()-)استيراد وتصدير.

غير) ملدة  الشركة،) تسيير  فوض 

لهموز) خديجة  للسيدة  محددة،)

1قم) الوطنية  للشطاقة  الحاملة 

.V(789 

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  التجا1ي 

بالرباط بتا1يخ)8 )ما31) )3))تحت)

1قم)883   .

617 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

   ،)شا1ع ولي العهد،)طنجة

SOCIETE VALUESQUE
SARL

شركة فالويسك ش.ذ.م.م

1أسمالها : 333.333.  د1هم

مقرها االجتماعي : طنجة، إقامة 

املجد، 1قم 845، الطابق )

3.ت. : 94377

تحويل املقر االجتماعي
محضر) قرا1ات  بموجب  أ()

للشركاء) العادي  غير  العام  الجمع 

فبراير) ( 9 بتا1يخ) بطنجة  املنعقد 

»فالويسك  املسماة) للشركة  ((3( 

  .333.333 1أسمالها) ش.ذ.م.م«)

بطنجة،) االجتماعي  مقرها  د1هم،)

845، الطابق )،) إقامة املجد، 1قم 

تقر1 ما يلي):

املقر) تحويل  على  املصادقة 

العنوان) من  للشركة  االجتماعي 

الجديد) العنوان  إلى  أعاله  املذكو1 

إقامة) طنجة،) (: والذي أصشح كاآلتي)

املجد 1قم)833.
القانون) من  (4 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
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لدى) القانوني  اإليداع  تم  ب()

بتا1يخ) بطنجة  التجا1ية  املحكمة 

9)ما31) )3))تحت 1قم)73 43).
مقتطف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

618 P

RAFT  SARL
1أسمال الشركة   33.333  د1هم

تأسيس شركة
في) مؤ1خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،((/3 /(3( 

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية:

RAFT(:(التسمية

الهدف):)

-)تطوير وصيانة أي تطشيق برمجي)

أو حزمة برامج أو أجهزة)؛
حلول) وتوفير  وتصنيع  تصميم  (-

تقنية معلومات كاملة أو جزئية؛

تصميم وإنتاج وتشغيل أجهزة) (-

الكمشيوتر واملنتجات اإللكترونية؛

واستشا1ات) خدمات  تقديم  (-

تكنولوجيا املعلومات.

-)تصميم ود1اسة وتحليل وتجهيز)

وتركيب واستخدام وتحسين أنظمة)

الكمشيوتر.

وبيع) وشراء) وتصدير  استيراد  (-

أجهزة وبرامج الكمشيوتر ألي شخص)

طشيعي أو معنوي؛

التد1يب على تقنيات الحاسب) (-

اآللي بشكل عام.

3 )زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)1قم)5)الدا1 الشيضاء

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)33.333 )د1هم

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3)دجنبر.

التسيير):)تم تعيين السيد)))مو�سى)

امسيك.

باملركز)) القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1 الشيضاء،) ( الجهوي لالستثما1)

بتا1يخ) )3)/)8/3 .
ملخص قصد النشر
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 CEMADE CENTRE MAROCAINE

D’EXPERTISE

 CLINBAM  كلينبام
شركة ذات مسؤولية محدودة 

1أسمالها 33.333   د1هم

تأسيس 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ))بالدا1)

يناير) )3)،) ( (38 ( بتا1يخ) ( الشيضاء)

تم تحرير قانون أسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي):

CLINBAM((التسمية):))كلينشام

هذه) هدف  يتحدد  (:( الهدف)

الشركة كما يلي:

والششه) الطشية  املعدات  تجا1ة 

الطشية.

الطشية) واملنتجات  املعدات  بيع 

واألسنان) والجراحية  والصيدالنية 

واملختبرات

بيع املنتجلت الصيدالنية والششه)

املركشة،) أو  البسيطة  الصيدالنية،)

واملواد االستهالكية واألدوات الطشية

بيع اللوازم واملعدات املكتبية

الطشية) املعدات  وتأجير  بيع 

للعاملين في الرعاية الصحية والرعاية)

املنزلية لألفراد

تشغيل وإدا1ة العيادة

الخدمات) جميع  وتوزيع  استيراد 

املتعلقة باألنشطة املذكو1ة أعاله

وعموما جميع العمليات التجا1ية،))

غير) أو  العقا1ية  املالية،) الصناعية،)

مشاشر ا1تشاط  لها  التي   العقا1ية،)

)أو غير مشاشر بالغرض أعاله والتي من)

الشركة) شانها أن تساعد على إنماء)

وكذلك كل املساهمات املشاشرة أو غير)

املشاشرة كيفما كان شكلها في مقاوالت)

تتشع أهداف مماثلة أو مرتشطة.

املقر االجتماعي)):)3 ))العما1ة)3  
املجمع السكني) )1ياض األلفة الدا1)

الشيضاء

املدة):))99)سنة
  33.333 في) حدد  (: املال) 1ا3 

  33 حصة) ( 333 مجزأة إلى) ( د1هم)

د1هم لكل))حصة،)سددت الحصص))

بكاملها نقدا ووزعت على الشركاء)كما)

يلي):)))

 343 ( جوهري) زكرياء) ( السيد)

حصة.

 333 معنوي) يوسف  ( السيد)

حصة.

 333 ( الرايس) يوسف  السيد 

حصة

اسند التسيير للسيد)) التسيير):) (-

)مع) زكرياء)جوهري ملدة غير محدودة)

الصالحيات املطلقة.

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

 3))دجنبر.

القانوني) لالحتياط  (5% (: األ1باح)

والشاقي إما يوزع وإما ينقل أو يوضع)

تحت االحتياط حسشما يقر1ه الجمع)

العام.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

1قم) تحت  الشيضاء) بالدا1  التجا1ي 

 487939
من أجل))التلخيص واإلشها1)

)املسير)
السيد):)زكرياء)جوهري
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 CEMADE CENTRE MAROCAINE 

D’EXPERTISE

 أوطو ايكول أش ار أش
 AUTO ECOLE HRH 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
1أسمالها 33.333   د1هم

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ))بالدا1)

الشيضاء))بتا1يخ))37))ماي)9 3)،)تم)

ذات) لشركة  أسا�سي  )قانون  تحرير)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

دات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

تسمية الشركة):)أوطو ايكول أش)
AUTO ECOLE HRH((ا1 أش

مد1سة) (:( بايجاز) الشركة  غرض 
لتعليم قيادة السيا1ات.

اقامة) (: ( االجتماعي) املقر  عنوان 
هرهو1ة) (6 جاك) تجزئة  ( 3 الريان)

تما1ة
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
مشلغ 1أ3 املال الشركة)):)حدد في)
د1هم) ( 33 بقيمة) ( د1هم) ( 33.333

للحصة مقسم كالتالي):)))
 533 الغما1ي) عدنان  السيد 

حصة
 533 الغما1ي) اد1يس  السيد 

حصة
التسيير) اسند  الشركة):) مسير 
ملدة غير) الغما1ي  عدنان  للسيد 

محدودة مع الصالحيات املطلقة.)
السنة املالية)):)من))فاتح))يناير إلى))

 3))دجنبر.
لالحتياط القانوني) (5% ( ( األ1باح:)
والشاقي إما يوزع وإما ينقل أو يوضع)
تحت))االحتياط حسشما يقر1ه الجمع)

العام.
باملحكمة) ( القانوني) اإليداع  ( تم)
االبتدائية بتما1ة تحت 1قم)9 83)  

من أجل))التلخيص واإلشها1)
املسير)

السيد):)عدنان الغما1ي

621 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

شركة عزيز  لالنعاش العقاري 
والبناء

 SOCIETE  AZIZ
 DE PROMOTION
 IMMOBILIERE ET
 CONSTRUCTION

)SAPICO(
تأسيس شركة

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) تأسيس  تم  (،(6/(/(3( 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي):)
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التسمية):))شركة عزيز))لالنعاش)

العقا1ي والشناء.

الرمز):))سبيكو.

االنعاش) ( ( (: االجتماعي) الغرض 

العقا1ي واشغال التجزئة والشناء.).

 8( الشقعة) ( (: ( االجتماعي) املقر 

مليل)) تيت  الصناعية  املنطقة 

الشيضاء.

املدة):)99)سنة.

  33.333 (: االجتماعي) الرأسمال 

د1هم مقسم إلى)333. )حصة بقيمة)

33 )د1هم))لكل واحدة)،)كلها محر1ة)

(، لفائدة السيد عشد العزيز حسينة)

مغربي،)املزداد بتا1يخ) 97 / 3/ 3،)

الرقم) (7 الساكن بحي الرحمة الزنقة)

3)))سيدي عثمان))الشيضاء.)

:)عين السيد عشد العزيز) التسيير)

مسيرا) أعاله،) املذكو1  حسينة،)

منفردا للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى) 3)دجنبر.

باملركز) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتا1يخ) بالشيضاء) للالستثما1  الجهوي 

بالسجل) والتقييد  ( (/33/(3( 

التجا1ي))للمحكمة التجا1ية بالشيضاء)

تحت عدد)))53 .494
مقتطف وبيان

622 P

STE RISKOM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

))ما31) )3)،)تم) بالدا1الشيضاء)في)

اعداد القانون االسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

تسمية الشركة):)1يسكوم.

الشركاء):)

السيد عماد السشتي ذو الجنسية)

عشد) شا1ع  (73 ب) القاطن  املغربية 

1اسين) (3 ط) قدو1  بن  اللطيف 

الشيضاء.

السيد طا1ق ادبيلج ذو الجنسية)

املغربية القاطن بتجزئة النو31 1قم)

)5))دا1 بوعزة النواصر الشيضاء.
تحصيل الديون) (: غرض الشركة)

والتكوين.

3 )زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)الشقة 1قم)5)الدا1الشيضاء.

د1هم مقسمة) ( 3.333 (: 1اسمال)

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 333 الى)

للحصة الواحدة واملكتتشة واملدفوعة)

نقدا عن طريق):

 53.333 (... السشتي) عماد  السيد 

د1هم مقسمة الى)533)حصة.

 53.333 (... ادبيلج) طا1ق  السيد 

د1هم مقسمة الى)533)حصة.

املدة):)99)سنة.

االدا1ة):)ستدا1 الشركة من طرف)

املسير الوحيد السيد عماد السشتي.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

السشتي) عماد  السيد  الوحيد  املسير 

3 )و4 )من) وفق مقتضيات الفصل)

القانوني االسا�سي للشركة.

القانونية) االجراءات  تنفيذ  تم 

بالدا1الشيضاء) التجا1ية  املحكمة  في 

تحت 1قم السجيل)494353.
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 STE ACADEMIE PRIVEE

 VISION POUR LE

 DEVELOPPEMENT ET LA

 FORMATION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

))ما31) )3)،)تم) بالدا1الشيضاء)في)

اعداد القانون االسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

 ACADEMIE (: الشركة) تسمية 

 PRIVEE VISION POUR LE

 DEVELOPPEMNT ET LA

.FORMATION

الشركاء):)

ذو) ( بوديع) الدين  عز  السيد 

الجنسية املغربية القاطن بدوا1 ابعيز)

الهراويين))الشيضاء.

السيد انو1 الناصير ذو الجنسية)
3 )دوا1) السو1ية القاطن ب) )زنقة)

ابعيز الهراويين))الشيضاء.

تدبير) في  مركز  (: الشركة) غرض 

املقاوالت..
3 )زنقة الحرية) (: املقر االجتماعي)

الطابق)3)الشقة 1قم)5)الدا1الشيضاء.
د1هم مقسمة) ( 3.333 (: 1اسمال)

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 333 الى)

للحصة الواحدة واملكتتشة واملدفوعة)

نقدا عن طريق):

 5333 (.. الدين بوديع) السيد عز 

د1هم مقسمة الى)53)حصة.

 5333 (... الناصير) انو1  السيد 

د1هم مقسمة الى)53)حصة.

املدة):)99)سنة.

االدا1ة):)ستدا1 الشركة من طرف)

املسير الوحيد السيد عز الدين بوديع.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

املسير الوحيد السيد عز الدين بوديع)

3 )و4 )من) وفق مقتضيات الفصل)

القانوني االسا�سي للشركة.

القانونية) االجراءات  تنفيذ  تم 

بالدا1الشيضاء) التجا1ية  املحكمة  في 

تحت 1قم السجيل) 49435.
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PHARMACIE K.M 9
SARL AU

السجل التجا1ي 7))494

تأسيس شركة
في) مؤ1خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،(3/3(/(3( 

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية:

PHARMACIE K.M 9(:(التسمية

مستوصف) تشغيل  (: الهدف)

صيدلية.

زنقة) ((6 (: االجتماعي) املقر 

البروفانس الطابق)34)الشقة)39)حي)

املستشفيات الدا1 الشيضاء)

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

 4.593.333 في) محدد  االجتماعي 

حصة) (45.933 إلى) مقسم  د1هم 

د1هم) ( 33 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتشة ومحر1ة بالكامل)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3)دجنبر.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة ملدة) الواضلي سعاد مسيرة 

غير محدودة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ي لدى املحكمة التجا1ية بالدا1)

بتا1يخ) )3)/33/) .،) الشيضاء،)

تحت 1قم)769838 .
ملخص قصد النشر
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 PHARMACIE SIDI

ABDERRAHMAN
SARL AU

السجل التجا1ي 494399

تأسيس شركة
في) مؤ1خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إيداع  تم  (، 7/3(/(3( 

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية:

 PHARMACIE SIDI (: التسمية)

ABDERRAHMAN

مستوصف) تشغيل  (: الهدف)

صيدلية

كيركوما1) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

إقامة أمشا1 عين الذئاب) ( 5- 6 1قم)

الدا1 الشيضاء)

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
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الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
    3.3 8.333 في) ( محدد) االجتماعي 
حصة) (33. 83 إلى) مقسم  د1هم 
د1هم) ( 33 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة،)مكتتشة ومحر1ة بالكامل)
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3)دجنبر.
تم تعيين السيدة 1قية) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  سكيرج 

محدودة
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ي لدى املحكمة التجا1ية بالدا1)
بتا1يخ) )3)/33/  ،) الشيضاء،)

تحت 1قم)769694 .
ملخص قصد النشر
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فيرتينور 
شركـة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 1أسمالها 33.333   د1هم
شا1ع سمية  إقامة شهرزاد  3 

الطابق 5 1قم ))   النخيل الدا1 
الشيضاء، املغرب        

الـتــأسـيـس
بالدا1) عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير) )3)   بتا1يخ) 3) الشيضاء)
لشركة) األسا�سي  القانون  تحرير  تم 
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

خاصيتها كالتالي):
التسمية):)فيرتينو1))

الهدف):)
أو) املعدنية  األسمدة  تسويق  (•
املختلطة) أو  الحيوانية  أو  الكيماوية 

لالستعماالت الز1اعية.
استيراد وتصدير.

املعامالت) جميع  أعم،) وبشكل 
التجا1ية أو االستيراد أو الصناعية أو)
املالية أو املنقولة أو العقا1ية املتعلقة)
بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء)
تسهل) قد  التي  أو  أعاله  املذكو1ة 

تنميتها.
سمية)) شا1ع  (: االجتماعي) املقر 
   (( 1قم) (5 الطابق) (3 ( إقامة شهرزاد)

النخيل الدا1 الشيضاء،)املغرب
املدة):)99)سنة)).

د1هم) ( 33.333 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

نقًدا) بالكامل  ومدفوعة  د1هم  ( 33

أحجام) للسيد  بالكامل  ومخصصة 

عادل.

-)السيد أحجام عادل)33 )حصة.))))))))))))))

التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

وبصالحيات مطلقة للسيد

حاصل) (، عادل) أحجام  السيد 

الوطنية)) الشطاقة  1قم  على 

)G(6975،)مغربي الجنسية،)ولد في)

 (3 زاوية) في  ويسكن  ( 6/3(/ 976

يعقوب املنصو1 واكرد علي شقة)3  

عما1ة ا بالقنيطرة.

ٍالى يناير) من) ) (: املالية)  السنة 

 3)دجنبر).

لالحتياط القانوني) (%5 ( (: األ1باح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والشاقي 

تحت االحتياط))حسشما يقر1ه الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

الشيضاء)بتا1يخ) )3)/33/33))تحت)

1قم95)768. 

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  التجا1ي 

) )3)/33/33)تحت) الشيضاء)بتا1يخ)

1قم)855)49.
من أجل التخليص واإلشها1
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 إر ب إم بارتنر   
شركـة محدودة املسؤولية 1أسمالها 

33.333   د1هم

إقامة لزو1شيد 5 الطابق   عما1ة ا 

مكتب 1قم ) املحمدية

الـتــأسـيـس
باملحمدية) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تحرير) تم  ( فبراير) )3)) ( 9 بتا1يخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية خاصيتها كالتالي):

التسمية):))إ1 ب إم با1تنر.

)الهدف):)

نظم) بشأن  املشو1ة  تقديم  (•

وبرامج الحاسوب،)وتقديم الخدمات)

للشركات من أجل تطويرها وإدا1تها،)

الد1اسات) مجاالت  في  سيما  وال 

واملساعدة) والتدقيق  واالستشا1ات 

األشكال) هذه  بجميع  والتد1يب،)

املنافذ الخاصة) (- وبجميع الوسائل.)

باألجو1؛

-)وبصفة عامة)،)جميع العمليات)

التجا1ية,)الصناعية,)املالية,)العقا1ية)

والغير عقا1ية املتعلقة بصفة مشاشرة)

أو غير مشاشرة بالهدف االجتماعي أو)

التي تساهم في إنماء)الشركة.

لزو1شيد) إقامة  االجتماعي:) املقر 

 ( 1قم) مكتب  ا  عما1ة  الطابق) ) (5

املحمدية.)

املدة):)99)سنة)).

د1هم) ( 33.333 الرأسمال:)

فئة) من  حصة  ( 333 إلى) مقسمة 

عن) الحصص  سددت  د1هم  ( 33

كاملها ووزعت على الشركاء)كالتالي.

 493 ( حمزة) بالدجو  السيد  (-

حصة.)

 5 3 محمد) غميض  السيد  (-

حصة.

التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)

وبصالحيات مطلقة للسادة):

املقيم) محمد  غميض  السيد 

فرنسا.

الرحمان) عشد  املختا1ي  السيد 

املقيم إقامة املنصو1ية بيتش عما1ة)

4 )شقة)5)املنصو1ية بوزنيقة)

ٍالى يناير) من) ) (: املالية)  السنة 

 3)دجنبر).

لالحتياط القانوني) (%5 ( (: األ1باح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والشاقي 

تحت االحتياط))حسشما يقر1ه الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا1ية باملحمدية)

بتا1يخ)) )3)/6/33 ))تحت 1قم5)7

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي 

بتا1يخ) )3)/6/33      باملحمدية 

تحت 1قم)7585)
من أجل التخليص واإلشها1)
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 SOCIETE DE TRANSMISSION

  MECANIQUE ET OUTILLAGES

Sigle : STMO
SARL AU

تأسيس شركة
السجل التجا1ي97) 46

الرأسمال: 33.333  

مؤ1خ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  في3)3)/)3/ )،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

الوحيدذات) الشريك  املحدودةذات 

املميزات التالية:

 SOCIETE DE (: التسمية)

 TRANSMISSION MECANIQUE

ET OUTILLAGES

STMO(:(1اختصا

والتصدير:) االستيراد  (: الهدف)

املعداتواللوازمواألدواتالصناعية

املقر االجتماعي):الحرية),)تجزئة)6 

السفلي) الطابق  (6 اقامة) الزنقة)  )

»محل«

تا1يخ) من  ابتداء) 99سنة  (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)33.333 )د1هم)

اجتماعية) حصة  ( 333 إلى) مقسم 

33 د1هم للواحدة،)مكتتشة) من فئة)

ومحر1ة بالكامل مقسمة كالتالي:

  333 ابراهيم) بو1جى  السيد  (-

حصة.)

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3دجنبر.

يحي) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

3)سنوات) اضالن مسير للشركة ملدة)

قابلة للتجديد.
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بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ي لدى املحكمة التجا1ية بالدا1)

(،38/36/(3(3 بتا1يخ) الشيضاء،)

تحت الرقم) 73536.
ملخص قصد النشر
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ب3أ برومسيون ش ذ م م.

B3A PROMOTION   S.A.R.L
شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدودة    

الرأسمال اإلجتماعي 33.333  د1هم  

  K(9 املقر اإلجتماعي  : عما1ة الكا1يل

شقة 1قم 4 الطابق 3 شا1ع العراق 

مراكش.

بتا1يخ)) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تمت) بمراكش  ( 3/3(/(3( 

االسا�سي) القانون  على  املصادقة 

املحدود)) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات الخصائص التالية):

ب3أ) (: اإلجتماعي) اللقب 

      B3A PROMOTION(برومسيون

الصفة القانونية):)ش.ذ.م.م))

الكا1يل عما1ة  اإلجتماعي:) املقر 

شا1ع) (3 الطابق) (4 شقة 1قم) ( (K(9

العراق مراكش.

الهدف اإلجتماعي):)

-)منعش عقا1ي.

-)أعمال مختلفة والشناء.

-)مقاول أعمال السشاكة والكهرباء)

والدهان والتبريد والتكييف

تاجر مستلزمات ومعدات مواد) (-

الشناء.

كهربائية) معدات  تاجر  (-

وإلكترونية.

املساحات) وتطوير  إنشاء) (-

الخضراء.

-)امن وحراسات ونظافة.

املدة):)99)سنة.

   33.333 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

حـصة) ( 333 إلى) مـوزعـة  د1هـم 

د1هم)) ( ( 33 فئـة) من  اجتماعية 

للواحدة مسندة))للشركاء))على النحو)

التالي):

 (53 العودة) بن  أحمد  السيد  (-

حصة إجتماعية.

السيد عشد اللطشف بن العودة) (-

53))حصة إجتماعية.)

حصة) ((53 -السيد أنس البراوي)

إجتماعية

الحافض))))))))) بن  خدوج  السيدة  (-

53))حصة إجتماعية

بن) أحمد  السيد  (: التسيير)

الوطنية) للشطاقة  الحامل  العودة،)
أنس) والسيد  (WA 36778 1قم)

الوطنية) للشطاقة  الحامل  البراوي 
تم تعيينهما مسيرين) (E5749(5 1قم)

مشا1كين في التسيير للشركة بتوقيع)

مشترك.مع كافة الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضشط للمحكمة التجا1ية بمراكش)

تحت)) بتا1يخ) )3)/39/33) وذلك 
ومقيد بالسجل التجا1ي) ((834 1قم)

بمراكش تحت 1قم)87 )  .
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 AGRI SUPPLY
ش.م.م ذات شريك وحيد  1أسمالها 

3.333  د1هم 
زنقة جعفر ابن حشيب إقامة 

املشرق)  شقة 3 بو1كون الدا1 

الشيضاء

الـتــأسـيـس
بالدا1) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ( فبراير) )3)) (3 بتا1يخ) ( الشيضاء)

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

خاصيتها كالتالي:

AGRI SUPPLY(:(التسمية

الهدف):)جميع الخدمات في مجال)

الز1اعة بما في ذلك تربية الدواجن)

التقنية) املوا1د  توفير  خالل  من 

وبيع وتجا1ة) والبشرية وكذلك شراء)

واللوازم) املعدات  املنتجات,) جميع 

الخاصة باملزا1عين.

ابن) جعفر  زنقة  االجتماعي  املقر 
 3 شقة) ( املشرق)) إقامة  حشيب 

بو1كون الدا1 الشيضاء.

املدة):)99)سنة.
الرأسمال:)3.333 )د1هم مقسمة)
د1هم)) ( 33 حصة من فئة) ( 33 إلى)
وزعت بكاملها))على الشريكة الوحيدة)

السيدة هند بنسايس.
التسيير):)عهد به ملدة غير محددة)
مع الصالحيات املطلقة للسيدة هند)

بنسايس.
ٍالى 3  يناير) من) ) (: السنة املالية)

دجنبر).
القانوني) لالحتياط  (%5 (: األ1باح)
يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والشاقي 
تحت االحتياط))حسشما يقر1ه الجمع)

العام.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
بتا1يخ)))))) (773 74 تحت 1قم) الشيضاء)

. 6-33-(3( 
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
1قم))) تحت  الشيضاء) بالدا1  التجا1ي 

494639)بتا1يخ) )3)-6-33 .
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 ATANAN IMMOBILIERE
ش.م.م ذات شريك وحيد  1أسمالها 

33.333  د1هم 
 39زنقة ايت أو1ير بو1كون الدا1 

الشيضاء
الـتــأسـيـس

بالدا1) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) ( 3-33-(333 بتا1يخ) ( الشيضاء)
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

خاصيتها كالتالي:
 ATANAN ( (: التسمية)

IMMOBILIERE
الهدف):)اإلنعاش العقا1ي.

شراء)بيع كراء)جميع املشاني.
ايت) زنقة  (39 (: االجتماعي) املقر 

أو1ير بو1كون الدا1 الشيضاء.
املدة):)99)سنة.

د1هم) ( 33.333 الرأسمال:)
حصة من فئة) ( ( .333 إلى) مقسمة 
على) ( بكاملها) وزعت  ( د1هم) ( 33
أحمد) السيد  الوحيد  الشريك 

بنسعيد.

)ملدة غير محددة) التسيير:عهد به)

مع الصالحيات املطلقة للسيد أحمد)

بنسعيد.

ٍالى 3  يناير) من) ) (: السنة املالية)

دجنبر.

القانوني) لالحتياط  (%5 األ1باح:)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والشاقي 

تحت االحتياط حسشما يقر1ه الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

بتا1يخ)) ( 66866 تحت 1قم) الشيضاء)

  5-33-(333

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

1قم) تحت  الشيضاء) بالدا1  التجا1ي 

 5 33 )بتا1يخ))333)-35-)) 
من أجل التخليص واإلشها1)

632 P

 TOUBKAL GRAPPES

S.A.R.L.AU

تأسيس شركة
إيداع) تم  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

ذات) لشركة  التأسي�سي  القانون 

املميزات) ذات  املحدودةو  املسؤولية 

التالية:

  TOUBKAL GRAPPES(:(التسمية

S.A.R.L.AU

الهدف):)مقاوالإلدا1ةالز1اعية).

املقر االجتماعي):)دا1 السالم ف43 

سعادة مراكش.

من تا1يخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

  33.333 (: مشلغ 1أسمال الشركة)

بقيمة) حصة  مقسم ل333 ) د1هم 

33 ))د1هم للحصة

التسيير:)تم تعيين عشا�سي الحسين)

لتسيير الشركة لفترة غير محدودة.

تبتدئ السنة) السنة االجتماعية:)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

 3)دجنبر.
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لدى) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)) بمراكش،) التجا1ية  املحكمة 

 (7 6 1قم) تحت  (،38/33/(3( 

بالسجل التجا1ي 1قم) ) )  .
ملخص قصد النشر

633 P

YENI MUZIK ART  SARL
تأسيس شركة

تأسيس حسب القانون األسا�سي)

تم) ما31) )3)،) ( 3 الصاد1 بتا1يخ)

لشركة) األسا�سي  النظام  تأسيس 

 YENI ذات مسئولية محدودة تسمى)

وخصائصها) (MUZIK ART SARL

كما يلي):
د1ھم) ( 33.333 (: المال) 1أ3 

إلی) تصل  حصة  ( 333 إلی) مقسمة 

د1ھم للواحدة مكتتشة بالكامل) ( 33

1أ3) توزيع  يتم  مدفوعة،) غير  لكن 

املال على النحو التالي:

 334 ياسين) بنفضول  السيد 

حصة.

السيد حجاجي محمد)333)حصة.)

السيد الروي�سي انا3)333)حصة.

بو1دو   شا1ع   43 (: الرئي�سي) املقر 

البريدي:  الرمز   ،5 الشقة   3 الطابق 

3.373) / الدا1 الشيضاء.

الشركة) من  الغرض  (: الغرض)

املذكو1ة هو:

مد1سة للموسيقى،
الفنون) مد1سة  استتناءيا 

التشكيلية،)

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

واملالية) والصناعية  التجا1ية 

بشكل) املتعلقة  والعقا1ية  واملنقولة 

مشاشر أو غير مشاشر باألشياء)املذكو1ة)

في) تكون  أن  يحتمل  التي  أو  أعاله،)

صالح تحقيقها وتطويرها.

املدة):)99)سنة

اإلدا1ة:)يتم إدا1ة شؤون ومصالح)

:حجاجي) املتصرفين) بتوقيع  الشركة 

ودلك) ياسين  وبنفضول  محمد 

التوقيع) مع  كمتصرفين  بصفتهم 

املشترك والصالحيات الكاملة.)

في) تنفيذه  تم  القانوني  اإليداع 
مركز االستثما1 اإلقليمي))CRI()بالدا1)

الشيضاء)في)9 )ما31) )3).
634 P

STE K DEEMAILA SPA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  يناير) )3)) (6
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

محدودة باملميزات التالية):
 STE K DEEMAILA SPA((:(تسمية

.SARL
الشركة) موضوع  ان  (: املوضوع)
االستجمام) حمام،) استغالل  هو 

والتجميل بكل انواعه.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
وغيرها) املادية  العقا1ية،) التجا1ية،)
ان) لها  يمكن  التي  العمليات  من 
نشاط) وتوسيع  تطوير  في  تساهم 

الشركة.
املقر االجتماعي):))))زنقة بوجدو1)

املسيرة)))الداخلة)333)7.
املدة):)99)سنة.

الراسمال):)حدد 1اسمال الشركة)
  333 د1هم مقسم الى) ( 33.333 في)
33 )د1هم) حصة اجتماعية من فئة)
وموزعة) نقدا  كلها  تكتتب  للواحدة 

على الشركاء)كالتالي):
 533 (.... املهاجر) كريمة  السيدة 

حصة.
 533 (.... لشقر) خديجة  السيدة 

حصة.
كريمة) السيدة  عينت  (: التسيير)
لشقر) خديجة  والسيدة  املهاجر 
كمسيرتين للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضشط 
يناير) )3)،) ((5 بتا1يخ) بالداخلة 

تحت 1قم))3 / )3).
من اجل الخالصة واالشها1)

التسير

635 P

 STE FOCCUS SUCCESS
CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
بتا1يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قانون) انجاز  تم  فبراير) )3)،) (8  
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد ذات الخصائص التالية):
 STE FOCCUS ( (: التسمية)

.SUCCESS CONSULTING
الشكل القانوني):)ش.م.م.ش.و.

النصائح) االستشا1ات،) (: الغرض)
والتد1يب.

املواكشة في جميع اجراءات الترقية)
وضمان الجودة.

زنقة 1قم) (45 (: مقرها االجتماعي)
 4)مجموعة ز الولفة الدا1الشيضاء.

مدة الشركة):)99)سنة.
1اسمالها):)3.333 )د1هم مقسمة)
الى)33 )حصة اجتماعية بقيمة)33  
د1هم للحصة الواحدة والتي اكتتبت)

على الشكل التالي):
السيدة بالل امينة)....)33 )حصة.
سوف تدا1 الشركة من) (: االدا1ة)
السنة) أمينة  بالل  السيدة  طرف 
الى) 3  يناير  فاتح  من  (: االجتماعية)
ديسمبر من كل عام،)باستثناء)السنة)
االولى تشدأ من تا1يخ االيداع القانوني)

الى) 3)ديسمبر من العام نفسه.
تنفيذ) تم  (: ( القانوني) االيداع 
لالستثما1) الجهوي  املركز  في  ذلك 

بالدا1الشيضاء.
للنشر والتوزيع

636 P

 TOTLA NEGOCE
 S.A.R.L.A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وذات الشريك الوحيد. 
1أسمالها 33.333  د1هم

املقر : 1قم 46 ، شا1ع الز1قطوني 
، مكتب 1قم 5 -6  ، الطابق 

الساد3 - الدا1 الشيضاء.
السجل التجا1ي عدد: 494375

إعالن عن تأسيس شركة

بالشيضاء) عرفي  عقد  على  بناء)

بتا1يخ) )3)/)34/3)تم وضع النظام)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

باملواصفات التالية):

 TOTLA NEGOCE (: التسمية)

 S.A.R.L.A.U

الرأسمال:)33.333 )د1هم مجزأة)

بقيمة) اجتماعية  حصة  ( 333 إلى)

33 )د1هم

السيدة فاضمة تتلى)) (: ( الشركــاء)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

 JC533 67(:(1قم

شا1ع) (،46 1قم) (: املقر االجتماعـي)

(، 5- 6 1قم) مكتب  الز1قطوني،)

الطابق الساد3)-))الدا1 الشيضاء.)

تختص) (: االجتماعي) الهدف 

الشركة باملغرب كما بالخا1ج في):

)-)استيراد وتصدير أي منتج ؛

)-)التجا1ة)؛))))))

املـــــــــــــــدة):)99)سنة من تا1يخ التقييد)

بالسجل التجا1ي.

تتلى)) فاضمة  السيدة  املســيــر:)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

JC533 67(:(1قم

الشركة مقيدة بالسجل التجا1ي)

باملحكمة التجا1ية بالشيضاء.

637 P

ADVIZHOME

 CONSTITUTION D’UNE SARL
D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد1أسمالها 

3.333,33  د1هم

 39 بتا1يخ) عرفي،) بمقت�سى عقد 

،تم وضع القانون) من فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

»ADVIZHOME«)باملميزات التالية):
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الشريك الوحيد):

عنوانه:) بوستا  طا1ق  السيد 

 33 1قم) (76 زنقة) بوشنتوف  د1ب 

والحامل) املغرب  الشيضاء) الدا1 

1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

 .BL43663

املوضوع):

 »))تتخذ الشركة كموضوع لها اآلتي):

املعما1ية) الهندسة  في  اإلستشا1ة  (-

والديكو1) والتخطيط  الداخلية 

املساعدة) (- للمشاني الخاصة واملهنية)

والبرمجة) التقييم  في  ( واإلستشا1ة)

والخيا1ات) واملشتريات  وامليزنة 

الشناء) لعملية  املعما1ية  و/او  الفنية 

(- او التنفيذ) في مرحلة التصميم و/)

مشروع) وادا1ة  تصميمي  نشاط  اي 

والديكو1 الداخلي  التخطيط   في 

)وتصميم التصميم وتسويق االشياء)

االثاث تصميم  (- بالنشاط)  املتعلقة 

اعادة) شراءـ) (- وتخطيط مخصص) (

بيع االثاث واالكسسوا1ات الزخرفية)

التجديد اعمال  من  نشاط  اي  (- 

والشناء) العقا1ات  وترميم  والتاهيل  (

الجديد وتوسعة مشنى قائم

 ADVIZHOME((:(التسمية

مجموعة) (: االجتماعي) املقر 

1قم) ـ) (( املجموعة السكنية) التقدم،)

7 )ـ)الطابق الثاني)ـ)سيدي البرنو�سي)ـ)

الدا1 الشيضاء

املدة):))تسعة وتسعون سنة ابتداء)

من تا1يخ تسجيل الشركة في السجل)

التجا1ي.

1أسمال) حدد  (: الشركة) 1أسمال 

مقسمة) د1هم  ( 3.333 ب) الشركة 

د1هم) ( 33 حصة من فئة) ( 33 إلى)

:)السيد) ( محر1ة كليا نقذا،من طرف)

طا1ق بوستا

التسيير):))تسير الشركة من طرف)

السيد طا1ق بوستا))ملدة غير محددة،)

النظامية) الصالحيات  كافة  مع 

ولفائدة) باسم  للتصرف  والقانونية 

الشركة.

من) تبتدئ  ( (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في) 3)دجنبر من كل)

سنة.

-9)األ1باح):)بعد خصم اإلحتياطات)

يشقى فائض األ1باح 1هن) القانونية،)

إشا1ة الشركاء))لتخصيصه.

-3 )اإليداع القانوني):)تم اإليداع)

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

بالدا1الشيضاء) التجا1ية  املحكمة 

بتا1يخ))  )من ما31) )3))تحت 1قم)

السجل التجا1ي)769635 .
مستخلص من أجل اإلشها1

638 P

شركة  »ميكس اوتو«
شركة ذات مسؤولية محدودة 

1أسمالها 33.333  د1هم

املقر اإلجتماعي : الطابق األ1�سي 

املنا1 تجزئة 683 

مراكش

بتا1يخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 

القوانين) وضع  تقر1  ((5/3 /(3( 

مسؤولية) ذات  لشركة  املؤسسة 

بالخصائص) تتميز  والتي  محدودة،)

التالية):

التسمية):))ميكس اوتو.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل  (

مسؤولية محدودة).

بيع االطا1ات وزيوت) (- (: موضوع)

التشحيم))؛

زيت) وتغيير  االطا1ات  اصالح  (-

املحرك للعربات)

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

والصناعية،) والتجا1ية،) املالية 

ترتشط) قد  التي  والعقا1ية،) املالية 

بصلة مشاشرة أو غير مشاشرة بغرض)

الشركة،)وأي غرض مشابه أو ملحق)

قد يساهم في تطويرها.

الطابق األ1�سي) ( (: املقر االجتماعي)

املنا1 تجزئة 683)مراكش

-)املدة):)99)سنة

د1هم)) ( 33.333 (: الرأسمال)

حصة اجتماعية) ( .333 إلى) ( مجزئة)

من فئة)33 )د1هم))للواحدة.

يتم تسيير الشركة من) (: التسيير)

مصطفى) ميقالص  السيد  طرف 

والسيد ميقالص عمر.

اإليداع القانوني:

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  بتا1يخ) )3)/)3/3))

1قم) التجا1ي  السجل  (، (39 4
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639 P

FNK GESTION  S.A.R.L 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ في الدا1)

تم) بتا1يخ) )3)/33/)3) الشيضاء)

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)

املقومات) ذات  محدودة  مسؤولية 

التالية:)

 FNK GESTION ( (: التسمية)

ش.م.م)

الشركة،) من  الغرض  (: الهدف)

سواء)في املغرب أو في الخا1ج

والعقا1ات) املشاني  جميع  إدا1ة  (-

وبيع) (، عن طريق التأجير أو غير ذلك)

جميع املشاني والعقا1ات)؛

عقا1ات) وتأجير  وبيع  شراء) (-

الشركات مثل املكاتب واملستودعات)

واملشاني))واأل1ا�سي الصناعية وكذلك)

املشاني التجا1ية)؛

جميع املعامالت،) وبشكل عام،) (-

املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)

إليها) بالعمليات املشا1  كلًيا أو جزئًيا 

أو) أو تعزيز  من أجل تسهيل  أعاله،)

أي) وكذلك  الشركة،) نشاط  تطوير 

مشا1كات مشاشرة أو غير مشاشرة بأي)

شكل من األشكال سواء)في املؤسسات)

ألغراض مماثلة أو ذات صلة.

أوالد) مكاتب  (: االجتماعي) املقر 
زيان)،)1قم) 3)،)شا1ع ليشو1ن وزاوية)

طريق أوالد زيان)،)الطابق الخامس)،)

مكتب)34)،)الدا1 الشيضاء.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

دستو1ها األولي.

1أ3) يشلغ  (: االجتماعي) الرأسمال 

د1هم.) ( ( 33.333 ( الشركة) مال 

سهم بقيمة) ( 333 إلى) وهي مقسمة 

االكتتاب) تم  للسهم،) د1هم  ( 33

بالكامل) مدفوعة  بالكامل،) فيها 

ومخصصة للشركاء.

السيدة فتيحة قبي))533)))سهم.

السيدة نزهة قبي))533)))سهم.

يعادل عدد األسهم املكونة لرأ3)

مال الشركة)))333 )سهم.

السيدة فتيحة قبي)53.333)د1هم

السيدة نزهة قبي))53.333)د1هم

الشركة) مال  1أ3  يعادل 

33.333.33 ))د1هم

اإلدا1ة):)تسيير الشركة من:)طرف)

السيدة فتيحة قبي.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

وتنتهي يوم) 3)دجنبر.

االحتياطات) خصم  بعد  األ1باح:)

منح) يمكن  والقانونية،) النظامية 

الربح الصافي للشركاء.

لجميع) القانوني  اإليداع  تم 

باملركز) بالشركة  املتعلقة  املحاضر 

الشيضاء) بالدا1  لالستثما1  الجهوي 

السجل) في  الشركة  سجلت  وقد 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  التجا1ي 

الشيضاء)تحت 1قم 3 494 .
مقتطف من اجل اإلشها1

640 P

مكتب الخبرة في املحاسشة

أحمد سالم ابريك

شركة موليميك
العام) الجمع  مداولة  بمقت�سى 

3)يناير)) في) املنعقد  أالستثنائي 

شركة) مساهمو  قر1  ((3( -

محدودة) )شركة  »موليميك«،)

 33.333.333 1أسمالها) املسؤولية 

بطريق) االجتماعي  ومقرها  د1هم 

الصويرية،) طريق  لهودي،) جرف 

تجزئات) الصناعية،)  املنطقة 

أسفي(؛) بمدينة  (57.93.94.  56

قد1ه) بما  الرأسمال  في  الزيادة 

من تقتطع  د1هم،) ( 3.333.333
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ويتم على إثرها) األ1باح االحتياطية.) (
33.333 )حصة من الرأسمال) خلق)
ذات قيمة)33 )د1هم للواحدة،)تمنح)
حسب مقدا1 مساهمة كل) للشركاء)

منهم في 1أسمال الشركة.
األسا�سي) القانون  عدل  بذلك  و 

بإعادة كتابته إجماال.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة االبتدائية بمدينة)
تحت) يناير )3)) ((3 بتا1يخ) أسفي 

1قم)7  
مكتب أبريك للخبرة واالستشا1ة)

641 P

GOLDEN TRANSIT SARL AU
بموجب التجمع العام االستثنائي)
 GOLDEN(«(للشريك الوحيد لشركة
TRANSIT SARLAU«)املنعقد بالدا1)
يناير) )3),  ((3 بتا1يخ) الشيضاء)

1أسمالها)533.333))د1هم.
تقر1 مايلي:

-)نقل املقر االجتماعي إلى العنوان)
التالي):

اقامة) (6 الطابق) و636) (637 1قم)
وشا1ع) ( ب زاوية شا1ع ايت بعمران)

محمد)5))الدا1 الشيضاء)املغرب
القانون) وتحديث  تجديد  (-

األسا�سي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (
للدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
بتا1يخ) تحت 1قم) 77353) الشيضاء)

7 )ما31) )3)
للنشر واإليداع

642 P

K ELECTRONICS AV PRO
الزيادة في الرأسمال

مؤ1خ) عرفي  عقد  بموجب 
 (3(3 دجنبر) يوم) ) بالشيضاء)
ومسجل بنفس املدينة قر1ت شركة)
K ELECTRONICS AV PRO)شركة)
و1أسمالها) املحدودة  املهام  ذات 
املقر)) ( ذات) د1هم,) ( (363.333,33
زاوية) (: الشيضاء) الدا1  في  ( الرئي�سي)
شا1ع الز1قطوني زنقة شالة ب 1قم)

) )ما يلي):

بمشلغ) الرأسمال  في  الزيادة 
من) لرفعه  د1هم  ( .643.333
 (.333.333 إلى) د1هم  (363.333
حصة) ( 6.433 بإنشاء) وذلك  د1هم 

من فئة)33 )د1هم للواحدة.
القانون) من  و7) (6 املواد) تعديل 

األسا�سي للشركة
اإليداع):)ثم اإليداع القانوني لدى)
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 
وتحت) يوم) )3)/5/33 ) بالشيضاء)

1قم)7) 773.
643 P

C A M E B A   SARL
تفويت الحصص االجتماعية

في نهاية قرا1ات اجتماع املساهمين)
الجماعي املنعقد بتا1يخ) )3)/ /5 ،)
CAMEBA شركة) شركاء)  صدق 
(- املسؤولية) املحدودة  (SARL  
الرايحانة) شا1ع  (53 الشيضاء) الدا1 
سهم) (533 بيع) على  (- بوسيجو1)
لصالح) لغما1ي  سلمى  السيدة.) من 

السيدة الريحاني نادية
لذلك)،)يتم توزيع 1أ3 املال الشالغ)

533.333)د1هم على النحو التالي)
السيد لغما1ي فؤاد)4533)سهم

السيدة الريحاني نادية)533)سهم
األسا�سي) النظام  تعديل  سيتم 

للشركة وفًقا لذلك.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

 )3)/5/33 )تحت 1قم)3) 773
644 P

 LE MAROQUIN ART ET
MATIERE SARL
تجديد والية املسير

املنعقد) العام  الجمع  لقرا1  طشقا 
قر1) (، بتا1يخ) )3)/ 3/) ) للشركاء)
 LE MAROQUIN ART((شركاء)شركة
بالرباط) مقرها  (ET( MATIERE( Sarl
- ) ،)شا1ي األمير موالي عشد هللا)–)
اعادة تعيين السيد أوشكو1 زكرياء)في)
مهامه كمسير للشركة ملدة)6)سنوات)

تنتهي في)6)3)/) / 3.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 
 )3)/)5/3))تحت 1قم)398   .

645 P

U N I M E X SARL
تجديد والية املسيرة

املنعقد) العام  الجمع  لقرا1  طشقا 
قر1) بتا1يخ) )3)/ 3/) ،) للشركاء)

شركاء)شركة)
 UNION MAROCAINE POUR L«
 EXTENSION COMMERCIALE ET

INDUSTRIELLE« Sarl
املنطقة) (-(7 بالرباط) الكائنة 
اعادة تعيين) (– الصناعية دوا1 دوم)
مهامها) في  هند  أوشكو1  السيدة 
كمسيرة للشركة ملدة)6)سنوات تنتهي)

في)6)3)/) / 3.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

 )3)/)5/3))تحت 1قم)397   
646 P

1ياض لرابيسك  ش.ذ.م. م .

 RYAD L’ARABESQUE 
شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة.
  الرأسمال اإلجتماعي  : 3.333  

د1هم
املقر اإلجتماعي: 1قم   القنا1ية 

الجديدة القنا1ية املدينة مراكش 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بمراكش) ( اإلستثنائي الذي تم عقده)
صادق شركاء) بتا1يخ) )3)/)3/) )
ش.ذ.م.م)) ( لرابيسك) 1ياض  شركــة 

على التعديالت التالية):
أعفى الجمع العام كل من السيد)
خطا1ي عشد الرزاق الحامل للشطاقة)

 G 86344(الوطنية))1قم
زكريا) محمد  خطا1ي  والسيد 
1قم الوطنية  للشطاقة   الحامل 
 G 347647))من تسيير شركة 1ياض)

لرابيسك.
وقر1 الشركاء)تعيين السيدة سعاد)
خطا1ي املزدادة سنة)963 )والحاملة)

للشطاقة 1قم)G93374)مسيرة.

))وحيد لشركة 1ياض لرابيسك.
القانون األسا�سي املنقح.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط للمحكمة التجا1ية بمراكش)
تحت) وذلك  بتا1يخ) )3)/39/33)

1قم))49 ) .
647 P

كاسينا  ش.ذ.م..م.ش.و  
  KASINA S.A.R.L AU

شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة 
شريك وحيد.

الرأسمال اإلجتماعي : مائة الف 
د1هم )33.333 (  

املقر اإلجتماعي  : 7) إسالن 3 3 
سعادة عين مزوا1 مراكش

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بمراكش) ( اإلستثنائي الذي تم عقده)
صادق شركاء) (3(/39/(3(3 بتا1يخ)

شركــة
كاسيناا))ش.ذ.م.م))على التعديالت)

التالية):
تفويت حصص اجتماعية.)

فوت) 1ضوان  الحطاب  السيد 
السيد)) الى  اجتماعية  حصة  ( 33

زويتن سفيان.
استقالة السيد الحطاب 1ضوان)
 Y778 35 1قم) لجواز سفر   الحامل 
سفيان) زويتن  السيد  استقالة  و 
1قم التعريف  لشطاقة  الحامل 
كمسيرين مشتركين في) ( (E3(57  Q

التسير.)))))))))))))))))))))))))
سفيان) زويتن  السيد  تعيين 
1قم التعريف  لشطاقة  الحامل 
للشركة) وحيد  مسير  ( (E3(57  Q

ملدة غير محدودة.
تغيير الشكل القانوني للشركة من)
شركة ذات املسؤولية الى شركة ذات)

املسؤولية شريك وحيد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط))للمحكمة التجا1ية بمراكش)
تحت) وذلك  بتا1يخ) )3)/39/33)

1قم)847).
648 P
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   LES VERGERS TOUBKAL
SARL A.U
1فع 1أ3 املال

العام) الجمع  ملحضر  تشعا 
بتا1يخ) )3)/38/33  االستثنائي 
محمد) 1�سى  ابودهاج  (: السيد) قر1 
 Les(Vergers(الشريك الوحيد لشركة

 Toubkal((SARL(A.U
1أ3 مالها)33.333 ))د1هم).

(:GH(3   5 االجتماعي) مقرها 
كا1دن.تامنصو1ت) مراكش  إقامة 

مراكش
مايلي):

قد1ه) بما  املال  1أ3  زيادة  (•
  533.333 433.333)د1هم ليصل إلى)

د1هم موزعة كما يلي):
 5333 (: محمد) 1�سى  ابودهاج 

سهم
بكتابة) القانوني  اإليداع  ( تم)
التجا1ية) للمحكمة  الضشط 
بتا1يخ))) ( ( 657 بمراكش تحت 1قم)

 (/33/(3( 
649 P

 CAFE GLACIER LE  شركة
  CENTRAL

شركة محدودة املسؤولية 
1أسمال اجتماعي 33.333,33  

د1هم 
املقر االجتماعي: الدا1 الشيضاء، 5)، 

زنقة حفيظ إبراهيم
) زنقة شاتوبريان سابقا( حي غوتييه 

تغير اسم الشركة
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذة حنان التائب موثقة بالدا1)
ثم) يناير) )3)) ((3 بتا1يخ) (، الشيضاء)
عقد الجمع العام االستثنائي لشركة)
  CAFE GLACIER LE CENTRAL
شركة محدودة املسؤولية،)حيث قر1)

الشركاء)الجدد ما يلي):)
 CAFE من) الشركة  اسم  تغير  (-
إلى شركة)) (GLACIER LE CENTRAL
محدودة) شركة  (»LARSONS«

املسؤولية.

باسم) املتعلق  (4 الفصل) تعديل 

الشركة بالقانون األسا�سي)

بالسجل) القانوني  اإليداع  وتم 

بالدا1) التجا1ية  للمحكمة  التجا1ي 

بتا1يخ))))) (7638 7 تحت عدد) الشيضاء)

33)فبراير) )3).
األستاذة حنان التائب

650 P

RID MED CONFORT SARL
RC :416511
زيادة 1أ3 املال

العام) الجمع  ملحضر  وفًقا 

في) )3)/ 3/3)  املؤ1خ  االستثنائي 

 RID MED شركة) شركاء) فإن  (،

برأ3 مال قد1ه) (CONFORT SARL

ومقرها) د1هم،) ((4.(33.333.33

طريق) الشيضاء،) الدا1  في  الرئي�سي 
والد) املجاطية،) لهلالت  دوا1  (،9 1قم)

الطالب مديونة،)الدا1 الشيضاء.

قر1نا ما يلي:
بمشلغ) النقدي  املال  زيادة 1أ3  (-

 (983.333( ألف) وثمانين  تسعمائة 

د1هم للشريك الرضواني صوفيا.

النظام) املترتشة على  التعديالت  (-

األسا�سي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

 )3)/ 8/3))تحت 1قم)763387. 

651 P

 K ELECTRONICS AV PRO
تحويل املقر االجتماعي

مؤ1خ) عرفي  عقد  بموجب 

(3 9 شتنبر) ( 6 يوم)  بالشيضاء)

ومسجل بنفس املدينة قر1 مسيرو) (

    K ELECTRONICS AV PRO(((شركة

املقر)) ( ذات) املهام  محدودة  شركة 
الرئي�سي)))97 )زاوية شا1ع الز1قطوني)
زنقة شالة ب 1قم) )))الدا1 الشيضاء,)

ما يلي):)

•)تحويل املقر االجتماعي إلى)))الدا1)
الشيضاء))99 ):زاوية شا1ع الز1قطوني)

زنقة شالة ب 1قم))  .

•)تعديل املادة)  )و4)من القانون)

األسا�سي للشركة.

إعادة صياغة النظام األسا�سي) (•

للشركة.

اإليداع:)تم اإليداع القانوني لدى)

التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

بالشيضاء)يوم)5 )ما31) )3))وتحت)

1قم)6) 773 .
للنشر والشيان.

652 P

FATILA   S.A 

شركة مجهولة االسم، 333.333  

د1هم

املقر االجتماعي زنقة سقراط زاوية 

مونتانون  املعا1يف امتداد

الدا1الشيضاء 

السجل التجا1ي عدد : 9  37 

نص اإلشها1
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

العادي املنعقد))بتا1يخ)9 3)/) /36 

الرحمان) عشد  السيد  تعيين  تم 

نينيت) جنيفير  ( والسيدة) الراكبي 

(Jennifer(Ninette( Lallouz (( اللوز)

فاتيال) بشركة  ( جديدين) مديرين 

لغاية موعد انعقاد الجمع العام في)

5)3)/33/36)العتماد) ( أجل أقصاه)

في) املنتهية  للسنة  املالية  الشيانات 

استقالة) بعد  وذلك  (3 / (/(3(4

كل من السيد وحيد السحاقي والسيد)

العابد السحاقي)).

بمقت�سى محضر مداوالت مجلس)

فإن) (36/ (/(3 9 بتا1يخ) اإلدا1ة 

الغيتي) السيد  بتعيين  قام  املجلس 

محمد 1ئيس مدير عام خلفا للسيد)

وحيد السحاقي.)

لقد تم اإليداع القانوني في كتابة)

للدا1) التجا1ية  للمحكمة  الضشط 

الشيضاء)في)9 3)/) /3 )تحت عدد)

.7(344 

653 P

ديوان االستاذ عادل العمراني الجوطي

موثق بالدا1الشيضاء

STE ESSAGUI INVEST

SARL

بتا1يخ) توثيقي  محضر  بمقت�سى 

3))فبراير)3)3)،)قر1 شركاء)الشركة)

املدنية العقا1ية)»سامي اموبيليير«.

تغيير تسمية الشركة الى الصاكي)

انفست.

نقل مقر الشركة الى الدا1الشيضاء،)

3 )زنقة احمد املجاطي،)اقامة الب،)

الطابق) ،)1قم)8،)معا1يف.

تغيير الشكل القانوني للشركة الى)

شركة محدودة املسؤولية.

الصاكي) احمد  السيد  تعيين 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.

يناير) ((3 القانوني) االيداع  تم 

 )3)،)تحت 1قم))86 76.

تحت) التجا1ي  بالسجل  التقييد 

1قم)486357.
بمثابة مقتطف وبيان

654 P

شركة بيل أكري

SOCIETE BEL AGRU

شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها 7.333.333 د1هم

الكائن مقرها االجتماعي بالشيضاء،5 

زنقة ليوتنون بيرج  الشيضاء

السجل التجا1ي:  587)

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي املنعقد بتا1يخ)9))يناير)

أكري) بيل  املسماة  للشركة  (،(3( 

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 

بالشيضاء،) االجتماعي  مقرها  الكائن 

يشلغ) والتي  بيرج،) ليوتنون  زنقة  (5

فقد) د1هم،) (7.333.333 1أسمالها)

تقر1 مايلي:

-)تغيير الغرض االجتماعي للشركة:

تغيير الغرض) (، قر1 الجمع العام)

نشاط بحذف  للشركة  االجتماعي 
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بال) وتعويضه  العقا1ي  اإلنماء)

الفالحية) املنتجات  والتصدير  ستراد 

والفواكه) الحوامض  مثل  العضوية 

وخا1جه) املغرب  داخل  أنواعها  بكل 

الفالحية. األ1ا�سي  واستغالل 

من) (( الفصل) تغيير  تم  وبالتالي 

النظام األسا�سي.

-)تغيير اسم الشركة):

الشركة) اسم  تغيير  الشركاء) قر1 

 DOMAINE كالتالي:) سيصشح  الذي 

DEROIS BIO

وبالتالي قر1 الشركاء)تغيير الفصل)

من النظام األسا�سي الذي أصشح) (3

كالتالي:

 DOMAINE(:(تحمل الشركة اسم

DEROIS BIO

)اإليداع القانوني):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) باملحكمة  الضشط 

بتا1يخ) )3)/33/    بالشيضاء،)

تحت 1قم) 76943.
للنسخ والنشر

املسير

655 P

شركة سان سوسييل

SOCIETE SAINT SAUCIL
شركة ذات مسؤولية محدودة

1أسمالها 5.333.333 د1هم

الكائن مقرها االجتماعي بالشيضاء،5 

زنقة ليوتنون بيرج  الشيضاء

السجل التجا1ي:5 584)

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

  9 بتا1يخ) املنعقد  العادي  الغير 

املسماة سان) للشركة  يناير) )3)،)

مسؤولية) ذات  شركة  سوسييل 

االجتماعي) مقرها  الكائن  محدودة،)

بالشيضاء،)5)زنقة ليوتنون بيرج)،والتي)

د1هم،) (5.333.333 1أسمالها) يشلغ 

فقد تقر1 مايلي):

االجتماعي) الغرض  توسيع  (-

للشركة):

قر1 الجمع العام)،)توسيع الغرض)

االجتماعي للشركة زيادة عن نشاط)
ثانوي) كنشاط  العقا1ي  اإلنماء)

أصشح))االستراد والتصدير للمنتجات)

الحوامض مثل  العضوية   الفالحية 

)والفواكه بكل أنواعها داخل املغرب)

وخا1جه واستغالل األ1ا�سي الفالحية)

نشاطا))1ئيسيا.

من) (( الفصل) تغيير  تم  وبالتالي 

النظام األسا�سي.

-)تغيير اسم الشركة):

الشركة) اسم  تغيير  الشركاء) قر1 

 SAINT كالتالي:) سيصشح  الذي 

SAUCIL

وبالتالي قر1 الشركاء)تغيير الفصل)

من النظام األسا�سي الذي أصشح) (3

كالتالي:

 SAINT (: اسم) الشركة  تحمل 

 SAUCIL

)اإليداع القانوني):

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) باملحكمة  الضشط 

بتا1يخ) )3)/)3/3)  بالشيضاء،)

تحت 1قم)766995 .
للنسخ والنشر

املسير

656 P

 STE MAMOUN

MOUBARAK DRIBI DIGITAL
SARL AU

تفويت حصص
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

8 )فبراير) )3)   الغير العادي بتا1يخ)

لشركة مامو مشا1ك الد1يبي ديجيتال،)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد،)1اسمالها)33.333  

من) حصة  ( 333 الى) مقسم  د1هم 

د1هم مسندة الى الشريك) ( 33 فئة)

املامون،) الد1يبي  ( السيد) الوحيد 

أفني) زنقة  (97 ب) مقرها  والكائن 

الجيروند،) (4 1قم) مكتب  الطابق) )

الدا1الشيضاء)تم تقرير ما يلي):

املصادقة على تفويت)493)حصة)

املامون) الد1يبي  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد بلحرش محمد.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذا) الى شركة  الوحيد  الشريك  ذات 

املسؤولية محدودة.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجا1ية) باملحكمة  الضشط  كتابة 

 773443 1قم) تحت  بالدا1الشيضاء)

بتا1يخ)7 )ما31) )3).

657 P

شركة » جيل«
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 د1هم  3.333  1أسمال الشركة : 

املقر االجتماعي: 55) زاوية شا1ع 

محمد الخامس وزنقة ابن حشو3 

شقة 1قم )  جليز مراكش

التعريف الضريبي  37539373

العامة غير) الجمعية  بمقت�سى  (-

فبراير) (( ( بتا1يخ) املنعقدة  العادية 

 )3)،)قر1 الشريك الوحيد:

شاال1) مونيك  السيدة  تعيين  (-

تحديد) مع  للشركة  كمصفية 

صالحياتها وواجشاتها؛

النظام) من  (5 الفصل) تعديل  (-

األسا�سي للشركة واملتعلق بمدة حياة)

الشركة بالطريقة التالية:

والتي كانت) »مدة حياة الشركة،)

99)عاما سيتم الحقا) مقر1ة أصال في)

الشركة) حل  طريق  عن  تقليصها 

من) االنتهاء) عند  مدتها  وتحديد 

إجراءات التصفية«

-)صالحيات الستكمال الشكليات؛

ااٍليداع القانوني

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  فبراير) )3)) ( 7 بتا1يخ)

1قم) التجا1ي  السجل  ( (3686

.97337

658 P

شركة » سوالر إكسبور »
شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك وحيد

1أسمال الشركة: 333.  أو1و

 BUREAU B-(39 :جتماعي
ْ
املقر اال

 C, CENTRE(D’AFFAIRES

NORDAMI

 LOT 43 A, ZONE(FRANCHE

  D’EXPORTATION DE TANGER

TANGER

غير) العامة  الجمعية  بمقت�سى 

نونبر) ((8 بتا1يخ) املنعقدة  العادية 

3)3))قر1 الشريك الوحيد ما يلي:))

7 حصة) ل) الجزئي  التفويت  (-

اجتماعية من حصص السيد تييري)

بواتو لصالح السيد باتريس بوسا1ي؛

7 حصة) ل) الجزئي  التفويت  (-

اجتماعية من حصص السيد تييري)

بواتو لصالح السيد جاك جروني؛

7 حصة) ل) الجزئي  التفويت  (-

اجتماعية من حصص السيد تييري)

بواتو لصالح السيد تيشو ميال1؛

7 حصة) ل) الجزئي  التفويت  (-

اجتماعية من حصص السيد تييري)

بواتو لصالح السيد هنري ستيوا1ت؛

للحصص) الجديد  التقسيم  ( (-

االجتماعية للشركة:

حصة) (3( ( السيد تييري بواتو) (•

اجتماعية؛)

حصة) ( 7 بوسا1ي؛) باتريس  (•

اجتماعية؛

حصة) ( 7 جروني) جاك  (•

اجتماعية؛

حصة) ( 7 ميال1) تيشو  السيد  (•

اجتماعية؛

•)السيد هنري ستيوا1ت)7 )حصة)

اجتماعية؛

املجموع):))33 حصة اجتماعية.

باتريس) السادة  على  املوافقة  (- (

تيشو ميال1) ( جاك جروني،) (، بوسا1ي)

في) جدد  كشركاء) ستيوا1ت  وهنري 

الشركة)؛
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للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  من 

مسؤولية محدودة؛)
-))تحيين النظام األسا�سي للشركة؛

-)صالحيات إلتمام الشكليات.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
1قم) تحت  فبراير) )3)) (35 بتا1يخ)
1قم) التجا1ي  السجل  ((3933(

. 35 ( 
659 P

PUENTO ROMANO SARL
شـركـة ذات املسؤولية املحدودة 
1أ3 مـالهـا 85.333.333 د1هـم

مقرهـا االجتماعـي : بالدا1الشيضــــاء 
)4-، شا1ع عشد الكريم الخطابي

تخفيض 1أ3 املال الــــى 33.333  
د1هم   

العادية) غير  العامة  الجمعية  إن 
(، يناير) )3)) (35 بتا1يخ) املنعقدة 
بمقدا1) املال  1أ3  تخفيض  قر1ت 
بمقدا1) ليصشح  د1هم  (84.933.333

33.333 )د1هم.
من) (6-7 املادتين) تعديل  تم  (-

القانون األساســــــــــي وفقا لذلك.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية) املحكمة  ضشط  كتابة 
فبراير) (38 بتا1يخ) بالدا1الشيضاء)

 )3))تحت 1قم)764444.
660 P

شركة » جيل«
شركة ذات مسؤولية محدودة 
1أسمال الشركة :   3.333  د1هم
املقر االجتماعي : 55) زاوية شا1ع 
محمد الخامس وزنقة ابن حشو3 

شقة 1قم )  جليز مراكش
التعريف الضريبي  37539373

غير) العامة  الجمعية  بمقت�سى 
ماي) ((7 بتا1يخ) املنعقدة  العادية 

3)3)،)تقر1 مايلي):
السيدة باتريسيا جا1نيي) اعفاء) (-
مونيك) السيدة  وتعيين  مهامها  من 

شال1 مسيرة جديدة للشركة؛

للحصص) الكلي  التفويت  (-
بالسيدة) الخاصة  االجتماعية 
السيدة) لفائدة  جا1نيي  باتريسيا 

مونيك شال1؛
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (-
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
الى شركة ذات مسؤولية محدودة مع)

شريك وحيد؛
 (55 من) الشركة  مقر  تحويل  (-
زاوية شا1ع محمد الخامس وزنقة ابن)
حشو3 شقة 1قم)) )جليز مراكش الى)
عما1ة 1 شقة) )  (( سشو) (3 املسيرة)

الطابق)4)مراكش؛
-)تحيين النظام األسا�سي للشركة؛
اعتماد النظام األسا�سي املحين) (-

في صيغته الجديدة.))
اإليداع القانوني:

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)
1قم) تحت  فبراير) )3)) بتا1يخ)  )
1قم) التجا1ي  سجل  ( (348(

.97337
661 P

شركة » مرزاقي«
شركة ذات مسؤولية محدودة 

1أسمال الشركة :  33.333  د1هم 
املقر االجتماعي: زاوية شا1ع محمد 

الخامس وزنقة ابن حشو3 شقة )  
جليز مراكش

التعريف الضريبي  3439))5)
غير) العامة  الجمعية  بمقت�سى 
أكتوبر) ((9 بتا1يخ) املنعقدة  العادية 

9 3)،)قر1 الشركاء)ما يلي:
للشركة) االجتماعي  املقر  نقل  (-
محمد) شا1ع  زاوية  بمراكش  الكائن 
شقة) حشو3  ابن  وزنقة  الخامس 
الحرية) زنقة  إلى  (، جليز مراكش) ( (
الطابق الثاني جليز)43333)مراكش).)

اإليداع القانوني:
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)
1قم) تحت  فبراير) )3)) ((6 بتا1يخ)
1قم) التجا1ي  سجل  ( (  35

.88(8 
662 P

شركة  سوالر إكسبور ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة

 من شريك وحيد 
1أسمال الشركة :  3.333  د1هم

 املقر االجتماعي: شا1ع ولي العهد، 
إقامة دا1 الفرح 3، الطابق الثاني، 

شقة 1قم 64 طنجة
غير) العامة  الجمعية  بمقت�سى 
شتنبر) (33 بتا1يخ) املنعقدة  العادية 

3)3)،)قر1 الشريك الوحيد مايلي:
للشركة) االجتماعي  املقر  نقل  (-
دا1) إقامة  العهد،) ولي  شا1ع  الكائن 
الفرح)3،)الطابق الثاني،)شقة 1قم)64 
طنجة إلى املقر الكائن الحي الصناعي)

سيدي غانم 1قم)78 )مراكش.)
اإليداع القانوني:

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)
1قم) تحت  بتا1يخ) )3)/)8/3 )
337))سجل التجا1ي 1قم) 53)  .
663 P

عقد تسيير حر ألصل تجاري
بتا1يخ) عرفي  عقد  بموجب 
محل) قر1 صاحب  (، (3 /39/(3(3
الشقالة))التاجرة()بالتقسيط الذي تم)
تحديد مقره املسجل في عرصة األمان)
مجموعة ))إقامة)) )متجر)))الرحمة)

دا1 بوعزة))الدا1 الشيضاء
املقر) مالك  محمد  أزا1كي  السيد 
األمان) عرصة  في  الواقع  التجا1ي 
 ( متجر) ( ( إقامة) ( مجموعة )
تم) الدا1 الشيضاء) ( الرحمة دا1 بوعزة)
مشنوت) للسيد  اإليجا1  إدا1ة  بعقد 
براهيم الحامل للشطاقة الوطنية 1قم)
ومقره في د1ب إيد بلخير) (JE((8937

عنابو1 سيدي إفني.
تشدأ) سنوات  ثالث  ملدة 
في) وتنتهي  (3 /39/(3(3 في)
بعد) للتجديد  قابلة  (3 /38/(3(3

االتفاق بين الطرفين.)
بالدا1) القانوني  االيداع  تم 

الشيضاء)تحت 1قم)666)43.
664 P

 CALIFORNIA GOLDEN
SQUARE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
1أسمالها 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : الدا1الشيضاء - 
5، شا1ع كاليان ، اقامة سومية، 

العما1ة 1قم   
تجديد انتداب مسيـــــر

التوقيع املشترك
بموجب القرا1 الجماعي بتا1يخ)37 

يناير) )3))،)تقــــــر1):
السيدة) تجديد انتداب املسيرة:) (-

فاطمة بنعمو1 ملدة ثالث سنوات)،
السيدة) (: املشترك) التوقيع  (-
السيد) بتوقيع  إما  بنعمو1  فاطمة 
عشد) السيد  أو  بنعمو1  مصطفى 
تعديل) تم  بنعمو1  عزيز  الرحمان 
من النظام األسا�سي وفًقا) ( 4 املادة)

لذلك
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية) املحكمة  ضشط  كتابة 
فبراير) (39 بتا1يخ) بالدا1الشيضاء)

 )3)))تحت 1قم)764697.
665 P

 MACHINES BUSINESS
SYSTEMS

MBS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

1أسمالها 3.333.333 د1هم
مقرها االجتماعي بالدا1الشيضاء- 
الشقعة 59 املنطقة الصناعية 

– صابينو-
ص-ب- 95  – النواصر
هشة حق 1قشة الحصص

الجماعي) القرا1  ملحضر  تشعا 
(، ((3 8 دجنبر) بتا1يخ) 3) للشركاء)

I(-(((:(فان الشركاء
1قشة) حق  هشات  على  وافقوا  (-
 ( 33( مائة) بقيمة  حصة  ( 5.333
د1هم من طرف السيد 1شيد بنشرقي)
لفائدة بنتيه اآلنستين فاطمة الزهراء)
حسب) بنشرقي  ومليكة  بنشرقي 
7.533)حصـــة اجتماعية لكل واحدة)

منهما.
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-)قر1وا توسيع الهدف االجتماعي)

الذي أصشح كما يلـــي):

تصدير) (، استيراد) بيع،) شراء،)

التجهيز) معدات  لكل  وتمثيل 

وملحقاتها،

التجهيزات) وتركيب  تموين 

بعد،) عن  والتواصل  الشيئية،)

واكتشاف) والطاقــــــــة،) والتكييف،)

الحريق،)والكهرباء)والترصيص،

وتركيب) وإصالح  وصيانة  إمداد 

كل املعدات التي لها ا1تشاط مشاشر أو)

غير مشاشر باألنشطة املذكو1ة،

مقتضيات) تعديل  قر1وا  (-

القانون) من  و7) و6) (3 الفصول)

األسا�سي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  ضشط  كتابة 

بالدا1الشيضاء)بتا1يخ)35)ما31)9 3) 

تحت 1قم)49)695.

666 P

NESOFF SARL
الفض املسشق للشركة

أ)-)بموجب قرا1 التجمع االستثنائي)

 NESOFF SARL (« (» شركة) للشركاء)

بتا1يخ)))))فبراير) )3)

د1هم) ( 33.333,33 مالها) و 1أ3 

ومقرها الكائن ببسكو1ة تجزئة زينة)

1قم التجزئة)65)املغرب),)))تقر1 ما يلي:

بتا1يخ) للشركة  املسشق  الفض  (-

 3)دجنبر)3)3).

العلوي)) صشو1  السيدة  تعيين  (-

مسؤولة عن عملية الفض.

املسشق) الفض  مقر  تعيين  (-

بالعنوان اآلتي:

بسكو1ة تجزئة زينة 1قم التجزئة)

65)املغرب

ب-)اإليداع القانوني تم باملحكمة)

  7 بتا1يخ) الشيضاء) للدا1  التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)9 7735.
للنشر واإليداع

667 P

 AVIATION INDUSTRY
 PARTNERS SARL

شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الواحد

1أسمالها        33333,33     د1هم
املقر االجتماعي : 3  شا1ع سيدي 
محمد بن عشد هللا الدا1 الشيضاء.

R.C 132655 ، الدا1 الشيضاء
تصفية الشركة

مؤ1خ) عرفي  عقد  بموجب 
بالشيضاء)بتا1يخ)3)3)/) /8).،)قر1)
 AVIATION الشريك الواحد لشركة)
(،INDUSTRY PARTNERS SARL

شركة محدودة املسؤولية ما يلي):
-)تصفية الشركة.

-)قر1 الشركاء)تعيين السيد 1فيق)
حميد امليلي للقيام بالتصفية.

شا1ع) ( 3 (: هو) التصفية  مقر  (-
الدا1) هللا  عشد  بن  محمد  سيدي 

الشيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 
3))فبراير) )3).))تحت) في) بالشيضاء)

عدد)39 767.
668 P

BLANCH ART
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الواحد
207, BD(LA(RESISTANCEETG 7  

BUR(N°14 
    CASABLANCA : املقر االجتماعي

تصفية الشركة
مؤ1خ) عرفي  عقد  بموجب 
قر1) بتا1يخ) )3)/ 4/3 ) بالشيضاء)
 BLANCH لشركة) الواحد  الشريك 
املسؤولية) محدودة  شركة  (،ART 

ذات الشريك الواحد ما يلي):
-)تصفية الشركة.

 AZIZقر1 الشركاء)تعيين السيد(-
BOUABDALLAH)للقيام بالتصفية.
 -)مقر التصفية هو):))املقر االجتماعي)))))37),
 BD LA RESISTANCEETG 7 BUR

N° 4 SOUMAYA ).)الدا1 الشيضاء

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

بالشيضاء)في )3)/6/33 )تحت عدد)

.773(6(

669 P

 NADA FARIS MAKEUP

STUDIO
شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الواحد

املقر االجتماعي :

RUE(EL(MANAZIZ(ETAGE 4  

APPT D MAARIF      

    CASABLANCA

تصفية الشركة
مؤ1خ) عرفي  عقد  بموجب 
قر1) بتا1يخ) )3)/35/33) بالشيضاء)

الشريك الواحد لشركة

 NADA FARIS MAKEUP«

محدودة) شركة  (،»STUDIO

الواحد الشريك  ذات   املسؤولية 

)ما يلي):

-)تصفية الشركة.

السيد تعيين  الشركاء) قر1  (-

 NADA FARIS AHMED SALIM

للقيام بالتصفية.

املقر) هو:) التصفية  مقر  (-

 RUE EL MANAZIZ: االجتماعي)

الدا1) (ETAGE 4 APPT D MAARIF

الشيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

بالشيضاء)في )3)/6/33 )تحت عدد)

.773(6 
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لريش دو كوفير استيتك
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

بموجب جمع عام استتنائي بتا1يخ)

 )3)/)3/3)))تقر1 مايلي

مسير) استقالة  على  املصادقة 

الشركة مصطفى 1شيد.

وتعيين) للشركة  املسشق  الحل  (-

لتصفية) 1شيد  مصطفى  السيد 

الشركة،)كماتم تحديد مقر التصفية.

شا1ع لويس فيري،)إقامة ألسالم،)

الدا1) األ1�سي،) الطابق  (،733 1قم)

الشيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية) املحكمة  لدى  الضشط 

بالشيضاء.)بتا1يخ) )3)/6/33 )تحت)

1قم))7)773.
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شركة ويك أوتيل
شركة مجهولة االسم 

1أسمال الشركة: 333.333 د1هم

 BIEN MERITEE :املقر االجتماعي

 32 ANGLE(BOULEVARD

 MOHAMED ZERKTOUNI

 &BOULEVARD MOHAMED EL

.BEKKAL 2ème(ETAGE(APPT 12

MARRAKECH

عقب القرا1ات املتخذة من طرف)

التي) العادية  غير  العامة  الجمعية 

 (3(3 أكتوبر) بتا1يخ) 3) أجريت 

بمراكش،)تقر1 ما يلي:

-)حل الشركة؛

فاللي) كريم  السيد  تعيين  (-

تحديد) مع  للشركة  كمصفي 

صالحياته وواجشاته؛

النظام) من  (5 الفصل) تعديل  (-

األسا�سي للشركة واملتعلق بمدة حياة)

الشركة بالطريقة التالية:

والتي كانت) »مدة حياة الشركة،)

99)عاما سيتم الحقا) مقر1ة أصال في)

الشركة) حل  طريق  عن  تقليصها 

من) االنتهاء) عند  مدتها  وتحديد 

إجراءات التصفية«

التصفية) محل  تحديد  (-

 Bureau( sis( 113,( Avenue:في

 Abdelkrim( Khattabi( Résidence

 Al( Mouhendis( Bloc( A( N°( 12

.3ème(Etage(Gueliz(Marrakech
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ااٍليداع القانوني

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)

1قم) تحت  ( فبراير )3)) (35 بتا1يخ)

1قم) التجا1ي  السجل  ( (3(75

.73465
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PAPETERIE AL MANBAA
شـركـة ذات املسـؤوليـة املحـدودة 

1أ3 مـالهـا 3.333  د1هـم

مقرهـا االجتماعـي : بالدا1 الشيضـاء – 

  B قطاع   اقامة

 سيدي مؤمن

حـــــــــــل الشــــــــــــركــــــــــــة  
قر1) فبراير) )3)) ( 5 بتا1يخ)

الشريك الوحيد)):

-)حل الشركة قشل األوان)؛

العيضة الزهرة) ( تعيين السيدة) (-

مقر) وتحديد  ( للشركة) مصفية 

–قطاع)   الشيضاء) بالدا1  التصفية 

اقامة)B))سيدي مؤمن

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  املحكمة  ضشط 

ما31) )3)   ( 3 بتا1يخ) الشيضاء)

تحت 1قم))76943.
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زينامار أغري
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) ما31) )3)) ( 3 يوم) بالقنيطرة 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):
التسمية):)زيناما1 أغري.

زنقة ما1تير) (3 (: املقر االجتماعي)

 ( مكتب) محمد  بن  السالم  عشد 
الزيتون) 1ياض  إقامة  فلو1ي  فال 

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

تسيير) (: الشركة) موضوع 

االستغالل الفالحي)-)بيع وشراء)املواد)

الفالحية.

  33.333 (: الشركة) 1أسمال 
د1هم.

أسند إلى السيدة مريم) (: التسيير)
عكاوي.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا1يخ)
سجل تجا1ي 1قم) ما31) )3)) ( 3

.59457
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فانيوس - تراف
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) ما31) )3)) (9 يوم) بالقنيطرة 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بالخصائص التالية):
التسمية):)فانيو3)-)تراف.

انجل) 3)و7) :)1قم) املقر االجتماعي)
زنقة جشالة غاندي ولوبان عما1ة ب)

إقامة فاتين مكتب 1قم) )القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

موضوع الشركة):)أشغال مختلفة)
والشناء)-)التجا1ة.

  33.333 (: الشركة) 1أسمال 
د1هم.

أسند إلى السيد أحمد) (: التسيير)
الشبهي.

التجا1ي) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتا1يخ)
1قم) تجا1ي  سجل  ما31) )3)) (9

.59447
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CARTEL GROUP
SARL AU

1أسمالها 6.893.333 د1هم
مقرها االجتماعي : 33  زاوية شا1ع ) 
ما31 زنقة دانوبل وزنقة الصيراف 

الدا1 الشيضاء
سجل تجا1ي 1قم 33 44)

I.F(N° 404326680
الشركات) اجتماع  ملحضر  وفقا 
يناير) ( 9 في) املنعقد  االستثنائي 

 )3)،)قر1 الشركاء)ما يلي):

أحمد) السيد  حصص  تفويت 

حصص والسيد بد1) (3 بوحنيني ب)

الشكو1ي ب)4)حصص والسيد سعيد)

4)حصص والسيد محمد) الغربي ب)

حصص لصالح السيد) (3 التشاع ب)

هشام الكرباني.

توزيع 1أ3 املال على الشكل التالي):

الشركاء):

 3 (33 (: الشكو1ي) بد1  السيد 

حصة أي)3.333) .3)د1هم.

 3 (33 (: الغربي) سعيد  السيد 

حصة أي)3.333) .3)د1هم.

 (3433 (: بوحنيني) احمد  السيد 

حصة أي)343.333.))د1هم.

 (3433 (: التشاع) محمد  السيد 

حصة أي)343.333.))د1هم.

  6833 (: الكرباني) السيد هشام 

حصة أي)683.333. )د1هم.
بقيمة) الشركة،) املال  1أ3  1فع 

 6.893.333 من) د1هم  (5.  3.333

د1هم إلى)333.333.) )د1هم.

إعادة النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة) املحضر  تسجيل  تم 

ما31) )3)  بتا1يخ)  ) التجا1ية 

تحت الرقم)769669.
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فيدا1كو

شركة محدودة املسؤولية

1أسمالها):)33.333 )د1هم

عضو بهيئة الخبراء)املحاسشين
زنقة مصطفى املعاني،)1قم)357،)الدا1 الشيضاء

 SANA EDUCATION

MOROCCO
S.A

شركة مساهمة
1أسمالها 9.333.333)) د1هم

مقر الشركة : شا1ع الز1قطوني 
1قم 6 ) - الطابق الساد3 - الدا1 

الشيضاء

3.ت الدا1 الشيضاء 1قم 6395 3

الزيادة في الرأسمال
قر1 الجمع العام غير العادي) (- ( 

بتا1يخ)) )أكتوبر)3)3)،)ما يلي):

الزيادة في 1أسمال الشركة بمشلغ)
بإصدا1) وذلك  د1هم،) (((.333.333
سهم جديد من) (((3.333 بالتكافؤ)
الواجب) د1هم لكل سهم،) ( 33 فئة)
دفع قيمتها كليا بواسطة دفعة نقدية)
أو باملقاصة مع ديون أكيدة وسائلة)
ومستحقة للمساهمين على الشركة.

اإلدا1ة بجلسته) قام مجلس  (- ((
املؤ1خة في)))نوفمبر)3)3)،)بمعاينة):
التي) لألسهم  الكلي  االكتتاب 
 ((( مكتتشين) بواسطة  إصدا1ها  تم 

شخصين معنويين ساهما من قشل.
دفع مجموع قيمة األسهم املكتتشة)

بمقاصة حسابات جا1ية.
في) للزيادة  النهائي  التحقيق 

الرأسمال.
من) (7 بالتالي تعديل تحرير الشند)

النظام األسا�سي.
القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (- (3
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
ما31) )3)  (4 في) الشيضاء) بالدا1 

تحت 1قم)768648.
عن موجز وبيان

1ئيس مجلس اإلدا1ة

السيد موالي امحمد العلمي
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فيدا1كو

شركة محدودة املسؤولية

1أسمالها):)33.333 )د1هم

عضو بهيئة الخبراء)املحاسشين

زنقة مصطفى املعاني،)1قم)357،)الدا1 الشيضاء

PALMIERS SUR MER
S.A

شركة مساهمة
1أسمالها 333.)33 د1هم

مقر الشركة : حي الشطحاء - زاوية 
شا1ع عشد املومن وزنقة مو1يو - 
الطابق الخامس - الدا1 الشيضاء
3.ت الدا1 الشيضاء 1قم 35849 

نقل مقر الشركة
مجلس) مداولة  بموجب  (- ( 
(،(3(3 نوفمبر) ( ( اإلدا1ة املؤ1خ في)
تم قرا1 نقل مقر الشركة من شا1ع)
بالدا1 الشيضاء) (( 6 الز1قطوني 1قم)
شا1ع  زاوية   - الشطحاء  حي   : إلى)
الطابق   - مو1يو  وزنقة  املومن  عشد 

الخامس - الدا1 الشيضاء.
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قام الجمع العام غير العادي) (- ((
املؤ1خ في)33)نوفمبر)3)3)،)بما يلي):

املوافقة على قرا1 نقل املقر.
النظام) من  (4 الشند) تعديل 

األسا�سي بتالزم.
القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (- ((
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
فبراير) )3)  ( 6 في) الشيضاء) بالدا1 

تحت 1قم)765844.
عن موجز وبيان
الرئيس مدير عام
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فيدا1كو
شركة محدودة املسؤولية
1أسمالها):)33.333 )د1هم

عضو بهيئة الخبراء)املحاسشين
زنقة مصطفى املعاني،)1قم)357،)الدا1 الشيضاء

 SAHAM SUPPORT
SERVICES

S.A
شركة مساهمة

1أسمالها 3.837.633) د1هم
مقر الشركة : حي الشطحاء - زاوية 
شا1ع عشد املومن وزنقة مو1يو - 
الطابق الخامس - الدا1 الشيضاء
3.ت الدا1 الشيضاء 1قم 353975

نقل مقر الشركة
مجلس) مداولة  بموجب  (- ( 
(،(3(3 نوفمبر) ( 3 اإلدا1ة املؤ1خ في)
تم قرا1 نقل مقر الشركة من شا1ع)
بالدا1 الشيضاء) (( 6 الز1قطوني 1قم)
شا1ع  زاوية   - الشطحاء  حي   : إلى)
الطابق   - مو1يو  وزنقة  املومن  عشد 

الخامس - الدا1 الشيضاء.
قام الجمع العام غير العادي) (- ((
املؤ1خ في)7))نوفمبر)3)3)،)بما يلي):

املوافقة على قرا1 نقل املقر.
النظام) من  (4 الشند) تعديل 

األسا�سي بتالزم.
القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (- ((
التجا1ية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
فبراير) )3)  (9 في) الشيضاء) بالدا1 

تحت 1قم)764698.
عن موجز وبيان

1ئيس مجلس اإلدا1ة
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BRESSE VOLAILLE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقد1 1أسمالها ب : 33.333  د1هم

املقر االجتماعي : إقامة 33 شقة 8 

زنقة موالي احمد الوكيلي حسان - 

الرباط

العام) الجمع  محضر  على  بناء)

فبراير) ( ( االستثنائي املنعقد بتا1يخ)

 BRESSE شركة) شركاء) قر1  ((3( 

ذات) شركة   VOLAILLE SARL

مسؤولية محدودة،)ما يلي):

 )-)تفويت الحصص):

تفويت الحصص لتصشح كالتالي):

السيد حمزة مرزوق):)953)حصة.

السيد أزهري محمد):)53)حصة.

و6  (4 الفصول) تتغير  وهكذا 

بالقانون األسا�سي للشركة.

))-)تغيير املقر االجتماعي):

تغيير املقر االجتماعي من العنوان)

:)إقامة)33)شقة)8)زنقة موالي احمد)

الوكيلي حسان)-)الرباط.

دوا1 والد) (4 سكتو1) (: إلى العنوان)

بناصر 1قم)456)محل 1قم)4)-)تما1ة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (8 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

536   ،))للسجل)  )3))تحت 1قم)

التجا1ي 1قم)43 47 ).
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TRUST TRAVAUX PUBLICS
SARL AU

املقر الرئي�سي : عما1ة 33 شقة 8 

شا1ع موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط

تأسيس
تم) موقع  خاص  عقد  نهاية  في 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد) للمساهم  محدودة 

بالخصائص التالية):

طرافو) تراست  (: الشركة) إسم 

بيشليك.

شقة) (33 عما1ة) (: عنوان الشركة)

شا1ع موالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.

نشاط الشركة):)أعمال متنوعة أو)

أعمال الشناء.

1أسمال الشركة):)533.333)د1هم)

5333)حصة بقيمة) وهي مقسمة إلى)

33 )د1هم لكل منها مرقمة من) )إلى)

.5333

املسير):)السيد خو1سا نبيل.

التجا1ي) السجل  إيداع  تم 

تحت) لتما1ة  االبتدائية  باملحكمة 

ما31) ( 5 بتا1يخ) (   785 الرقم)

 )3))1قم التسجيل)586).
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OPEN SPACE CONSULTING
SARL

املقر الرئي�سي : عما1ة 33 شقة 8 

شا1ع موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرباط

تأسيس
تم) موقع  خاص  عقد  نهاية  في 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بالخصائص التالية):

سشايس) أوبن  (: الشركة) إسم 

كونسالتين.

: عما1ة 33 شقة  عنوان الشركة)

8 شا1ع موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرباط.

االستشا1ات   : الشركة  نشاط 

اإلدا1ية.

1أسمال الشركة : 33.333  د1هم 

وهي مقسمة إلى 333  حصة بقيمة 

33  د1هم لكل منها مرقمة من   إلى 

. 333

املسير :)السيد ياسين بزاز.

التجا1ي) السجل  إيداع  تم 

تحت) لتما1ة  االبتدائية  باملحكمة 

ما31) ( 6 بتا1يخ) (   786 الرقم)

 )3))1قم التسجيل)587).
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 ASWAR MARAKASH

TRADING
SARL

املقر الرئي�سي : تجزئة حدائق إيكم 

فيال 486 سيدي يحيى زعير

تأسيس
تم) موقع  خاص  عقد  نهاية  في 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد) للمساهم  محدودة 

بالخصائص التالية):

مراكش) أسوا1  (: الشركة) إسم 

ترايدين.

حدائق  تجزئة   : الشركة) عنوان 

إيكم فيال 486 سيدي يحيى زعير.

التصدير   : الشركة  نشاط 

واالستيراد.
1أسمال الشركة : 33.333  د1هم 

وهي مقسمة إلى 333  حصة بقيمة 

33  د1هم لكل منها مرقمة من   إلى 

. 333

السيد يوسف بن سالم) (: املسير 

بن ناصر.
التجا1ي) السجل  إيداع  تم 

تحت) لتما1ة  االبتدائية  باملحكمة 

ما31) ( 5 بتا1يخ) الرقم) 35)3 )
 )3))1قم التسجيل))58).
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VIRTUAL MINDS
SARL

املقر الرئي�سي : عما1ة 33 شقة 8 

شا1ع موالي أحمد لوكيلي حسان 

الرباط

تأسيس
تم) موقع  خاص  عقد  نهاية  في 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بالخصائص التالية):

إسم الشركة):)فيرتيال مايندز.

شقة) (33 عما1ة) (: عنوان الشركة)

شا1ع موالي أحمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.

نشاط الشركة : علوم الحاسوب، 

البرمجة، التحليل والتصميم.
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1أسمال الشركة : 33.333  د1هم 

وهي مقسمة إلى 333  حصة بقيمة 

33  د1هم لكل منها مرقمة من   إلى 

. 333
خلدون) وليد  السيد  (: املسير 

والسيد عمر فضال.
التجا1ي) السجل  إيداع  تم 

تحت) لتما1ة  االبتدائية  باملحكمة 

ما31) ( 6 بتا1يخ) (   784 الرقم)
 )3))1قم التسجيل)585).

684 P

INSTITUT VISION LASER
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط ومسجل) ((3(3 ديسمبر) (33

للشركة) يناير) )3)) ((8 بتا1يخ)

 INSTITUT VISION« املسماة)

 (.333.333 وبرأسمال) (»LASER

د1هم والكائن مقرها في)6))شا1ع ابن)

الجمع) قر1  الرباط،) أكدال  خلدون 

العام االستثنائي للشركة ما يلي):

من) الشركة  1أسمال  خفض 

  .333.333 إلى) د1هم  ((.333.333

د1هم.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شركة مهنية إلى شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

بتشني) الشركة  موضوع  امتداد 
أنشطة 1ئيسية مثل أ1ض بناء)ومطو1)

عقا1ي.
1قم التقييد في السجل التجا1ي)

. 53339

685 P

 STE AOUITI TRANS

EXPRESS
االستثنائي) العام  الجمع  قر1  (- (I

املنعقد في فاتح سبتمبر)3)3)):

تغيير املقر االجتماعي للشركة):

من):)حي الدالية الطابق األول 1قم)

34))تيفلت.
إلى):)حي النهضة) )1قم)4  )تيفلت.

تغيير الهدف االجتماعي للشركة):

من):)نقل الشضائع.

إلى):)نقل الشضائع لحساب الغير)/)

بيع مواد الشناء.

الضشط) بكتابة  اإليداع  تم  (- (II

تحت) بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

1قم)47 .
للنسخ والشيان

الوكيل

686 P

ROCKWELL AUTOMATION

فرع

املقر االجتماعي : عما1ة بروموفيس، 

الطابق 4، 1قم 6، تجزئة ماندا1ونا، 

بقعة  ، سيدي معروف، الدا1 

الشيضاء

املسجل بالسجل التجا1ي للدا1 

الشيضاء تحت الرقم 39)89

إعالن قانوني
قر1 الشريك الوحيد للشركة األم)

 ROCKWELL AUTOMATION«

SAS«)بتا1يخ)8)يناير) )3)،)ما يلي):

تجديد والية السيد كوال مهراج)

كممثل قانوني للفرع،)وذلك ملدة غير)

محددة بأثر 1جعي.

جيل) السيد  والية  تجديد 

كريستيان باكو كممثل قانوني للفرع،)

وذلك ملدة غير محددة بأثر 1جعي.

اوليفيي) مانويل  السيد  تعيين 

الجنسية) ذو  ليكويير،) فيليب 

أغسطس) في) 3) املزداد  الفرنسية،)

وذلك) للفرع  قانوني  كممثل  (، 96(

ملدة غير محددة.

تم اإليداع القانوني بقلم محكمة)

  6 بتا1يخ) الشيضاء) للدا1  التجا1ية 

 773((8 1قم) تحت  ما31) )3))

بالسجل) التعديلي  والتسجيل 

  6 بتا1يخ) الشيضاء) للدا1  التجا1ي 

ما31) )3))تحت 1قم)4)33 .
لإليداع،)املمثل القانوني

687 P

CWA MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 53.333 د1هم

املقر االجتماعي : 7 ، زنقة الشحتري، 

الطابق األول، حي كوتيي، الدا1 

الشيضاء

املسجل بالسجل التجا1ي للدا1 

الشيضاء تحت الرقم 33357)

إعالن قانوني

في إطا1 الجمع العام غير العادي)

املنعقد في)3)فبراير) )3)،)قر1 شركاء)

الشركة):

املوافقة واملصادقة على تحويالت)

يملكها) التي  الحصص  جميع 

فيليب) أولخير،) محمد  السادة 

ما) أي  وجيروم واتريلوت،) شاساني،)

49))حصة،)لصالح شركة) مجموعه)

 CHASSANY WATERLOT ET«

حرة) مما1سة  شركة  (»ASSOCIES

الفرن�سي،) القانون  بموجب  مجهولة 

يو1و،) (37.4 4,43 الرأسمال) ذات 

(،94 (: ب) االجتماعي  مقرها  الكائن 

 69336 دوكول،) شا1ل  1صيف 

بالسجل) واملسجلة  فرنسا،) (- ليون)

التجا1ي والشركات بليون تحت 1قم)

.353563363

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

إعادة صياغة) وبالتالي  واحد  شريك 

النظام األسا�سي للشركة وفقا لذلك.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة)

بتا1يخ) الشيضاء) للدا1   التجا1ية 

7 )ما31) )3))تحت 1قم)773475 

بالسجل) التعديلي  والتسجيل 

بتا1يخ الشيضاء) للدا1   التجا1ي 

 7 )ما31) )3))تحت 1قم))6)3 .
لإليداع،)املمثل القانوني

688 P

 SOCIETE NEW SYSTEME

AGRICOLE
SARL

بيع حصص
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

قر1 شركاء) ((3(3 فبراير) ( ( بتا1يخ)

 NEW SYSTEME AGRICOLE SARL

املحدودة املسؤولية  ذات   شركة 

د1هم) ( 33.333 الرأسمال) ذات 

8  )شقة) عما1ة) (II مرجان) (6 مقرها)
1قم)5)الطابق الثالث مكنا3.

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

5 )فبراير)3)3))باع السيد محييدين)

حصة للسيد) (333 موالي املصطفى)

الطو3 بد1.

حيث تقر1 ما يلي):

السيد الطو3 بد1)666)حصة.

 334 جواد) العساوي  السيد 

حصة.

تحيين قانون الشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

ما31) (5 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

واملسجل) (  848 1قم) تحت  ((3( 

بالسجل التجا1ي 1قم)49995.

689 P

AFRICO-MONTAGE
تفويت حصص

.AFRICO-MONTAGE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الوحدة) مدينة  (: الرئي�سي) املقر 
بلوك)S)1قم) 65)العيون.

الجمع) ملداوالت  طشقا  (: املوضوع)

ما31) )3)  ( 7 بتا1يخ) الغير عادي 

قر1 املشا1كون ما يلي):

طرف) من  حصة  ( 333 تفويت)

السيد محمد لكزون إلى السيد سرير)

عشد القاد1.

إضافة أنشطة جديدة للشركة.

استقالة السيد محمد لكزون من)

منصشه كمسير.
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القاد1) عشد  سرير  السيد  تعيين 
ملدة) للشركة  وحيد  وشريك  كمسير 

غير محددة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
1قم) تحت  ما31) )3)) ( 8 بتا1يخ)

.837/(3( 
690 P

MOTIS ASCENSEUR
تأسيس شركة

بتا1يخ)    العرفي  للعقد  تشعا 
ما31) )3))تم وضع قوانين الشركة)

ذات املميزات التالية):
.MOTIS ASCENSEUR(:(التسمية
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية وذات الشريك الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خا1جه):
الصناعية) األنشطة  جميع 
التجا1ية والفالحية والخدمات تجا1ة)

عامة،)استيراد وتصدير....
املقر الرئي�سي):)زنقة السمراء)1قم)

8 )الحي اإلدا1ي،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مشلغ)33.333  
حصة من) ( .333 د1هم مقسمة إلى)
السيد) ملك  في  للواحدة  ( 33 فئة)

مطيع محماد.
تسيير الشركة من طرف) (: اإلدا1ة)

السيد مطيع محماد.
بكتابة) تم  (: القانوتي) اإليداع 
الضشط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
1قم) تحت  ما31) )3)) ( 8 بتا1يخ)
1قم) تجا1ي  سجل  (838/(3( 

.357(9
691 P

SOCIETE ANKHILATE
SARL AU
تغيير شركة

سجل تجا1ي 1قم  575
التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية):
 )-)بيع الحصص):

طرف) من  حصة  ((3.333 بيع)
السيد) إلى  بوشرة  حفيان  السيدة 
حمزة فاضيل ب)33 )د1هم للحصة.

))-)يعهد تسيير الشركة إلى السيد)
حمزة فاضيل ملدة غير محددة.

3)-)اإليداع القانوني):)تم باملحكمة)
ما31) ( 9 االبتدائية بالعيون بتا1يخ)

 )3))تحت 1قم)858/ )3).
692 P

ENERGIE ROW MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الواحد

1أسمالها : 33.333  د1هم
مقرها االجتماعي :  9  شا1ع 

الفوا1ات حي عادل الطابق 3 الحي 
املحمدي الدا1 الشيضاء

بموجب عقد عرفي مؤ1خ بالدا1)
قر1) يناير) )3)) ( 8 بتا1يخ) الشيضاء)
املذكو1ة)) للشركة  الوحيد  الشريك 
املسؤولية) محدودة  شركة  أعاله،)
ذات الشريك الواحد وضع القانون 
املميزات) ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية):
 ENERGIE ROW (: التسمية)

.MAROC
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.
الهدف االجتماعي : تاجر .

أو  )تاجر  والتصدير  االستيراد 
وسيط(. 

سنة تبتدئ من تا1يخ) (99 (: املدة)
التسجيل بالسجل التجا1ي.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
 ABENDSHEIN ANDREW

BURGESS)كمسير واحد للشركة.
في) حدد  (: االجتماعي  الرأسمال 
  333 إلى) موزعة  د1هم  ( 33.333
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة وهي)

موزعة كالتالي):
السيد) ملكية  في  حصة  ( 333
 ABENDSHEIN ANDREW

.BURGESS
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط لدى املحكمة التجا1ية بالدا1)
الشيضاء)في)5))يناير) )3))تحت 1قم)
8 4)76.)الشركة سجلت في السجل)

التجا1ي تحت 1قم)486553.
693 P

 TEXAS TRADE &

TECHNOLOGIE
»TTT«

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الواحد

1أسمالها : 33.333  د1هم

مقرها االجتماعي : 46 شا1ع 

الز1قطوني الطابق 3 شقة 1قم 6 

الدا1 الشيضاء

بموجب عقد عرفي مؤ1خ بالدا1)

قر1) ما31) )3)) (5 بتا1يخ) الشيضاء)

املذكو1ة)) للشركة  الواحد  الشريك 

املسؤولية) محدودة  شركة  أعاله،)
ذات الشريك الواحد وضع القانون 

املميزات) ذات  للشركة  األسا�سي 

التالية):

 TEXAS TRADE & (: التسمية)

.TECHNOLOGIE »TTT« SARL(AU

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الواحد.

أو  أعمال   : االجتماعي  الهدف 

تشييد متنوعة )مقاول( .

أو  )تاجر  والتصدير  االستيراد 

وسيط(. 

سنة تبتدئ من تا1يخ) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجا1ي.

 CLARK(التسيير):)تم تعيين السيد

واحد) كمسير  (MICHAEL HENRY

للشركة.

في) حدد  (: االجتماعي  الرأسمال 

  333 إلى) موزعة  د1هم  ( 33.333

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة وهي)

موزعة كالتالي):

السيد) ملكية  في  حصة  ( 333

.CLARK MICHAEL HENRY

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجا1ية بالدا1)

تحت) ما31) )3)) في)  ) الشيضاء)

في) سجلت  الشركة  (.769395 1قم)

السجل التجا1ي تحت 1قم)494375.

694 P

MGC DISTRIBUTION
SARL

RC : 5625
تأسيس شركة

املؤ1خ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتا1يخ)7 )ما31) )3))بالصويرة،)تم)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):
 MGC (: التسمية)

.DISTRIBUTION
املواد) توزيع  (: االجتماعي) الهدف 

الغذائية.
  33.333 (: الشركة) 1أسمال 

د1هم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي):

631(Lot(BORJ(1(-(Essaouira.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد يوسف جشا1.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
   3 1قم) تحت  الصويرة  التجا1ية 

بتا1يخ)4))ما31 )3).
695 P

بالجريدة) وقع  خطأ  استد1اك 
الرسمية عدد)5653)بتا1يخ)9 )1جب)
الصفحة) ما31) )3)() (3(   44(
إعالن) و4486) (4485 ( تحمل) الذي 

.6 8P(1قم
.........................................................................

..............................................................................

2SVISION
SARL AU

.........................................................................

..............................................................................

بالسجل) امللف  وضع  (: من) بدال 
بسال) اإلبتدائية  باملحكمة  التجا1ي 
1قم) تحت  فبراير) )3)) بتا1يخ)  )

.935945

.....................................................

...........................................................

..........................................................

......................................................

...........................................................

...........................................................
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 يقرأ):)وضع امللف بالسجل التجا1ي
بتا1يخ بسال  اإلبتدائية   باملحكمة 
  )فبراير) )3))تحت 1قم)35945.

......................................................

...........................................................

...........................................................
...........................................................

الشاقي بدون تغيير فيه.

استد1اك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد )565

بتا1يخ 4) فبراير  )3)،
56(P الصفحة 3355 إعالن 1قم

 KSOMMY
CONSTRUCTIONS

SARL
(: الشركة) إسم  (: من) بدال 
 KSOMMY CONSTRUCTION

.SARL
 KSOMMY (: يقرأ)

.CONSTRUCTIONS SARL
)الشاقي ال تغيير فيه(.

NEJMA EL YOUSFI
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
1أسمالها 33.333.33   د1هم

املقر االجتماعي:  متجر بالطابق 
السفلي، 1قم 7)، تجزئة التامل، 

الجديدة. 
1قم التقييد في السجل التجا1ي:

 7769
بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
بتا1يخ مسجل  فبراير) )3)،) ( 8 
 9 )فبراير)) )3)،)تم إعداد القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.
 NEJMA EL« (: الشركة) تسمية 

.»YOUSFI
:)مقاولة لإلنعاش) غـرض الشركة)
واالشغال) الشناء) واشغال  القا1ي 

املختلفة.
استيراد وتصدير.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (،(7 1قم) السفلي،) بالطابق 

التامل،)الجديدة. 

املشلغ محدد في) 1أسمال الشركة:)
33.333.33 )د1هم مقسم إلى)333    
  33.33 بقيمة) اجتماعية  حصة 
الواحدة موزعة على) للحصة  د1هم 

الشريكين كالتالي):
 533 اليوسفي:) محمد  السيد  (-

حصة اجتماعية.
 533 اليوسفي:) ايوب  السيد  (-

حصة اجتماعية.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
محمد) السيد  محدودة  غير  بصفة 
الوطنية) للشطاقة  الحامل  اليوسفي 

M538596.(للتعريف 1قم
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا1يخ)
38)ما31) )3))تحت 1قم)6) 6).

خالصة وبيان

1 C

ATLANTIC MAROC WORK
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

1أسمالها 33.333.33   د1هم
املقر االجتماعي: تجزئة خولة، 1قم 
495، الطابق االول، الشقة 1قم 3، 

بير الجديد
1قم التقييد في السجل التجا1ي:

 7799
بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
   9 فبراير) )3)،)مسجل بتا1يخ) ( 8
القانون) إعداد  تم  (،(3( ( فبراير)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
 ATLANTIC« (: الشركة) تسمية 

.»MAROC WORK
غـرض الشركة):)نقل املستخدمين)

لفائدة الغير.))
استيراد وتصدير اليات النقل.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االول،) الطابق  (،495 1قم) خولة،)

الشقة 1قم)3،)بير الجديد.)

محدد) املشلغ  (: الشركة) 1أسمال 

مقسم) د1هم  ( 33.333.33 في)

333 )حصة اجتماعية بقيمة) ( ( ( إلى)

في) ( د1هم للحصة الواحدة) ( 33.33

اسم الشريك الوحيد):

-)السيد املصطفى))لكجل):)333  

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)

املصطفى)) السيد  محدودة  غير  ملدة 

الوطنية) للشطاقة  الحامل  لكجل 

.MA59654(للتعريف 1قم

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا1يخ)

3 )ما31) )3))تحت 1قم)45 6).
خالصة وبيان

2 C

MRHAR AUTO MOTO
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

1أسمالها 33.333.33   د1هم

املقر االجتماعي: متجر بتجزئة 

املويلحة ، نهج الشهيد الرا�سي 

السالوي، 1قم 65  مكر1، الجديدة.

 1قم التقييد في السجل التجا1ي:

 7433

بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)

  (3 مسجل بتا1يخ) (،(3(3 نونبر) (39

القانون) إعداد  تم  (،(3(3 ( نونبر)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 MRHAR« (: الشركة) تسمية 

» AUTO MOTO

غيا1) قطع  بيع  (: الشركة) غـرض 

النا1ية) والد1اجات  السيا1ات 

الجديدة والقديمة،)صياغة وتجديد)

سندات بيع الد1اجات النا1ية ووثائق)

تسجيل املركشات.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشهيد) نهج  (، املويلحة) بتجزئة 
مكر1،) ( 65 1قم) السالوي،) الرا�سي 

الجديدة.
املشلغ محدد في) (: 1أسمال الشركة)
33.333.33 )د1هم مقسم إلى)333  
  33.33 بقيمة) اجتماعية  حصة 
اسم) في  ( الواحدة) للحصة  د1هم 

الشريك الوحيد):
  333 (: السيد املصطفى مغا1) (-

حصة اجتماعية.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
املصطفى) السيد  محدودة  غير  ملدة 

مغا1.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا1يخ)
33)دجنبر)3)3))تحت 1قم)5833).

خالصة وبيان

3 C

PARC EL JADIDA
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
1أسمالها 33.333.33   د1هم

املقر االجتماعي:  القطعة 1قم 37)، 
املنطقة الصناعية،  الجديدة. 
 1قم التقييد في السجل التجا1ي:

 7783
بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
بتا1يخ) مسجل  فبراير) )3)،) (((
فاتح ما31) )3)،)تم إعداد القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):
محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.
 PARC EL« (: الشركة) تسمية 

»JADIDA
لتدبير) مقاولة  (: الشركة) غـرض 
والصناعي) التجا1ي  االستغالل 
املدنية) للخدمات  والفالحي 

والعسكرية.
ملعب) مسشح،) خدمات  تدبير 
ووسائل) مطعم،) مقهى،) للرياضة،)

التسلية والترفيه.
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القطعة) (: عنوان املقر االجتماعي)
الصناعية،)) املنطقة  (،(37 1قم)

الجديدة.)
املشلغ محدد في) (: 1أسمال الشركة)
33.333.33 )د1هم مقسم إلى)333    
  33.33 بقيمة) اجتماعية  حصة 
الواحدة موزعة على) للحصة  د1هم 

الشريكتين كالتالي:)
 533 السيد الحسين ابو الهول:) (-

حصة اجتماعية.
 533 الهول:) ابو  محمد  السيد  (-

حصة اجتماعية.
ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)
بطريقة مشتركة) ( ملدة غير محدودة)
والسيد) الهول  ابو  الحسين  السيد 

محمد ابو الهول.
اإليداع) تم  القانون:) اإليداع 
لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا1يخ)
39)ما31) )3))تحت 1قم)36 6).

خالصة وبيان

4 C

AZPRO ENGINEERING
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية
 ذات شريك وحيد

1أسمالها 33.333.33   د1هم
املقر االجتماعي:  تجزئة عنوز، 

1قم )) ، متجر بالطابق اال1�سي،  
الجديدة

 1قم التقييد في السجل التجا1ي:
 7773

بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
بتا1يخ مسجل  فبراير) )3)،) ( ( 
 3 )فبراير) )3)،)تم إعداد القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية:
محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 AZPRO« (: الشركة) تسمية 

.»ENGINEERING
:)د1اسة املشا1يع،) غـرض الشركة)
الشناء) اشغال  والتصدير،) االستيراد 

واشغال مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي:
متجر) (، ((( 1قم) عنوز،) تجزئة  (

بالطابق اال1�سي،)الجديدة.)
املشلغ محدد في) (: 1أسمال الشركة)

33.333.33 )د1هم مقسم إلى)333    

  33.33 بقيمة) اجتماعية  حصة 

اسم) في  الواحدة  للحصة  د1هم 

الشريك الوحيد):

الرحموني:) عزالدين  السيد  (-

333 )حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  التسيير:)

عزالدين) السيد  محدودة  غير  ملدة 

الرحموني.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا1يخ)

38)ما31) )3))تحت 1قم)8) 6).
خالصة وبيان

5 C

 IGHIL NOROU SARL A

ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
1أسمالها 33.333.33  د1هم

مقرها : حي السالم أ 1قم 53

- الداخلة -

تأسيـــس
بتا1يخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إحداث القانون) (، ( 8/34/(3 9

مسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدودة لشريك وحيد.

التسميــة:

 IGHIL NOROU SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدودة) مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد

الهــدف):

داخل) سواء) الشركة  تهدف 

املغرب أو خا1جه لحسابها الخاص أو)

لحساب الغير إلى):)

وجميع) األسماك  وبيع  شراء) (•

استيراد) (، منتوجات الشحر،)مسمكة)

وتصدير.

وتمويل) شحن  التعشير،) (•

النقل) مختلفة،) خدمات  الشواخر،)

بجميع اشكاله).

العمليات) جميع  كذلك 

املالية التي لها) التجا1ية،) الصناعية،)

عالقة مشاشرة أو غير مشاشرة بالهدف)

اإلجتماعي.)

املقر االجتماعي:))حي السالم أ 1قم)

-53)الداخلة.

تا1يخ) من  ابتداء) سنة  (99 املــدة:)

التأسيس النهائـي

1أ3 املـال):)حدد 1أ3 املال في مشلغ)

  333 على) مقسم  د1هم  ( 33.333

للواحـد) ( د1هم،) ( 33 حصة من فئة)

لفائدة الشريك الوحيد):)حميد اجيد

:عهـد تسييـر الشركـة إلى) التسييـر)

السيد الوحيد))):)حميد اجيد

فاتـح) من  تبتـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) من  دجنشـر  في) 3) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األ1بــاح):))%5)لالحتياط القانـــونـي.

اإليــداع القانـونـي):

باملحكمـة) القانـونـي  اإليـداع  تـم  (

(- الداخلة) جهـة  لواليـة  االبتدائية 

الداخلـة) بمدينـة  الذهب،) وادي 

عـدد) تحـت  ( 8/34/(3 9 يـوم)

1قم) التجا1ي  السجل  (438/(3 9

   . 3679
للنشر والشيان

6 C

MB VALOREM
تأسيـــــــس شركـــــة

)بمقت�سى عقد عرفي حر1 بتطوان)
بتا1يخ)3)3).3.39))تم وضع القانون)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املميزات التالية:

 MB VALORIM(:التسمية

غاية الشركة:)-)تصدير واالستيراد)

-)بيع وشراء)آالت اإلطفاء)والحريق.

املدة:)99)سنة

املحمدية) شا1ع  االجتماعي:) املقر 

1قم)38))طابق الثالث تطوان.)

  33.333 الشركة:) 1أسمال 

د1هم،)مقسمة على)333 ))حصة من)

د1هم للواحدة وزعت على) ( 33 فئة)

املنوال التالي

السيد بد1 مراني)933)حصة

السيد دينا مراني)33 )حصة

تسيير الشركة:)عين مديرا للشركة)

كل من السيد ة دينا مراني.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كتابــة الضشــط باملحكمــة االبتدائــية)

لتطــوان بتا1يــخ:)3)3)/3 /35.           

تحــت 1قــــم:))467)وتقييــد الشركـة)

1قــم:) تحــت  التجــا1ي  بالسجــل 

.(7699
مقتطف من أجل النشر

7 C

ROUDANI KITCHEN SARL
شركــــــــــة ذات املسؤوليـــــــــة املحـــــــــدودة

1أسمالهـــــا 33.333  د1هـــــم

 مقـرها االجتماعـي: شا1ع غرناطة حي 

موالي الحسن الطوابل السفلى 1قم 

35  تطـــوان 

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقتضيـــات  طشقـــا 

بتطـــوان,) في:) )3)/)3/  ) املـــؤ1خ 

األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة):

 ROUDANI ( ( ( (: تسميــــة الشركــــــــة)

 KITCHEN

الشركـــة) الشركـــــة:) أغـــــراض 

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

)-)بيع وشراء)وتركيب املطابخ

األثاث) وتركيب  وشراء) بيع  (- (

املنزلية)

-)وبشكــل عــام العمليــات التجا1يـة)

األغــراض) بأحــد  املرتشطــة  املاليــة 

املذكــو1ة).

املقر االجتماعي:)شا1ع غرناطة حي)

موالي الحسن الطوابل السفلى 1قم)

35 )تطـــوان.
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لقـــد تحـــدد 1أسمـــال) ( الرأسمــــــــــــال:)

  33.333 (: الشركـــة فــــي مشلـــغ قـــد1ه)

333 حصـــة مـــن) د1هـــم مقســـم إلـــى)

د1هـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة) ( 33 فئـــة)

كمـــا يلـــي:))

يصــــل) الروداني  أنس  (: السيــــد) (-

إلــــى) حصـة مرقمــة مــــن) ) (533 إلـــــى)

     . 533

السيـــــد:)محمد العربي الروداني) (-

مــــن) مرقمــة  حصـة  (533 إلـــــى) يصــل 

 53)إلــــى)333  .     

حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)

99)سنـــة ابتـــــداء)مـــــن تا1يــــخ التسجيـل)

بالسجـل))التجـا1ي.)

لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيير)

أنس) السيــــد  إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 

العربي) محمد  السيـــد  )و() الروداني)

غيـــــــر) ملــــدة  كمسيـريـــن  الروداني 

محـــــــددة.

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة)

االبتدائيـــة) باملحكمـــة  الضشـــط 

بتطـــوان بتا1يـــخ):) )3)/33/ 3

وتقييــــد) (3443 1قـــــم) تحـــــت 

تحـــت) التجـــا1ي  بالسجـــل  الشركـــة 

1قم):)8795). 
مقتطـــف مـــن أجـــل الشيـــان والنشـــر

8 C

 MOUBTAHIJ RIHAB  

 SARLAU
تأسيس شركة  

املقر االجتماعي : 1قم 76  الطابق 

الثالث شا1ع  عالل بن عشد هللا 

الفقيه بن صالح  
1قم التقييد بالسجل التجا1ي

4647 

بتا1يخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ((4/(/(3( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  دات  املحدودة 

تحمل))الخصائص التالية):

 MOUBTAHIJ (: الشركة) تسمية 

. RIHAB SARLAU

)املقر االجتماعي):)1قم)76 )الطابق)

هللا) عشد  بن  عالل  ( شا1ع) الثالث 

الفقيه بن صالح))))

الغرض):)كراء)السيا1ات
1أ3 املــال):))533.333)د1هم

مقسم إلى)5333)حصة اجتماعية)

قيمتها))33 )د1هم).

السنة املـالية:)السنة امليالدية

مدة الشركة:))99)سنة)
املسير):)عماد الطاهري

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) ( صالح) بن  الفقيه  االبتدائية 
1قم))73)بتا1يخ) )3)/)/4).

9 C

   STE EVENSPORT SARL
العنوان  : 53 املنطقة الصناعية   

بني مالل
1قم التقييد بالسجل التجا1ي  785

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة)) انشاء) تم  ((3/3(/(3 7

تحمل)) املحدودة  ( املسؤولية) ذات 

الخصائص التالية):

 STE EVENSPORT التسمية:)

.  SARL

املنطقة الصناعية))) (53 (: العنوان)

بني مالل.)
1أ3 املــال)33.333 )د1هم))مقسم)

الى)333 )حصة اجتماعية.)

 533 يملك) ( بنمخلوف) ياسين  (-

حصة.)

 533 يملك) ( ( -)مهراوي عشد الغني)

حصة.
:)تشدا في االول)) السنة االجتماعية)

من يناير وتنتهي في) 3)دجنبر من كل)

سنة).

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99.

بنمخلوف) ياسين  املسيران 

ومهراوي عشد الغني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  37 ( االبتدائية بني مالل))تحت 1قم)

تا1يخ)7 3)/36/33.

10 C

  STE  GARD NET ORI  شركة
  SARL AU

العنوان :  الزنقة    1قم 47  حي 
ايت تسليت او1بيع بني مالل 

 1قم التقييد بالسجل التجا1ي   
  39 

بتا1يخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات) ( شركة) تم انشاء) (8/3 /(3( 
الشريك) دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تحمل))الخصائص التالية):
التسمية:))

  STE  GARD NET ORI شركة)
  SARL AU

العنوان):))الزنقة)) )1قم)47 )حي)
ايت تسليت او1بيع بني مالل)

املشاني العامة) ( حراسة) (: الغــرض)
والخاصة-بيع مواد التجميل-)وسيط)

عقا1ي)
1أ3 املــال)33.333 )د1هم مقسم)
قيمتها) اجتماعية  حصة  ( 333 إلى)

33 )د1هم)
:تشدا في االول)) السنة االجتماعية)
من يناير وتنتهي في) 3)دجنبر من كل)

سنة)
السنة املـالية:)السنة امليالدية

مدة الشركة:)99)سنة
املسير):))امرو3))عشد السالم))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 ((9 تحت 1قم) ( االبتدائية بني مالل)

تا1يخ) )3)/)/6).
11 C

 BAGEL MUFFIN
L’ENTRACTE BMLE
شركـة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد
1أسمالها 33.333   د1هم

املقر االجتماعي: )3  الطابق 
السفلي،  زنقة تونس، شا1ع شعيب 

الدكالي، الجديدة. 
 1قم التقييد في السجل التجا1ي:

 77(7
تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
  (( مسجل بتا1يخ) يناير) )3)،) ((8
القانون) إعداد  تم  (،(3( ( فبراير)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

محدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 
وحيد. شريك  ذات  املسؤولية 

تسمية الشركة):
 BAGEL MUFFIN L’ENTRACTE 

BMLE
غـرض الشركة):)

شاي) قاعة  واستغالل  تدبير 
االجتماعات) ( قاعات) وكراء) ومطعم 

وفضاءات لألفراح واملعا1ض.
  3( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة تونس،)شا1ع) ( الطابق السفلي،)

شعيب الدكالي،)الجديدة.)
املشلغ محدد في) 1أسمال الشركة:)
    333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333
د1هم) ( 33 بقيمة) اجتماعية  حصة 
في اسم الشريكة) ( الواحدة) للحصة 

الوحيدة):)
-)السيدة 1شيدة بنعشد الرحمان):)

333 )حصة اجتماعية.
وتسيرها) الشركة  تدير  التسيير:)
1شيدة) السيدة  ( محدودة) غير  ملدة 
للشطاقة) الحاملة  الرحمان  بنعشد 
. M(89447(الوطنية للتعريف 1قم

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا1يخ)
)3)ما31) )3))تحت 1قم))639).

خالصة وبيان

12 C

ERRICAR TOURS
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
1أسمالها 33.333   د1هم

املقر االجتماعي: حي السالم   ، 
اقامة ام الربيع، عما1ة ))، الشقة 

33، الطابق الثاني،  الجديدة. 
 1قم التقييد في السجل التجا1ي :

 77(5
تأسيس شركـة

بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)
36)فبراير) )3)،)مسجل بتا1يخ)))   
القانون) إعداد  تم  (،(3( ( فبراير)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):
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محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

)تسمية الشركة):

ERRICAR TOURS

غـرض الشركة:)-)نقل املستخدمين)

لفائدة الغير.

-)نقل الشضائع.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عما1ة) الربيع،) ام  اقامة  السالم) ،)

الثاني،)) الطابق  (،33 الشقة) (،((

الجديدة.
املشلغ محدد في) 1أسمال الشركة:)

    333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333

د1هم) ( 33 بقيمة) اجتماعية  حصة 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

  333 (: الريقي) ( السيد محمد) (-

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  التسيير:)

محمد)) السيد  محدودة  غير  ملدة 

الوطنية) للشطاقة  ( الحامل) الريقي 

.M4 869 (للتعريف 1قم

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا1يخ)

)3)ما31) )3))تحت 1قم) 639).

خالصة وبيان

13 C

ELARYSY TRANSPORT
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
1أسمالها 33.333   د1هم

املقر االجتماعي: محل بتجزئة 

املحيط ، 4 ، موالي عشد هللا ، 

اقليم الجديدة. 

 1قم التقييد في السجل التجا1ي:

 77(9

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محر1 بتا1يخ)

  (( فبراير) )3)،)مسجل بتا1يخ) ( 6
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3)،)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

تسمية الشركة):

 ELARYSY TRANSPORT

غـرض الشركة:))نقل املستخدمين)

لفائدة الغير.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عشد) موالي  (، 4 (، املحيط) بتجزئة 

هللا،)اقليم الجديدة.)

املشلغ محدد في) 1أسمال الشركة:)

33.333.33 )د1هم مقسم إلى)333    

د1هم) ( 33 بقيمة) اجتماعية  حصة 

الشريك) اسم  في  ( الواحدة) للحصة 

الوحيد:)

  333 -)السيد عشد هللا اال1ي�سي):)

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: التسيير)

اال1ي�سي) عشد هللا  محدودة  غير  ملدة 

للشطاقة الوطنية للتعريف) ( الحامل)

.M4(7495(1قم

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضشط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتا1يخ)

)3)ما31) )3))تحت 1قم)6393).
خالصة وبيان

14 C

 S.M.P.I MAJDOULI

 TRAVAUX
شركـة محدودة املسؤولية 

1أسمالها 33.333   د1هم

املقر االجتماعي: الزنقة 7، العما1ة 

5، الشقة  ، الطابق  االول، 

تجزئة السعادة، القد3، سيدي 

البرنو�سي، الدا1 الشيضاء. 

 1قم التقييد في السجل التجا1ي:

493649

تأسيس شركـة
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

  38 مسجل بتا1يخ) يناير) )3)،) ((6
القانون) إعداد  تم  (،(3( ( فبراير)

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

باملميزات التالية):

محدودة) شركـة  الشركة:) شكل 

املسؤولية.

تسمية الشركة):

 S.M.P.I MAJDOULI TRAVAUX

اشغال صشاغة) (: الشركة) غـرض 

جميع اآلالت الصناعية وما شابهها.

عنوان املقر االجتماعي):)الزنقة)7،)

العما1ة)5،)الشقة) ،)الطابق))االول،)

سيدي) القد3،) السعادة،) تجزئة 

البرنو�سي،)الدا1 الشيضاء.)
املشلغ محدد في) 1أسمال الشركة:)

    333 إلى) مقسم  د1هم  ( 33.333

د1هم) ( 33 بقيمة) اجتماعية  حصة 

على) موزعة  ( الواحدة) للحصة 

الشريكين كالتالي:)

 533 (: السيدة سعاد بوشنافة) (-

حصة اجتماعية.

 533 -)السيد نو1 الدين مجدولي:)

حصة اجتماعية.

ويسيرها) الشركة  يدير  التسيير:)

الدين) نو1  السيد  ( ملة غير محدودة)

مجدولي.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  القانوني 

فبراير) )3)  ( 8 بتا1يخ) الشيضاء)

تحت 1قم)53)766.
خالصة وبيان

15 C

STE FIDUCONFIANCE

CONSTRUCTION-

NOURITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

 CONSTRUCTION -

NOURITRAV  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 5) ، 

بلوك A ، حي الوفاق، زواغة، فا3 - 

33333  فا3 املغرب

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.464(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في) ))دجنبر)3)3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الوفاق،) حي  (، (A بلوك) (، (5 »1قم)

زواغة،)فا3)-)33333))فا3 املغرب)

»)إلى)»متجر بالطابق السفلي حي كريو)

1قم)7 ))مكر1 بلوك)A)زواغة فا3)-)

33333)فا3)))املغرب)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )536/3.

 I

موتق العزوزي

AFRA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موتق العزوزي

مراكش جليز، 43333، مراكش 

املغرب

AFRA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي سيدي غانم 1قم 37  - 

43333 مراكش املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.69377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3 5 نونبر) (39 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

السالم)) عشد  )ة() السيد) تفويت 

الشومسهولي)5 )حصة اجتماعية من)

)ة() السيد) ( 33 )حصة لفائدة) أصل)

نونبر) ((9 عائشة الشومسهولي بتا1يخ)

.(3 5

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (38 بتا1يخ) بمراكش  التجا1ية 

5 3))تحت 1قم)3738.

(I
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BDO

KHM CHOCOLAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

BDO

 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca

 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

KHM CHOCOLAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Quartier : وعنوان مقرها اإلجتماعي

 des(Hôpitaux, 56 Rue(Salim

 Cherkaoui, Angle(Rue(Van

 Zeland, Résidence(Rania, Rez

 de(Chaussée, Casablanca 20360

.CASABLANCA MAROC
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3 (997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3(3 دجنبر) ( 5 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

»33.333))د1هم«)أي من)»33.333  

عن) د1هم«) (333.333« إلى) د1هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)8)7666.

3I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

TAOUADA ETUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شا1ع االمير موالي عشد هللا ، 

54333، خنيفرة املغرب

TAOUADA ETUDE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
محمد الخامس 1قم 73  شقة 1قم 

4 - 54453 مريرت املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) فبراير) )3)) ( 3 في) املؤ1خ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 TAOUADA الوحيد) الشريك  ذات 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  ( (ETUDE
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع)
شقة 1قم) ( 73 محمد الخامس 1قم)
4 - 54453)مريرت املغرب نتيجة ل):)

توقيف النشاط.
شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شقة 1قم) ( 73 محمد الخامس 1قم)

4 - 54453)مريرت املغرب.)
و عين:

اعماليك) ايت  ( ( 1شيد) السيد)ة()
تجزئة سال الجديدة 1قم) وعنوانه)ا()
سال الجديدة) (   33 احصين) (((7

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتا1يخ)3))فبراير)

 )3))تحت 1قم)86.
4I

MOORISH

 BLEU ACTES SERVISES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شا1ع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شا1ع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 3333)، الدا1 
الشيضاء املغرب

  BLEU ACTES SERVISES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
البستان ) العما1ة  ماج   برنو�سي 

- الدا1 الشيضاء - 3 36). الدا1 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493683

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BLEU (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ACTES SERVISES SARL AU
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات)،)أعمال متنوعة.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
برنو�سي) ماج) ) العما1ة ) (( البستان)
الدا1) (.(36 3 (- الشيضاء) الدا1  (-

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد بن الغازي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد بن الغازي عنوانه)ا()
القنيطرة)) (38 زنقة لشنان الشقة) ( 6

4353 )القنيطرة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بن الغازي عنوانه)ا()
القنيطرة)) (38 زنقة لشنان الشقة) ( 6

4353 )القنيطرة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)73)766.

5I

STE AYAD CONSULTING SARL

BENMOUSSA LIL-AAKAR
إعالن متعدد القرا1ات

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
 BENMOUSSA LIL-AAKAR

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
طايرت 1قم 66) الطابق الثالث 
الشقة 1قم 3  - 63333 وجدة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.35637

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) فبراير) )3)) املؤ1خ في) 3)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
الطابق) ((66 1قم) طايرت  من:طريق 
وجدة) (63333  3 الثالث الشقة 1قم)
املغرب الى العنوان شا1ع عشد الرحيم)
احجيرة سابقا زنقة مر اكش الطابق)
وجدة) (63333 مكر1) ( 37 االول 1قم)

املغرب
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
الداخلي) التزيين  النشاط  اضافة 

)صالونات،اال1يكات…(
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية):)
على) ينص  الذي  (:3 1قم) بند 
الشركة:اضافة) اهداف  مايلي:)
الداخلي) التزيين  النشاط 

)صالونات،اال1يكات…(
على) ينص  الذي  (:5 1قم) بند 
املقر) االجتماعي:تحويل  املقر  مايلي:)
االجتماعي للشركة من:طريق طايرت)
الطابق الثالث الشقة 1قم) ((66 1قم)
وجدة املغرب الى العنوان) (63333  3
سابقا) احجيرة  الرحيم  عشد  شا1ع 
زنقة مر اكش الطابق االول 1قم)37  

مكر1)63333)وجدة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)733.
6I

STE CONSEIL MAROC

SAFOUANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
SAFOUANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

طنجة طابولة قرب كوديير  تطوان 
93333 تطوان املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.9663
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) 8))دجنبر) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
SAFOUANE))مشلغ 1أسمالها)3.333  
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق)
تطوان) ( طنجة طابولة قرب كوديير)
(: ل) نتيجة  املغرب  تطوان  (93333

توقف تام عن النشاط.
طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تطوان) ( طنجة طابولة قرب كوديير)

93333)تطوان املغرب.)
و عين:

منديل) ( النبي) عشد  السيد)ة()
وعنوانه)ا()شا1ع واد تنسيفت زنقة)  
ممر)))1قم)6) 93333)تطوان املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 5 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)3393.
7I

اشرف مكتب):)املحاسشة ود1اسة املشا1يع وفض)

النزاعات لالستاذ اسليماني))بالرشيدية املغرب على)

االجراءات القانونية):

 Sté invest Moroccan

strategy sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسشة ود1اسة 

 call املشا1يع  لالستاذ اسليماني

 Management(technologie(et

services

1قم 8  الطابق االول والثاني  زنقة 

مو1يتانيا الواد االحمر الرشيدية ص 

- ب : 83، 333)5، الرشيدية املغرب  

- عــــــلـــــى اجـــــــراءات

 Sté(invest(Moroccan(strategy

sarl شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

املسجد 1قم  3 اقامة مرية 

الرشيدية  - 333)5 الرشيدية  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  5 5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ((3 6 شتنبر) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.invest(Moroccan(strategy(sarl

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الد1اسات).

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسجد 1قم) 3)اقامة مرية الرشيدية))

- 333)5)الرشيدية))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد الحاميدي موالي حفيض):))
633)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)
((: ( محمد) سيدي  الحاميدي  السيد 
433)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحاميدي موالي حفيض)
5) )زنقة موالي عشد) عنوانه)ا()1قم)
 5(333 ( الواد االحمر) ابن علي  هللا 

الرشيدية املغرب.
محمد)) سيدي  الحاميدي  السيد 
5) )زنقة موالي عشد) عنوانه)ا()1قم)
 5(333 ( الحمر) الواد  علي  ابن  هللا 

الرشيدية))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحاميدي موالي حفيض))
5) )زنقة موالي عشد) عنوانه)ا()1قم)
 5(333 ( الواد االحمر) ابن علي  هللا 

الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر)6 3))تحت 1قم)734.
8I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

كليماديل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة
 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL

MAROC
 N° 46  AZLI(MARRAKECH ،

40150، MARRAKECH(MAROC
كليماديل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي شا1ع 

موالي عشد هللا زنقة مزدلفة عرصة 
سينكو دكان 1قم ))  - 43333 

مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 6 (7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)37)دجنبر)3)3))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3849) .

9I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

كليماديل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46  AZLI(MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH(MAROC
كليماديل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
موالي عشد هللا زنقة مزدلفة عرصة 

سينكو دكان 1قم ))  - 43333 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 6 (7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)37)دجنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شا1ع موالي عشد هللا زنقة مزدلفة)
 -   (( 1قم) دكان  سينكو  عرصة 
»اقامة) إلى) مراكش املغرب«) (43333
بوكا1 الطابق الرابع شقة 1قم) ))باب)

دكالة))-)43333)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتا1يخ) بمراكش  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3849) .

 3I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TRANS JAAFOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب
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TRANS JAAFOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 33 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتو1 - 46333 اليوسفية 
املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(635
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
توفيق جعفو1) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333
أحمد بنا�سي بتا1يخ)8 )فبراير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (6 بتا1يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم) )3)/59.
  I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOGERC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب
SOGERC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 36  
زنقة السما1ة حي السالم - 46333 

اليوسفية املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.   3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في))3)يناير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة السما1ة حي السالم) ( 36 »1قم)
- 46333)اليوسفية املغرب«)إلى)»1قم)
سيدي) مركز  القديمة  السويقة  (  
اليوسفية)) (46333 (- الكنتو1) أحمد 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا1يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم) )3)/)5.
 (I

(T.C.E CONSULTING((ط.3.ؤ كنسولتينك

 SOCIETE LIHEMDI DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 T.C.E( ط.3.ؤ كنسولتينك
(CONSULTING

حي تجزئة الداودية  قطعة 1قم  )  
، 93333، طنجة املغرب

 SOCIETE LIHEMDI DE
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)) 
,مجمع العرفان GH(3 الطابق 
الثالث 1قم 8 - 93333 طنجة  

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.74 3 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)38)دجنبر)3)3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
 GH(3 العرفان) ,مجمع  (((6« من)
 93333  -  8 1قم) الثالث  الطابق 
اال1دن) شا1ع  (« إلى) املغرب«) ( طنجة)
إقامة)))يمنة)))شقة 1قم)87)الطابق)

7 - 93333)طنجة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39753) .
 3I

مكتب املحاسشة الصالحي

 SOCIETE DAHBI DES
TRAVAUX AGRICOLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تقليص هدف الشركة

مكتب املحاسشة الصالحي
زنقة املدينة املنو1ة عما1ة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة 1قم 6 وجدة ، 

63333، وجدة ااملغرب

 SOCIETE DAHBI DES TRAVAUX

AGRICOLES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شا1ع 

محمد بن املدني تجزئة سيدي زيان 
1قم 579 - 63333 وجدة املغرب.

تقليص هدف الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

3(559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

38)فبراير) )3))تم حذف) املؤ1خ في)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

 /األشغال الفالحية.

وتهيئة) البستنة  )/أشغال 

املساحات الخضراء..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)686.

 4I

(T.C.E CONSULTING((ط.3.ؤ كنسولتينك

 GHS )ج أش إس طرونس( 

TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 T.C.E( ط.3.ؤ كنسولتينك

(CONSULTING

حي تجزئة الداودية  قطعة 1قم  )  

، 93333، طنجة املغرب

   GHS TRANS )ج أش إ3 طرونس( 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية جزناية تجزئة 1قم 486 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 39893

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 أكتوبر) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)))ج أش)

.  GHS TRANS()إ3 طرونس

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

..
ً
)ودوليا

ً
الطرقي للشضائع محليا

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

 -  486 الصناعية جزناية تجزئة 1قم)

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد غسان أزيشو املقراعي):))73 

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

السيدة نجالء))أزيشو املقراعي):))33 

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

املقراعي) أزيشو  غسان  السيد 

أحمد) شا1ع  العالية  حي  عنوانه)ا()

 93333   38 1قم) بنسودة  طالب 

طنجة املغرب.

املقراعي) أزيشو  ( نجالء) السيدة 

أحمد) شا1ع  العالية  حي  عنوانه)ا()

 93333   38 1قم) بنسودة  طالب 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

املقراعي) أزيشو  غسان  السيد 

أحمد) شا1ع  العالية  حي  عنوانه)ا()

 93333   38 1قم) بنسودة  طالب 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ((3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم))3588).

 5I
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garantis(conseil

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

garantis(conseil
ابراج الكتبية عما1ة 1قم 8  شقة 

1قم 35 محاميد 9 ، 43333، 
مراكش املغرب

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة باش 

ب9 شا1ع عشد الكريم الخطابي 
طريق اسفي  - 43333 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.74935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في) 3)أكتوبر)9 3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شا1ع عشد الكريم) »اقامة باش ب9)
 43333 (- ( اسفي) طريق  الخطابي 
مراكش املغرب«)إلى)»1قم)368)طابق)
االول حي الصناعي سدي غانم طريق)

اسفي)-)43333)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ) 3) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)49  ) .
 6I

challengeaudit

 SOCIETE DROGUERIE
HAMDANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE DROGUERIE

HAMDANE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الفتح ) 1قم 358 توالل مكنا3 - 

53333 مكنا3  املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4 9(5

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1 حل) يناير) )3)) (34 املؤ1خ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 

مشلغ) ( (DROGUERIE HAMDANE
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
مقرها اإلجتماعي تجزئة الفتح)))1قم)

358)توالل مكنا3)-)53333)مكنا3))

املغرب نتيجة ل):)االزمة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  وحدد 
(- مكنا3) توالل  (358 1قم) (( الفتح)

53333)مكنا3 املغرب.)

و عين):

حمدان)) عثمان  السيد)ة()
الفتح) تجزئة  (4 6 1قم) وعنوانه)ا()

مكنا3) (53333 مكنا3) توالل  ((

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (39 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)63.

 7I

arwa(bureau(et(fourniture

ULTIME TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

arwa(bureau(et(fourniture

مجموعة التقدم ج ش ) 7  الطابق 

الثاني سيدي البرنو�سي ، 3 36)، 

الدا1الشيضاء املغرب

ULTIME TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )  زنقة 
صبري بوجمعة الطابق االول الرقم 
6 - 3533) الدا1الشيضاء  املغرب .

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(39435
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) ((3(3 دجنبر) ((4 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
مكتوم)) ابن  )ة() السيد) تفويت 
الحسين))333. )حصة اجتماعية من)
أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()
لويزي))عماد بتا1يخ)4))دجنبر)3)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتا1يخ) )  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

يناير) )3))تحت 1قم)94 )76.
 8I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

كليماديل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46  AZLI(MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH(MAROC
كليماديل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

موالي عشد هللا زنقة مزدلفة عرصة 
سينكو دكان 1قم ))  - 43333 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 6 (7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(3 دجنبر) (37 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
طيب) ( عادل) )ة() السيد) تفويت 
5)حصة اجتماعية من أصل) النفس)
خديجة) )ة() السيد) ( 5)حصة لفائدة)

بلقزيز بتا1يخ)37)دجنبر)3)3).
طيب) عادل  )ة() السيد) تفويت 
النفس)43)حصة اجتماعية من أصل)
محمد) )ة() السيد) ( 43)حصة لفائدة)

الحمدوني بتا1يخ)37)دجنبر)3)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3849) .

 9I

MOORISH

ASSISTANCE LIBERTE SOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شا1ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 3383)، الدا1 الشيضاء املغرب

 ASSISTANCE LIBERTE SOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 شا1ع 

اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق ) الرقم  85 - 3393) الدا1 

الشيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(55 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSISTANCE LIBERTE SOS

:)املساعدة) غرض الشركة بإيجاز)

واإلسعاف.

عنوان املقر االجتماعي):) 6)شا1ع)

املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الدا1) ((3393 -  85 ( الرقم) (( الطابق)

الشيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
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السيدة شيماء)خنتر):))333)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

333)حصة) ( (: السيدة 1جاء)خنتر)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد محسن خنتر):))343)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خنتر  شيماء) السيدة 
  (9 د1ج أ 1قم) (8 عما1ة) حي الشطحاء)

3333))الدا1 الشيضاء))املغرب.
عنوانه)ا() خنتر  1جاء) السيدة 
  (9 د1ج أ 1قم) (8 عما1ة) حي الشطحاء)

3333))الدا1 الشيضاء))املغرب.
عنوانه)ا() خنتر  محسن  السيد 
  (9 د1ج أ 1قم) (8 عما1ة) حي الشطحاء)

3333))الدا1 الشيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() خنتر  شيماء) السيدة 
  (9 د1ج أ 1قم) (8 عما1ة) حي الشطحاء)

3333))الدا1 الشيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)38 768.
(3I

moorish(co

CHARNELLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
CHARNELLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 
املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 
3 الطابق 4 1قم 3) الدا1 الشيضاء - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(559

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHARNELLA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد) مالبس  وإنتاج  تجا1ة  شراء)

وتصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عشد)

إقامة شهرزاد) وزنقة سمية  املومن 
(- الدا1 الشيضاء) ((3 4)1قم) الطابق) (3

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: متوكل) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: االعراب) ايمان  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() متوكل  سلمى  السيدة 

القد3 عما1ة) الحسنى شا1ع  اقامة 
عين الشق الدا1 الشيضاء) (5 1قم) (  

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

السيدة ايمان االعراب عنوانه)ا()

ق) ((5 الرقم) ( 6 الزنقة) د1ب لحجر 

الشيضاء) الدا1  ((3333 الشيضاء) ج 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() متوكل  سلمى  السيدة 

القد3 عما1ة) الحسنى شا1ع  اقامة 
عين الشق الدا1 الشيضاء) (5 1قم) (  

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب

السيدة ايمان االعراب عنوانه)ا()

ق) ((5 الرقم) ( 6 الزنقة) د1ب لحجر 

الشيضاء) الدا1  ((3333 الشيضاء) ج 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)34 768.
( I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

GRAPH NAJAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب
GRAPH NAJAH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
املحمدي شا1ع موالي اسماعيل 1قم 

  - 46333 اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(955

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRAPH NAJAH
غرض الشركة بإيجاز):)مطشعة

بيع معدات ولوازم املكاتب
واللوازم) الكتب  وبيع  مكتشة 

املد1سية.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحمدي شا1ع موالي اسماعيل 1قم)

  - 46333)اليوسفية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد هللا بوعناني):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد هللا بوعناني عنوانه)ا()

التاني) الحسن  املحمدي شا1ع  الحي 
1قم)35 46333)اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد هللا بوعناني عنوانه)ا()

التاني) الحسن  املحمدي شا1ع  الحي 
1قم)35 46333)اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتا1يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)58.

((I

MOORISH

GORDEV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شا1ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 3383)، الدا1 الشيضاء املغرب

GORDEV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  زاوية 

شا1ع عشد املومن وزنقة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 

3) النخيل - 3343) الدا1 الشيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(557

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GORDEV
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

املعدات الصناعية والتقنية.
زاوية) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سمية،) وزنقة  املومن  عشد  شا1ع 
الرقم) (4 الطابق) (3 شهرزاد) إقامة 
الدا1 الشيضاء)) ((3343 (- النخيل) ((3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة اسماء)الكرعاني):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اسماء)الكرعاني عنوانه)ا()
3 )حي) اقامة انس الشقة) (34 عما1ة)

انس)46333)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اسماء)الكرعاني عنوانه)ا()
3 )حي) اقامة انس الشقة) (34 عما1ة)

انس)46333)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)57 768.
(4I

مكتب املحاسشة الصالحي

 SOCIETE KIOSQUE
BOUSSALAA ET OUFKIR

شركة التضامن
حل شركة

مكتب املحاسشة الصالحي
زنقة املدينة املنو1ة عما1ة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة 1قم 6 وجدة ، 

63333، وجدة ااملغرب
 SOCIETE KIOSQUE

BOUSSALAA ET OUFKIR شركة 
التضامن)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
موالي علي الشريف - 333 6 

بوعرفة املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

 (83

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) فبراير) )3)) ((6 في) املؤ1خ 

 SOCIETE التضامن) شركة  حل 

 KIOSQUE BOUSSALAA ET

OUFKIR))مشلغ 1أسمالها)3.333,33  

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

 6 333 (- شا1ع موالي علي الشريف)

:) /أزمة) ل) نتيجة  املغرب  بوعرفة 

قطاع األتصاالت وانقراض خدمات)

املخادع الهانفية

شا1ع) ب  التصفية  مقر  وحدد 

 6 333 (- الشريف) علي  موالي 

بوعرفة املغرب.)

و عين:

بوصلعة) لخضر  السيد)ة()

تجزئة التضامن 1قم) 6  وعنوانه)ا()

)ة() بوعرفة املغرب كمصفي) (6 333

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (33 بتا1يخ) ( االبتدائية بفجيج)

 )3))تحت 1قم) )3)/7 .

(5I

garantis(conseil

HOCHE PARTNERS AFRICA 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

garantis(conseil

ابراج الكتبية عما1ة 1قم 8  شقة 
1قم 35 محاميد 9 ، 43333، 

مراكش املغرب

 HOCHE PARTNERS AFRICA 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 1قم 368 

طابق االول حي الصناعي سدي 

غانم طريق اسفي - 43333 مراكش 

املغرب..

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

74935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

9 3))تم تغيير) املؤ1خ في) 3)أكتوبر)

 HOCHE (« من) الشركة  تسمية 

 HOCHE«(إلى(»PARTNERS AFRICA

 PARTNERS ACCOUNTING

.(«(SERVICES

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ) 3) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)49  ) .

(6I

bucof

MERILYM CRECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

bucof

 bd(med 6 centre(irac(imm(f2 (9

 appt(n 4 ، 42000، casablanca

maroc

MERILYM CRECHE   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

 AVENUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 HASSAN II IMMEUBLE B N°B6

 RES(IFRANE  RABAT, AGDAL –

MAROC. - 10090 الرباط املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 33737

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1) ((3(3 ما31) (35 في) املؤ1خ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 MERILYM الوحيد) الشريك  ذات 

CRECHE))))مشلغ 1أسمالها)33.333  

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

 AVENUE HASSAN II IMMEUBLE

 B N°B6 RES IFRANE  RABAT,

 AGDAL( –( MAROC.( -( 10090

الرباط املغرب نتيجة ل):)حل الشركة)

وتوقيف النشاط).

 AVENUE(و حدد مقر التصفية ب
 HASSAN II IMMEUBLE B N°B6
 RES( IFRANE( ( RABAT,( AGDAL( –

MAROC -  3393)الرباط املغرب.)
و عين:

 ABDELGHANI   EL السيد)ة()
 HAY  (53 وعنوانه)ا() (MAJIDI
 NAHDA ( COMPL RABAT
)ة() الرباط املغرب كمصفي) ( 3( 3

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)5 37  .

(7I

CAGECO

 SIGMACO BUSINESS
TRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CAGECO
9) شا1ع محمد الساد3 عما1ة ف) 
الرقم 3  الدا1 الشيضاء ، 3533)، 

الدا1الشيضاء املغرب
 SIGMACO BUSINESS TRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
االستقرا1  4 شا1ع الز1قطوني 

عما1ة ب الطابق 7 1قم 7) املعا1يف 
- 3333) الدا1 الشيضاء  املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(43457
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) (38 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
جمال طنجي) ( )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333
فبراير) (38 بتا1يخ) طنجي  عزالدين 

.(3( 
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)5)7684.

(8I

ACCOUNTAX MAROC

CBO NORTH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACCOUNTAX MAROC

 Rue  de(liberté  3ème(étage, , 3

 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CBO NORTH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الحرة بوخالف بطنجة، مركز 

األعمال، تجرئة 43A،  الطابق 

 24B،  - 50080 الثاني، مكتب 1قم

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(39(93

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)34)فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

بطنجة،) بوخالف  الحرة  »املنطقة 

الطابق) ( (،43A مركز األعمال،)تجرئة)

 24B،( ( -( 50080 مكتب 1قم) الثاني،)

الحرة) »املنطقة  إلى) املغرب«) طنجة 

األعمال،) مركز  بطنجة،) بوخالف 

مكتب) االول،) الطابق  (،43A تجرئة)

1قم)15B،-(50080)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)373).

(9I

WAFCOM

LMPS WORLDWIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE (3
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC
 LMPS WORLDWIDE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4,إقامة 
ال كولين ب 1قم 7 مدخل أ  53 3) 
الدا1الشيضاء - 53 3) الدا1الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.44  

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) 8))دجنبر) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) ( (LMPS WORLDWIDE
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
مقرها اإلجتماعي)4,إقامة ال كولين ب)
1قم)7)مدخل أ))53 3))الدا1الشيضاء)
- 53 3))الدا1الشيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)أزمة إقتصادية.
4,إقامة) و حدد مقر التصفية ب)
 (3 53 ( 7)مدخل أ) ال كولين ب 1قم)
 (3 53 املغرب) الدا1الشيضاء)

الدا1الشيضاء)املغرب.)
و عين):

حلمي) أمين  محمد  السيد)ة()
الطابق) القد3  إقامة  وعنوانه)ا()
الدا1) ((3 53 ( 33)عين الشق) 3)1قم)
الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
حلمي)) ( ( أمين) محمد  السيد)ة()
الطابق) القد3  إقامة  وعنوانه)ا()
الدا1) ((3 53 ( 33)عين الشق) 3)1قم)
الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 
فبراير) )3))تحت 1قم)764595.

33I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

EL HAMRI AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب
EL HAMRI AGRICOLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
زنقة 7 محل 1قم 8) مكر1 - 46333 

اليوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(945

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMRI AGRICOLE
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفالحية
مشا1يع) وتنفيذ  وتركيب  د1اسة 

الري بالتنقيط.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
8))مكر1)-) 7)محل 1قم) النهضة زنقة)

46333)اليوسفية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: بنخيران) السيد هشام 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بنخيران عنوانه)ا() السيد هشام 
 46333  (8 1قم) (7 حي النهضة زنقة)

اليوسفية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنخيران عنوانه)ا() السيد هشام 
 46333  (8 1قم) (7 حي النهضة زنقة)

اليوسفية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا1يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم) )3)/ ).

3 I

املركز املراك�سي لإل1شاد

PRESSING NET PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

املركز املراك�سي لإل1شاد
شقة 1قم 9 مدخل أ عما1ة أنس 

ماجو1يل شا1ع موالي عشد هللا ، 3، 
مراكش املغرب

PRESSING NET PLUS))شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي)
 LOT TAWFIQ RES ATLAS
 PANORAMIC MAG N° 3  -

.43333 MARRAKECH  MAROC
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي)
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) ((3 8 غشت) ( 7 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
لطيفة كميلي) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (933
933)حصة لفائدة))السيد))ة())1شيد))

ا1كاش))بتا1يخ)7 )غشت)8 3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6 )أكتوبر) بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

8 3))تحت 1قم)7444.

3(I
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ULWIGAN PHOTOGRAPHY SARL AU

 ULWIGAN PHOTOGRAPHY

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ULWIGAN PHOTOGRAPHY

SARL AU

طنجة ، 93333، طنجة املغرب

 ULWIGAN PHOTOGRAPHY

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زمو1ي 3 

ليليان  أ   الطابق السفلي 1قم 5  - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3793

 34 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ULWIGAN PHOTOGRAPHY

.SARL AU

مصو1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحدث.

 3 عنوان املقر االجتماعي):)زمو1ي)

 -   5 الطابق السفلي 1قم) أ) ) ( ليليان)

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد بوعزة نسيم):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نسيم  بوعزة  السيد 

)أ) )الطابق السفلي) 3)ليليان) زمو1ي)

1قم)5  93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نسيم  بوعزة  السيد 

)أ) )الطابق السفلي) 3)ليليان) زمو1ي)

1قم)5  93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (33 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39983).

33I

الحشيب الهيشة

Beaux Ongles Academie
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الحشيب الهيشة

3 شا1ع 9 بريزاش تقاطع شا1ع 1حال 

املسكيني ، 43 3)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

Beaux(Ongles(Academie شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها الدا1 الشيضاء – زنقة 

جوليس برني الشقة   الطابق 

السفلي بو1كون – 3333) 

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

3668(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) )3)) ( 4 في) املؤ1خ 

املصادقة على تفويت)3 4)حصة من)

حصة في ملكية السيدة) (5 3 اصل)

سميرة وحيد لفائدة السيد موالي زيد)

الصديق العلمي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

في) التقييد  1قم  تحت  فبراير) )3))

السجل التجا1ي)9)3668

34I

moorish(co

TRAVAUX SALAMA FIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

TRAVAUX SALAMA FIDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 

املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 

3 الطابق 4 1قم 3) الدا1 الشيضاء - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب     

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(553

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX SALAMA FIDA

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)وتجا1ة األشغال املتنوعة.

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عشد)

إقامة شهرزاد) وزنقة سمية  املومن 

(- الدا1 الشيضاء) ((3 4)1قم) الطابق) (3

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد ابراهيم ابو سالمة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: الفيدي) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

سالمة) ابو  ابراهيم  السيد 

الغناد1ة) العما1نة  دوا1  عنوانه)ا()

الزمامرة)6676))الزمامرة املغرب).

عنوانه)ا() الفيدي  اسامة  السيد 

دوا1الصوالح الكرعاني اسفي)63 3)  

اسفي املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

سالمة) ابو  ابراهيم  السيد 

الغناد1ة) العما1نة  دوا1  عنوانه)ا()

الزمامرة)6676))الزمامرة املغرب)

عنوانه)ا() الفيدي  اسامة  السيد 

دوا1الصوالح الكرعاني اسفي)63 3)  

اسفي املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)37 768.

35I

DAMO CONSULTING SARL

3W TRANS
عقد تسيير حر ألصل تجا1ي))األشخاص)

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجا1ي

3W TRANS

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ قي) 3 

 3W TRANS أعطى) فبراير) )3))

 839(3 التجا1ي) بالسجل  املسجل 

حق) بطنجة  التجا1ية  باملحكمة 

التسيير الحر لألصل التجا1ي الكائن)

الغابة) زنقة  السعادة  تجزئة  ( ب)

 -  ( البرانص) ( 4 1قم) الدبلوماسية 

 HISM(93333)طنجة املغرب لفائدة

سنة تبتدئ من) 3  (( ملدة) (TRANS

فبراير) في) 3) وتنتهي  فبراير) )3))

قيمته) شهري  مشلغ  مقابل  ((3(3

33.333)د1هم.

36I
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ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE ERRAKAZ PROMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE ERRAKAZ PROMO
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 38 

شا1ع محمد الخامس الطابق الثالت 
مكتب 3  فا3  - 33333 فا3  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
6653 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ERRAKAZ PROMO

.SARL AU
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة).
 38 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
شا1ع محمد الخامس الطابق الثالت)
فا3)) (33333 (- ( فا3) ( 3 مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد مصطفى الركاز)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الركاز عنوانه)ا() السيد مصطفى 

بلوك ب 1قم)87)حي الهندية عوينات)

الحجاج فا3))33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الركاز عنوانه)ا() السيد مصطفى 

بلوك ب 1قم)87)حي الهندية عوينات)

الحجاج فا3))33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 98.

37I

SALIMA FOOD

18COMIDA 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 8COMIDA

الطابق اال1�سي عما1ة 8  1قم 333 

اقامة الفضل الشطر 6 ، 43333، 

مراكش املغرب

 8COMIDA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

اال1�سي عما1ة 8  1قم 333 اقامة 

الفضل الشطر 6   - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   99 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. 8COMIDA

سناك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للوجشات السريعة

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) (333 1قم) ( 8 عما1ة) اال1�سي 
الفضل الشطر)6   - 43333)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد موالي 1شيد نايفي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
نايفي) 1شيد  موالي  السيد 
عنوانه)ا()ح م عما1ة االطل�سي حرف)
E))1قم)3 )شا1ع عالل الفا�سي)43333 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املنصو1ي) محمد  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 املكاترة ترناتة)47933 

زاكو1ة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)43) 8 .

38I

moorish(co

 PERFECT INSIGHT
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
 PERFECT INSIGHT

CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 
املومن وزنقة سمية إقامة شهرزاد 
3 الطابق 4 1قم 3) الدا1 الشيضاء - 

3333)  الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49(555

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
متشوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 PERFECT INSIGHT (: تسميتها)

.CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)استشا1ات)
هندسية والتجا1ة الوطنية والدولية.

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عشد)
إقامة شهرزاد) وزنقة سمية  املومن 
(- الدا1 الشيضاء) ((3 4)1قم) الطابق) (3

3333)))الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
53))حصة) ( (: السيد اسامة بدي)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد ايوب زوها1ي):))53))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (53 ( (: حامد) بن  محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد عشد العالي موجاهد):))53) 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بدي  اسامة  السيد 
األلفة) (4 إقامة امينات الوئام شقة)
الدا1 الشيضاء)3333)))الدا1 الشيضاء)

املغرب.
السيد ايوب زوها1ي عنوانه)ا()9) 
الشيضاء) الراحة  األقحوان حي  زنقة 

3333)))الدا1 الشيضاء)املغرب.
السيد محمد بن حامد عنوانه)ا()
 ( 3)ممر بير�سي إقامة مخلصة طابق)
 (3333 6)طونطنفيل الشيضاء) شقة)

الدا1 الشيضاء)املغرب.
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موجاهد) العالي  عشد  السيد 
3 )شقة) ديا1 اآلمل عما1ة) عنوانه)ا()
3 )اوالد احمد)))دا1 بوعزة النواصر)
الدا1) النواصر  ((7 8( الشيضاء)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بدي  اسامة  السيد 
األلفة) (4 إقامة امينات الوئام شقة)
الدا1 الشيضاء)3333)))الدا1 الشيضاء)

املغرب
السيد ايوب زوها1ي عنوانه)ا()9) 
الشيضاء) الراحة  األقحوان حي  زنقة 

3333)))الدا1 الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)36 768.
39I

(OFINET MAROC(أوفينت مروك

 OFINET( أوفينت مروك
)MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

(OFINET MAROC(أوفينت مروك
3، زنقة أبي الحسن الشادلي إقامة 

لطيفة 1قم   ، 3 933، طنجة 
املغرب

 )OFINET MAROC( أوفينت مروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3، زنقة 
أبي الحسن الشادلي إقامة لطيفة 

1قم   - 3 933 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.97479

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في) 3)فبراير) )3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الشادلي) الحسن  أبي  زنقة  (،3« من)
إقامة لطيفة 1قم)  - 3 933)طنجة)
الطابق) (3 »إقامة 1وان) إلى) املغرب«)
جماعة) ( (36 1قم) متجر  األ1�سي 
 93333 (- جزناية) مدشر  بوخالف 

طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((4 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39697).
4 I

WAFCOM

LMPS TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE (3
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

LMPS TECHNOLOGY شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4,إقامة 
ال كولين ب 1قم 7 مدخل أ  53 3) 
الدا1الشيضاء - 53 3) الدا1الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.4438

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) 3))دجنبر) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) ( (LMPS TECHNOLOGY
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
مقرها اإلجتماعي)4,إقامة ال كولين ب)
1قم)7)مدخل أ))53 3))الدا1الشيضاء)
- 53 3))الدا1الشيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)أزمة إقتصادية.
4,إقامة) و حدد مقر التصفية ب)
 (3 53 ( 7)مدخل أ) ال كولين ب 1قم)
الدا1) ((3 53 املغرب) الدا1الشيضاء)

الشيضاء)املغرب.)
و عين:

حلمي) أمين  محمد  السيد)ة()
 3 إقامة القد3 الطابق) وعنوانه)ا()
الدا1) ((3 (3 ( 33)عين الشق) شقةة)
الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)764593.

43I

garantis(conseil

 DATA SMART

CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

garantis(conseil

ابراج الكتبية عما1ة 1قم 8  شقة 

1قم 35 محاميد 9 ، 43333، 

مراكش املغرب

 DATA SMART CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

عشد الكريم الخطابي زنقة حسن 

بن مشا1ك اقامة الخطابية عما1ة 

ب الطابق االول 1قم 3 - 43333 

مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 37537

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في))))يناير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

زنقة) الخطابي  الكريم  عشد  »شا1ع 

الخطابية) اقامة  مشا1ك  بن  حسن 

 -  3 1قم) االول  الطابق  ب  عما1ة 

»اقامة) إلى) مراكش املغرب«) (43333

 ( 3 الطابق) 1قم) شقة  (9 منا1ة)

وشا1ع) الساد3  محمد  شا1ع  زاوية 

مراكش)) (43333 (- ( مالي 1شيد كليز)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) )3 ) .

45I

CEDECOM

ECOPRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA(MAROC

ECOPRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

الشرا1دة د1ب لوبيال بو1كون الدا1 

الشيضاء - 33)3) الدا1 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

453739

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 يناير) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECOPRA

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء.

زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االجتماعي)

الدا1) بو1كون  لوبيال  الشرا1دة د1ب 

الشيضاء) الدا1  ((3(33 (- الشيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 (.533 ( (: محمد) اغيو1  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (.533 ( (: السيد املوكلي عشد هللا)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() محمد  اغيو1  السيد 

بلوك)6 )1قم)79 )الرحمة دا1 بوعزة)

الشيضاء) الدا1  ((3(33 الشيضاء)

املغرب.

السيد املوكلي عشد هللا عنوانه)ا()

األلفة) ((4 1قم) (  3 زنقة) وفاق 

الشيضاء) الدا1  ((3(33 الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  اغيو1  السيد 

بلوك)6 )1قم)79 )الرحمة دا1 بوعزة)

الشيضاء) الدا1  ((3(33 الشيضاء)

املغرب

السيد املوكلي عشد هللا عنوانه)ا()

األلفة) ((4 1قم) (  3 زنقة) وفاق 

الشيضاء) الدا1  ((3(33 الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) )  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

يناير)3)3))تحت 1قم)-.

46I

ABA GESTION SARLAU

 SOCIETE ESM PRECO SARL

AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE ESM PRECO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 38 

شا1ع محمد الخامس الطابق الثالت 

مكتب 3  فا3  - 33333  فا3  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

665(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ESM PRECO SARL AU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة).

 38 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شا1ع محمد الخامس الطابق الثالت)

فا3)) ( (33333 (- ( فا3) ( 3 مكتب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السعيد) السيد محمد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السعيد عنوانه)ا() السيد محمد 

صفرو) طريق  (878 الرياض) تجزئة 

فا3))33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السعيد عنوانه)ا() السيد محمد 

صفرو) طريق  (878 الرياض) تجزئة 

فا3))33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) بفا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)983.

47I

WAFCOM

LE CHEVALET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE (3
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

LE CHEVALET  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4  
 ROND POINT DU JOUR
الدا1الشيضاء - 3333  الدا1 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.4439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) يناير) )3)) املؤ1خ في) ))
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
1أسمالها) مشلغ  ( ( (LE CHEVALET
مقرها) وعنوان  د1هم  ((83.333
 ROND POINT DU  4 (اإلجتماعي
الدا1) ( 3333 (- الدا1الشيضاء) (JOUR
أزمة)) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء)

إقتصادية).
ب) 4   التصفية  مقر  وحدد 
 ROND POINT DU JOUR
الدا1) ((3 33 املغرب) الدا1الشيضاء)

الشيضاء)املغرب.)
و عين:

الشرايبي) ( ( محمد) ( السيد)ة()
1قم) غازي  بن  شا1ع  وعنوانه)ا()
املغرب) الشيضاء) الدا1  ((3 33   37

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)764594.

49I

SOYACOM

صيدلية  عفيفة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOYACOM
 N°76 AVENUE(HASSAN(II ،

30000، FES(MAROC
صيدلية  عفيفة  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة د3 
تجزءة النو1  فا3 - 33333 فا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66539

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صيدلية))عفيفة).
غرض الشركة بإيجاز):)صيدالنية.
عنوان املقر االجتماعي):)عما1ة د3 
فا3) (33333 (- فا3) ( النو1) تجزءة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 933.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 9333 (: عفيفة) ( كغاط) السيدة 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كغاط عفيفة عنوانه)ا()
فيال)6))تجزءة اليمامة طرق ايموزا1)

33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:



6675 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

السيدة كغاط عفيفة عنوانه)ا()
فيال)6))تجزءة اليمامة طرق ايموزا1)

33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)968.

5 I

CRA CONSEIL

DISTRI SYSTEMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRA CONSEIL
9), شا1ع محمد الساد3 عما1ة 

ف  1قم )  ، 3533)، الدا1 
الشيضاء املغرب

DISTRI SYSTEMS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) , شا1ع 
صبري بوجمعة الطابق   عما1ة 6 

الدا1 الشيضاء 3  3) الدا1 الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49(74 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DISTRI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SYSTEMS
التجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالستيراد والتصدير..
عنوان املقر االجتماعي):)) ,)شا1ع)
 6 عما1ة) الطابق) ) بوجمعة  صبري 
3  3))الدا1 الشيضاء) الدا1 الشيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد أيت صالح محمد):))333.  
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) صالح  أيت  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة مريم زنقة)34)عما1ة)
77)ش))3)عين الشق)3473)))الدا1)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمد) صالح  أيت  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة مريم زنقة)34)عما1ة)
77)ش))3)عين الشق)3473)))الدا1)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 6)768.
5(I

cabinet(jdaini

B.E.T SI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
B.E.T SI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 
افو1ا1 حي املسيرة بركان - 63333 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
7649

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 B.E.T (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SI

*مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الد1اسات الهندسية

*مقاولة اشغال مختلفة والشناء)
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االجتماعي)

 63333 (- بركان) املسيرة  حي  افو1ا1 

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السغروشني) عصام  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السغروشني) عصام  السيد 
عنوانه)ا()3 )زنقة افو1ا1 حي املسيرة)

بركان)63333)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السغروشني) عصام  السيد 
عنوانه)ا()3 )زنقة افو1ا1 حي املسيرة)

بركان)63333)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/ 3 .

53I

CRA CONSEIL

MY VIDEO SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRA CONSEIL

9), شا1ع محمد الساد3 عما1ة 

ف  1قم )  ، 3533)، الدا1 

الشيضاء املغرب

MY VIDEO SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) , شا1ع 

صبري بوجمعة الطابق   عما1ة 6 

الدا1 الشيضاء 3  3) الدا1 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(739

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VIDEO SECURITE

التجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالستيراد والتصدير..

عنوان املقر االجتماعي):)) ,)شا1ع)

 6 عما1ة) الطابق) ) بوجمعة  صبري 

3  3))الدا1 الشيضاء) الدا1 الشيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد بوصحابة عصام)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

((: عشدالرحمان) بوصحابة  السيد 

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوصحابة عصام عنوانه)ا()

حي الهدى إقامة البستان)8)عما1ة))  

شقة)3 )ق ج)3443)))الدا1 الشيضاء)

املغرب.

عشدالرحمان) بوصحابة  السيد 

حي الهدى إقامة البستان) عنوانه)ا()

  (3443 ق ج) ( 3 شقة) ( ( عما1ة) (8

الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6676

عشدالرحمان) بوصحابة  السيد 

حي الهدى إقامة البستان) عنوانه)ا()

  (3443 ق ج) ( 3 شقة) ( ( عما1ة) (8

الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)63)768.

54I

CAGECO

ATLAS DISTI HUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAGECO

9) شا1ع محمد الساد3 عما1ة ف) 

الرقم 3  الدا1 الشيضاء ، 3533)، 

الدا1الشيضاء املغرب

ATLAS DISTI HUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شا1ع 

آنفا الطابق 9 شقة 1قم  9 إقامة 
1بيع آنفا   - 3373) الدا1الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(737

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DISTI HUB

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات املعلوميات والبرامج).

96)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

إقامة) شقة 1قم) 9) (9 الطابق) آنفا 
الدا1الشيضاء) ((3373 (- ( آنفا) 1بيع 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 933 ( (: السيد إحسان اعليشوش)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

):)ACO-SYS)حصة) الشركة)100)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اعليشوش) إحسان  السيد 

 8 عما1ة) النخيل  إقامة  عنوانه)ا()

شقة)4)حي النهضة)  3 )3 )الرباط)

املغرب.

عنوانه)ا() (ACO-SYS الشركة)

 ( طابق) مجاتي  أحمد  زنقة  ( 85

الشيضاء) الدا1  ((3333 ( املعا1يف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اعليشوش) إحسان  السيد 

 8 عما1ة) النخيل  إقامة  عنوانه)ا()

شقة)4)حي النهضة)   3 )3 )الرباط)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)59)768.

55I

fiduazizi

BUILDING SOUTH DESERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شا1ع عمر املختا1 حي القد3)

شا1ع عمر املختا1 حي القد3،)

7333،)العيون املغرب

 BUILDING SOUTH DESERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق)

االول حي االمل))3)1قم)338)الطابق)

االول حي االمل))3)1قم)338 73333 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد)
1قم التقييد في السجل التجا1ي)

355(5(:

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING SOUTH DESERT

الشناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واشغال متعدد.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
338)الطابق) )3)1قم) االول حي االمل)
االول حي االمل))3)1قم)338 73333 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: علي) بوسكسو  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: علي) بوسكسو  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علي  بوسكسو  السيد 

 963 حي القد3 تجزئة الراحة 1قم)

73333)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() علي  بوسكسو  السيد 

 963 حي القد3 تجزئة الراحة 1قم)

73333)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

35)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/738.

57I

fiduazizi

 OMAR INTERNATIONAL
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شا1ع عمر املختا1 حي القد3)

شا1ع عمر املختا1 حي القد3،)

7333،)العيون املغرب

 OMAR INTERNATIONAL

DISTRIBUTION)شركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم)
) E)تجزئة الوكالة) 3)بلوكE)1قم)

 Eتجزئة الوكالة) 3)بلوك(E (

73333)العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد)
1قم التقييد في السجل التجا1ي)

35((5(:

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 OMAR INTERNATIONAL

.DISTRIBUTION

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية.
 E ( عنوان املقر االجتماعي):)1قم)
 E ( 1قم) (Eبلوك الوكالة) 3) تجزئة 

 E 73333بلوك الوكالة) 3) تجزئة 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
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  .333 ( (: الضالع) عمر  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد عمر الضالع):)333 )بقيمة)
33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر الضالع عنوانه)ا()حي)
سيدي محمد شا1ع القرات املساعدة)

1قم)6   73333)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر الضالع عنوانه)ا()حي)
سيدي محمد شا1ع القرات املساعدة)

1قم)6   73333)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5 )فبراير) )بتا1يخ) االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/)48.
59I

fiduazizi

SOUTH ATLANTIC FISHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduazizi
شا1ع عمر املختا1 حي القد3 شا1ع 
عمر املختا1 حي القد3، 7333، 

العيون املغرب
 SOUTH ATLANTIC FISHING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
بوذنيب  1قم 9 ) حي خط الرملة 

 3 زنقة بوذنيب  1قم 9 ) حي خط 
الرملة  3 73333 العيون املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.33 (9

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في))))فبراير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
خط) حي  (( 9 1قم) ( بوذنيب) »زنقة 
 ( 9 1قم) ( بوذنيب) زنقة  الرملة) 3)
العيون) (73333 حي خط الرملة) 3 
املغرب«)إلى)»شا1ع مكة الحي االدا1ي)
زنقة الساقية الحمراء)عما1ة 1قم)35 

مكة) شا1ع  ( الثاني) الطابق  1قم) 3)
الحي االدا1ي زنقة الساقية الحمراء)
عما1ة 1قم)35)1قم) 3)الطابق الثاني))

73333)العيون))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) 3)ما31) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/)64.

63I

fiduazizi

 GLOBAL SAHARA
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi
شا1ع عمر املختا1 حي القد3 شا1ع 
عمر املختا1 حي القد3، 7333، 

العيون املغرب
 GLOBAL SAHARA

DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 E ( وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم
 E ( 1قم Eتجزئة الوكالة  3 بلوك
 E 70000تجزئة الوكالة  3 بلوك

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
35((7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متشوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 GLOBAL SAHARA (: تسميتها)

.DISTRIBUTION
انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية.

 E ( عنوان املقر االجتماعي):)1قم)
 E ( 1قم) (Eبلوك الوكالة) 3) تجزئة 

 E 73333بلوك الوكالة) 3) تجزئة 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد الوالي ضالع):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد الوالي ضالع):)333 )بقيمة)

33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الوالي ضالع عنوانه)ا()حي)

سيدي محمد شا1ع القرات املساعدة)
1قم)6   73333)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الوالي ضالع عنوانه)ا()حي)

سيدي محمد شا1ع القرات املساعدة)
1قم)6   73333)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5 )فبراير) )بتا1يخ) االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/ 48.

6 I

فيكوجيس

 CHOUKRALLAH

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكوجيس

43 زنقة مو1يطانيا الشقة 4 جيليز ، 

43333، مراكش املغرب

 CHOUKRALLAH

DISTRIBUTION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 تجزئة 

تا1كا سيدي مشا1ك الطابق   مراكش  

- 33 43 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (357

في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متشوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 CHOUKRALLAH (: تسميتها)

. DISTRIBUTION

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املضغوطة) الغازات  وتوزيع  ،بيع،)

)بالجملة)(.

تجزئة) (6 (: عنوان املقر االجتماعي)

تا1كا سيدي مشا1ك الطابق) )مراكش))

- 33 43)مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 433.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 433 ( (: السيد شكرهللا املصطفى)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

املصطفى) شكرهللا  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة املصمودي 1قم))37 

تا1كا مراكش)33 43)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى) هللا  شكر  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة املصمودي 1قم))37 

تا1كا مراكش)33 43)مراطش املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)) 3 8 .

63I
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NOBLACTION

LES BAINS D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصو1 إقامة األميرة 

3 الطابق األول 1قم 5 ، 43333، 

مراكش املغرب

LES BAINS D›OR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الشهجة 1قم )7 الشطر ) السعادة  - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   959

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BAINS D’OR

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجميل

االستراد والتصدير).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الشهجة 1قم))7)الشطر)))السعادة))-)

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيدة اجريدة ابتسام)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اجريدة ابتسام عنوانه)ا()

 ( الشطر) (7( 1قم) الشهجة  إقامة 

السعادة))43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اجريدة ابتسام عنوانه)ا()

 ( الشطر) (7( 1قم) الشهجة  إقامة 

السعادة))43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)5 ) ) .

65I

املركز املراك�سي لإل1شاد

PRESSING NET PLUS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

املركز املراك�سي لإل1شاد

شقة 1قم 9 مدخل أ عما1ة أنس 

ماجو1يل شا1ع موالي عشد هللا ، 3، 

مراكش املغرب

PRESSING NET PLUS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزة 

توفيق  إقامة أطلس بانو1اميك 

متجر 1قم 3  - 43333 مراكش  

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

8 3))تم تعيين) ) )غشت) املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()ا1كاش)

1شيد))كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6 )أكتوبر) بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

8 3))تحت 1قم)7444.

67I

cabinet(jdaini

HABJAOUI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

HABJAOUI TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  شا1ع 

الشهداء حي الحسني بركان - 63333 

بركان املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 37 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في)3 )فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الحسني) حي  الشهداء) شا1ع  ( 3«

إلى) املغرب«) بركان  (63333 (- بركان)

»زاوية شا1ع االهرام وشا1ع بئر انز1ان)

(- بركان) (5 1قم) شقة  ثاني  الطابق 

63333)بركان))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/33 .

68I

cabinet(jdaini

CJSA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

CJSA IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

الليمون قطعة -768بركان - 63333 

بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3435

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) فبراير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

*)نقل الشضائع.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) (34 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/9) .

73I

املركز املراك�سي لإل1شاد

SARL NZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املركز املراك�سي لإل1شاد

شقة 1قم 9 مدخل أ عما1ة أنس 

ماجو1يل شا1ع موالي عشد هللا ، 3، 

مراكش املغرب

SARL NZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم )3) 

شا1ع محمد الخامس زاوية سشو 

جليز  - 43333 مراكش املغرب .

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ما31) )3)) (39 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

املالك) عشد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (853 زاووش)

السيد) ( 7.333 )حصة لفائدة) أصل)

فبراير) (39 بتا1يخ) ( عشداإلاله عال) )ة()

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3)3 ) .

7 I



6679 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

املركز املراك�سي لإل1شاد

SARL NZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

املركز املراك�سي لإل1شاد

شقة 1قم 9 مدخل أ عما1ة أنس 

ماجو1يل شا1ع موالي عشد هللا ، 3، 

مراكش املغرب

SARL NZ  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم )3) 

شا1ع محمد الخامس زاوية سشو 

جليز - 43333 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) (9 املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()ونيازي)

زاووش)) املالك  عشد  عشدالحميد 

كمسير آخر

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) بمراكش  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3)3 ) .

7(I

challengeaudit

PUBLI CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

challengeaudit

 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PUBLI CENTRE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

امللوك مكتب 5  شا1ع الجيش 

امللكي مكنا3 - 53333 مكنا3 

املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.43879

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1) ((3(3 يناير) ( 5 في) املؤ1خ 

ذات) شركة  ( (PUBLI CENTRE حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 

د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة)

امللوك مكتب)5 )شا1ع الجيش امللكي)

املغرب) مكنا3  (53333 (- مكنا3)

نتيجة الالزمة).

و عين:
لقصيري) ( مصطفى) السيد)ة()

امللكي) الجيش  شا1ع  (33 وعنوانه)ا()

إقامة ياسين شقة)3 53333)مكنا3)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

اقامة) وفي  ((3(3 يناير) ( 5 بتا1يخ)

امللوك مكتب)5 )شا1ع الجيش امللكي)

مكنا3)-)53333)مكنا3 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)94.

73I

SOCIETE LE SERVIABLE SARL AU

 SOCIETE LE SERVIABLE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE LE SERVIABLE SARL

AU

عما1ة 49 شقة 6 طابق  تجزئة بلير 

كاميليا مكنا3 ، 53333، مكنا3 

املغرب

 SOCIETE LE SERVIABLE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 49 

شقة 6 الطابق   تجزئة بلير كاميليا 

مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(637

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE LE SERVIABLE SARL

.AU

التواصل) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالشها1-)االستيراد والتصدير..

عنوان املقر االجتماعي):)عما1ة)49 

تجزئة بلير كاميليا) الطابق) ) (6 شقة)

مكنا3)-)53333)مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عشدهللا حمداني)):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشدهللا حمداني))عنوانه)ا()

1قم))3)الشقة)4)االنشعاث))))مكنا3)

53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشدهللا حمداني عنوانه)ا()

1قم))3)الشقة)4)االنعاث))))مكنا3)

53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)63) .

74I

challengeaudit

ALLOUBANE ASSURANCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

challengeaudit

 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 ALLOUBANE ASSURANCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 35 ب 

إقامة م 7) ب البستان 3 مكنا3 - 

53333 مكنا3 املغرب .

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.3933 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1) ((3(3 أكتوبر) ( 5 في) املؤ1خ 

 ALLOUBANE ASSURANCES حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

1أسمالها) مشلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

ب) ((7 م) إقامة  ب  (35 اإلجتماعي)

البستان)3)مكنا3)-)53333)مكنا3)

املغرب))نتيجة لقلة النشاط).

و عين:

السيد)ة()عمر علوبان وعنوانه)ا()

تاحميدانت) امازير  زنقة  (88 1قم)

املغرب) الريش  (5(433 الريش) ((

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

ب) (35 وفي) ((3(3 أكتوبر) ( 5 بتا1يخ)

(- 3)مكنا3) 7))ب البستان) إقامة م)

53333)مكنا3 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)95.

75I
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REAL OFFICE SARL

SOYA POS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

SOYA POS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

موالي 1شيد، تجزئة املجاهدين، 
1قم 57  ب - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  37 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SOYA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.POS

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات املعلوماتية.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي 1شيد،)تجزئة املجاهدين،)1قم)

57 )ب)-)93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد حميد املرابط):))33)حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).

السيدة حميد املرابط):))73)حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املرابط  حميد  السيد 
 93333  4 1قم) شا1ع املقاومة،) (،67

طنجة املغرب.

املرابط عنوانه)ا() السيدة سعاد 

 5،)شا1ع جشل طا1ق،)1قم)6 93333 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املرابط  حميد  السيد 

 93333  4 1قم) شا1ع املقاومة،) (،67

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)9)399).

76I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 ETABLISSEMENT ABAD

 DE FER ET FABRICATION

METALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب

 ETABLISSEMENT ABAD DE FER

 ET FABRICATION METALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 7  تجزئة 

هند الطابق ) عين حرودة - 8633) 

املحمدية املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.7(6 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) 4))شتنبر) املؤ1خ في)

 ETABLISSEMENT ABAD DE FER

 ET FABRICATION METALES

شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)

وعنوان) د1هم  (593.333 1أسمالها)

هند) تجزئة  ( 7 اإلجتماعي) مقرها 

 (8633 (- حرودة) عين  (( الطابق)

لتوقف) نتيجة  املغرب  املحمدية 

أنشطة الشركة.

و عين:

عشاد) ( الرحمان) عشد  السيد)ة()

دوا1 غزوان عين حرودة) وعنوانه)ا()

كمصفي) املغرب  املحمدية  ((8633

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ)4))شتنبر)3)3))وفي)7 )تجزئة)

هند الطابق)))عين حرودة)-)8633) 

املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا1يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)9 5.

77I

garantis(conseil

 HOCHE PARTNERS
ACCOUNTING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

garantis(conseil

ابراج الكتبية عما1ة 1قم 8  شقة 
1قم 35 محاميد 9 ، 43333، 

مراكش املغرب

 HOCHE PARTNERS

ACCOUNTING SERVICES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 368 

طابق االول حي الصناعي سدي 

غانم طريق اسفي - 43333 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.74935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3 9 أكتوبر) في) 3) املؤ1خ 

املصادقة على):

 SAMBA )ة() السيد) تفويت 

KANE  7)حصة اجتماعية من أصل)

 ALAIN()7 )حصة لفائدة))السيد))ة

HEINZ)بتا1يخ) 3)أكتوبر)9 3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) بتا1يخ) 3) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)49  ) .

78I

ACCOUNTAX MAROC

YURA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue  de(liberté  3ème(étage, , 3
 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
YURA AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

النوع، زنقة 35، 1قم 39، - 54 54  
بومية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(657

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 YURA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AGRI
غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)
امليدان) في  واالستشا1ة  الفالحي 

الفالحي.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  54 54 (- (،39 1قم) (،35 زنقة) النوع،)

بومية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
((: النعناع) ايت  فضمة  السيدة 
433)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة
السيد لكشير عشد الرحمان):))633 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
النعناع) ايت  فضمة  السيدة 
مرجان) النو1،) تجزئة  (67 عنوانه)ا()

 ،))53373)مكنا3 املغرب.
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الرحمان) عشد  لكشير  السيد 

مرجان) النو1،) تجزئة  (67 عنوانه)ا()

 ،))53373)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

النعناع) ايت  فضمة  السيدة 

مرجان) النو1،) تجزئة  (67 عنوانه)ا()

 ،))53373)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

6))فبراير) )بتا1يخ) االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم) )3)/)6.

79I

REAL OFFICE SARL

DUBAI OPTICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

DUBAI OPTICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تججئة 

1ياض، شا1ع موالي 1شيد، اقامة 

ز1يوح 3، الطابق اال1�سي، 1قم 4 

تجزئة املجد، قطعة 797، الطابق 

الثاني 93333 طنجة املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.8978 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ما31) )3)) في) 3) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

»433.333)د1هم«)أي من)»33.333  

عن) د1هم«) (533.333« إلى) د1هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)55 ).

83I

CSN MAROC

ISKA SALAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

ISKA SALAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 65 

محاميد بلوك 35 مراكش - 63 43 

مراكش املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.73 8 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) 8))دجنبر) املؤ1خ في)

 ISKA(شركة ذات املسؤولية املحدودة

  3.333 1أسمالها) مشلغ  ( (SALAM

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

(- مراكش) (35 محاميد بلوك) (65 1قم)

63 43)مراكش املغرب نتيجة ل):)لم)

في حالة حركة) يكن نشاط الشركة 

منذ إنشائها.

 65 و حدد مقر التصفية ب 1قم)

 43 63 (- مراكش) (35 محاميد بلوك)

مراكش املغرب.)

و عين:

السيد)ة()محمد))امغا1))وعنوانه)ا()

 ASKJOUR LOT HOUSNA 3(

مراكش املغرب) (NR   68  43 53

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ) 3) بمراكش  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))6  ) .

8 I

STE AYAD CONSULTING SARL

SHAMS & SNOW TOURS
إعالن متعدد القرا1ات

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

 SHAMS & SNOW(TOURS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 74 شا1ع 

موالي يوسف 1قم 4 /7 - 63333 

وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.346  

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) فبراير) )3)) ( ( املؤ1خ في)

القرا1ات التالية):)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 

مايلي:)تفويت السيد املصطفى نكا3)

333 بقيمة) حصة من أصل) ( 333

لفائدة السيدة) ( د1هم للحصة) ( 33

نو1الهدى بقادة بن شعايب

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

قشول استقالة املسير القديم السيد)

السيدة) وتعيين  نكا3  املصطفى 

مسيرة) بن شعايب  بقادة  نو1الهدى 

وحيدة للشركة ملدة غير معينة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) و7:) ( (6 بند 1قم)

الشركة) 1أسمال  تحديد  مايلي:)

حصة) الحصص:333 ) وتفاصيل 

للسيدة نو1الهدى بقادة بن شعايب)

بقيمة)33 )د1هم للحصة الواحدة

على) ينص  الذي  (: 6 1قم) بند 

مايلي:)تعيين املسيرة الجديدة السيدة)

نو1الهدى بقادة بن شعايب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)783.

8(I

HMOUCH ESPOIR  SARL-AU 

  SOCIETE ADLER TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE ADLER TRANS

مكنا3 ، 53333، مكنا3 املغرب

  SOCIETE(ADLER(TRANS  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم ) 5 

ليراك سراميطو) سشاتا     - 53333 

مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(449

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE ADLER TRANS  SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال) الغير،) لفائدة  الشضائع 

متنوعة،)االستيراد والتصدير..
عنوان املقر االجتماعي):)1قم)) 5 

ليراك سراميطو))سشاتا)))))-)53333 

مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 السيد عشدالرزاق ازنشو)))):))

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: ( ( فريندو) 1شيد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ازنشو)))) عشدالرزاق  السيد 

  3 ( باليزي) ف  فيا.) عنوانه)ا()

ما1تينسيكو1و)33 64)تيرامو ايطاليا.
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عنوانه)ا() ( ( السيد 1شيد فريندو)
ما1تينسيكو1و) ((4 ( فينيزيا 1قم) فيا.)

33 64)تيرامو ايطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ازنشو)))) عشدالرزاق  السيد 
باليزي3   .ف  فيا) عنوانه)ا()
ما1تينسيكو1و)33 64)تيرامو ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (3( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)355 .
83I

ISDM CONSULTING

STE SEBASAR
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 SEBASAR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املستقشل 33 1قم )4 العيون - 

73333 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
355 9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SEBASAR
بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشنايات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- العيون) (4( 1قم) (33 املستقشل)

73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيدة حياة بوشعاب)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حياة بوشعاب عنوانه)ا()

العيون))73333)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حياة بوشعاب عنوانه)ا()

العيون)73333)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

35)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/699.

84I

REMAZFOOD

REMAZFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REMAZFOOD

مسيرة 3 3 3 6 مراكش ، 43333، 

مراكش املغرب

REMAZFOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مسيرة 3 

3 3 6 مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   599

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REMAZFOOD

اقتناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستغالل املقاهي واملطاعم.

العمليات) جميع  العموم  وعلى 

املدنية،)التجا1ية،)املالية،)الصناعية)

بصفة) ترتشط  قد  التي  والعقا1ية 

مشاشرة أو غير مشاشرة والتي من شأنها)

تطوير غرض الشركة..

 3 :)مسيرة) عنوان املقر االجتماعي)

مراكش) (43333 (- مراكش) (6 3 (3

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

93)حصة) ( (: السيد 1�سى املزياتي)

بقيمة)9.333)د1هم للحصة).

  3 ( (: املزياتي) الدين  بد1  السيد 

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املزياتي  1�سى  السيد 

 43333 مراكش) (6 3 (3 (3 مسيرة)

مراكش املغرب.

املزياتي) الدين  بد1  السيد 

مراكش) (6 3 (3(3 مسيرة) عنوانه)ا()

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املزياتي  1�سى  السيد 

 43333 مراكش) (6 3 (3 (3 مسيرة)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))388) .

85I

ISDM CONSULTING

STE GET HOP
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 GET HOP  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
سكيكيمة زنقة بودنيب قيسا1ية 
باب السالم 1قم 35 العيون.  - 

73333 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
355(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GET HOP
تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تقسيط اجهزة املعلومات واالتصال).
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سكيكيمة زنقة بودنيب قيسا1ية باب)
 73333 (- ( العيون.) (35 السالم 1قم)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
: موطيع) فاضل  محمد   السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

موطيع) فاضل  محمد  السيد 

العيون) (73333 ( العيون) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

موطيع) فاضل  محمد  السيد 

العيون) (73333 العيون) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

35)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/739.

86I

AUDICO

REFLETS DU TEMPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض 1أسمال الشركة

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

REFLETS DU TEMPS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 99 شا1ع 

احمد مجاتي - املعا1يف - 3333) 

الدا1 الشيضاء املغرب.

خفض 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 39589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3(3 نونبر) (33 في) املؤ1خ 

بمشلغ) الشركة  1أسمال  خفض 

من) أي  د1هم«) ( .579.(33« قد1ه)

»33).989.))د1هم«)إلى)»3.333 4.  

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  د1هم«)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)37 767.

87I

ISDM CONSULTING

STE Moody multi services
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(Moody(multi(services شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

زنقة بوقنادل 1قم 79 العيون - 
73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
355  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Moody(multi(services
معدات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطشاعة واللوازم.
عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)
(- العيون) (79 1قم) بوقنادل  زنقة 

73333)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد حمدي الرحموني)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: الضافي) حكيمة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحموني) حمدي  السيد 
العيون) (73333 ( العيون) عنوانه)ا()

املغرب.

السيدة حكيمة الضافي عنوانه)ا()
العيون)73333)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

الرحموني) حمدي  السيد 
العيون) (73333 العيون) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
34)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/)69.
88I

AL ASSASSE AFFAIRES

 AGRI ET TRATEMENT DES
PLANTES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العما1ة 5  الطابق الثاني 
زنقة سشو املدينة الجديدة مكنا3 ، 

MEKNES MAROC ،53333
 AGRI ET TRATEMENT DES

PLANTES SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

8  /ب الطابق اال1�سي الشطر /ب 
1ياض الزيتون - 53333 مكنا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(5 9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 ET TRATEMENT DES PLANTES

.SARL AU

معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغال) (- واألشجا1) النشاتات 

إستغالل) (- الشناء) واشغال  املختلفة 

اال1ا�سي الز1اعية.
1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

/ب) 8  /ب الطابق اال1�سي الشطر)
مكنا3) (53333 (- الزيتون) 1ياض 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: سلوى) ابركان  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سلوى  ابركان  السيدة 
8  /ب الطابق اال1�سي الشطر) 1قم)

مكنا3) (53333 الزيتون) 1ياض  /ب 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سلوى  ابركان  السيدة 
8  /ب الطابق اال1�سي الشطر) 1قم)

مكنا3) (53333 الزيتون) 1ياض  /ب 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)64  .

89I

BMA PARTNERS

MOM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMA PARTNERS

 CONSEIL(JURIDIQUE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MOM INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) ، زنقة 

صبري بوجمعة الطابق األول شقة 6 

الدا1 الشيضاء الدا1 الشيضاء 33 3) 

الدا1 الشيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(7 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MOM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)حيازة وبيع)

جميع املمتلكات الحضرية أو القروية)

وستغاللها املشاشر،)واأل1ا�سي الفا1غة)

للشناء)أو املشاني املشنية املتعلقة بها أو)

غيرها)؛

مراكز) واستغالل  وإدا1ة  إنشاء)

توفر مساحات مجهزة) التي  األعمال 

لجميع النا3)؛

املساحات) هذه  توفير  أو  تأجير 

املجهزة بأي وسيلة كانت)؛

من) جزء) أو  كل  وتأجير  إيجا1 

العقا1ات.

املعامالت) جميع  أعم،) وبشكل 

التجا1ية واملنقولة والعقا1ية واملالية)

املرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)

من) التي  أو  أعاله  املحددة  باألشياء)

املحتمل أن تعزز تطوير الشركة..
عنوان املقر االجتماعي):)) ،)زنقة)

صبري بوجمعة الطابق األول شقة)6 

 (3 33 الدا1 الشيضاء)الدا1 الشيضاء)

الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

مشلغ 1أسمال الشركة):))33.333  

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد العالم مهدي):))343)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد العالم عثمان):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة العالم مولك):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مهدي  العالم  السيد 
عشد) شا1ع  (56 فيال) باي  أنفا  إقامة 
 (3(33 حي حسني) بوطالب  الهادي 

الدا1اليضاء)املغرب.
عنوانه)ا() عثمان  العالم  السيد 
إقامة املنظرالجميل فيال)9)شا1ع عشد)
 (3(33 حي حسني) بوطالب  الهادي 

الدا1اليضاء)املغرب.
عنوانه)ا() مونية  العالم  السيدة 
كليفو1نيا) حي  (3 1قم) الرشاد  تجزئة 

53 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مهدي  العالم  السيد 
عشد) شا1ع  (56 فيال) باي  أنفا  إقامة 
 (3(33 حي حسني) بوطالب  الهادي 

الدا1اليضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)45)768.
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AUDICO

REFLETS DU JOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

REFLETS DU JOUR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47، زنقة 
عثمان بن عفان - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.(4533 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)دجنبر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
REFLETS DU JOUR))مشلغ 1أسمالها)
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

اإلجتماعي)47،)زنقة عثمان بن عفان)

- 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب نتيجة)

من) الشركة  تمكن  استحالة  (: ل)

مواصلة نشاطها.

و حدد مقر التصفية ب)47،)زنقة)

الدا1) ((3333 (- عفان) بن  عثمان 

الشيضاء)املغرب.)

و عين:
قاد1ي) الكامل  السيد)ة()

سعيدة) زنقة  ( 6 تجزئة) وعنوانه)ا()

الشيضاء) الدا1  ((3333 كاليفو1نيا)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) 3  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)767953.

9 I

MED ACCOUNTING

MDF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MED ACCOUNTING

 AVENUE EL HARIRI  8

 RESIDENCE(JAMILA(n°

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

MDF SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 شا1ع 

الحريري اقامة جميلة 1قم 8  - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3735

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MDF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SARL

الحراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

والنظافة.

شا1ع) (7 (: عنوان املقر االجتماعي)

 -   8 1قم) جميلة  اقامة  الحريري 

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

3.333.333 )د1هم،)مقسم كالتالي:

((: السيد محمد الدويب الفح�سي)

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)

((: الفح�سي) الدويب  علي  السيد 

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفح�سي) الدويب  محمد  السيد 

  (( عنوانه)ا()تجزئة املر3) 3)1قم)

9333)طنجة املغرب.

الفح�سي) الدويب  علي  السيد 

 9333 ( عنوانه)ا()حي املر3 الدها1ي)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الفح�سي)) الدويب  محمد  السيد 

  (( عنوانه)ا()تجزئة املر3) 3)1قم)

طنجة)9333)طنجة املغرب

الفح�سي) الدويب  علي  السيد 

 9333 حي املر3 الدها1ي) عنوانه)ا()

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39897).

9(I
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YBY CONSEIL

BIGTAG NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YBY CONSEIL
 RUE OMAR SLAOUI ETG (4

 03 N 14 MERS(SULTAN
 CASABLANCA ، 20150،
CASABLANCA MAROC

BIGTAG NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ABOU HASSAN EL MARINI

 RESIDENCE(AMIRA 2 APPT 02
 VN(MEKNES - 50060 MEKNES

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

47 37
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 ما31) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIGTAG NEGOCE
 GENIE (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.CIVIL ET TRAVAUX DIVERS
 RUE (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ABOU HASSAN EL MARINI
 RESIDENCE AMIRA ( APPT 3(
 VN MEKNES - 53363 MEKNES

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  TAGHI( MOHAMED( : السيد)
953)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)
  TAGHI(EL(MOSTAPHA(:(السيد
53)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 TAGHI MOHAMED السيد)

 LOT EL MANZEH 33 عنوانه)ا()

 NR (9  BOUFEKRANE 53363

.MEKNES MAROC

 TAGHI EL MOSTAPHA السيد)

 LOT EL MANZEH 33 عنوانه)ا()

 NR (9  BOUFEKRANE 53363

.MEKNES MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 TAGHI MOHAMED السيد)

 LOT EL MANZEH 33 عنوانه)ا()

 NR (9  BOUFEKRANE 53363

MEKNES MAROC

 TAGHI EL MOSTAPHA السيد)

 LOT EL MANZEH 33 عنوانه)ا()

 NR (9  BOUFEKRANE 53363

MEKNES MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 8 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

3)3))تحت 1قم).

93I

sté(((»(PARIS(BY(SOFT«(SARL 

ASSFAR CHOUMIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 sté   » ASSFAR(CHOUMIS  «

SARL AU
زاوية شا1ع بئر أنز1ان 7 زنقة واد 

أليان إقامة الزهراء الطابق ) شقة 

   ، 93333، طنجة املغرب

ASSFAR CHOUMIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شا1ع 

بئر أنز1ان 7 زنقة واد أليان إقامة 

الزهراء الطابق ) شقة    - 93333 

طنجة .املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.  3697

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSFAR CHOUMIS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي لألشخاص
النقل الوطني والدولي للسلع

النقل السياحي
االستيراد والتصدير
كراء)سيا1ات النقل

كراء)جميع أنواع النقل العمومي)
الصناعية،) العمليات  جميع 
التجا1ية واملالية التي لها صلة بهدف)

الشركة
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
أليان) واد  زنقة  (7 أنز1ان) بئر  شا1ع 
 - شقة)    (( الطابق) إقامة الزهراء)

93333)طنجة).املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: مجاهد) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مجاهد  محمد  السيد 
إقامة مسك الليل 1قم)58)عما1ة ب)  

طابق)3 93333)طنجة).املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مجاهد  محمد  السيد 
إقامة مسك الليل 1قم)58)عما1ة ب)  

طابق)3 93333)طنجة).املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39893).

94I

sté(((»(PARIS(BY(SOFT«(SARL 

PARIS BY SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sté   » PARIS(BY(SOFT« SARL

حي نجيشة زنقة 88 1قم    الطابق 

األ1�سي ، 93333، طنجة املغرب

PARIS BY SOFT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيشة 

زنقة 88 1قم    الطابق األ1�سي - 

93333 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  ((35

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)3))فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

88)1قم)  )الطابق) »حي نجيشة زنقة)

املغرب«) طنجة  (93333 (- األ1�سي)

 -   ( 1قم) (45 إلى)»حي سليماني زنقة)

93333)طنجة)).املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)7)433).

95I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

QUALICHIME SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

 Batha(n 2 bis(rue(elguabbas

batha ، 30110، فا3 املغرب

QUALICHIME SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

تاللسة عين الشقف - فا3 - 

)) 36 فا3 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66(73

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUALICHIME SARL AU

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شراء،) الكيماوية،) املواد  لجميع 

التنظيف) منتجات  وتصنيع  بيع 

والتصدير،) االستيراد  والنظافة،)

مستحضرات) تاجر  األسمدة،) تاجر 

التجميل والتجا1ة..

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تاللسة عين الشقف)-)فا3)-))) 36 

فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

الساهل) الرحيم  عشد  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الساهل) الرحيم  عشد  السيد 

 4 إقامة األمان الشقة) (95 عنوانه)ا()

فا3) ( (33333 م ج) أيت اسقاطو))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الساهل) الرحيم  عشد  السيد 

 4 إقامة األمان الشقة) (95 عنوانه)ا()

فا3) ( (33333 م ج) أيت اسقاطو))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 8 بتا1يخ) بفا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/775.
96I

sté(((»(PARIS(BY(SOFT«(SARL 

PARIS BY SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

sté   » PARIS(BY(SOFT« SARL
حي نجيشة زنقة 88 1قم    الطابق 

األ1�سي ، 93333، طنجة املغرب
PARIS BY SOFT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي حي 

سليماني زنقة 45 1قم )   - 93333 
طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  ((35
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ((3 في) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
االجتماعي) الهدف  تمديد 
الوطني) النقل  نشاط  من  للشركة 
الشناء) مواد  نقل  الى  للسلع  والدولي 
واستراد) للشناء) وأشغاملختلفة 
والتجهيزات) والتبريد  الشناء) تجهيزات 
الصحية والسشاكة واملتعلقة بالطاقة)

الشمسية واالستيراد بصفة عامة
الشركة) هدف  وتوسيع  تمديد 
االجتماعي بإضافة نشاط نقل مواد)

الشناء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) (34 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)7)433)  .
97I

arwa(bureau(et(fourniture

ULTIME SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

arwa(bureau(et(fourniture
مجموعة التقدم ج ش ) 7  الطابق 
الثاني سيدي البرنو�سي ، 3 36)، 

الدا1الشيضاء املغرب

ULTIME SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

الخليل زنقة 59 الرقم 55 حي موالي 

عشدهللا عين الشق شا1ع الخليل 
زنقة 59 الرقم 55 حي موالي عشدهللا 

عين الشق 3483) الدا1الشيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 4757 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 دجنبر) ((5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

ابن) الحسين  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (533 ( مكتوم)

أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()

دجنبر) ((5 بتا1يخ) ( الدشروي) ( ميلود)

.(3(3

ابن) ( وصال) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (533 ( مكتوم)

أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()

دجنبر) ((5 بتا1يخ) ( الدشروي) ( ميلود)

.(3(3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

يناير) )3))تحت 1قم) 5 763.

98I

ISDM CONSULTING

STE AL ASDIKA MULTI-

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

STE AL ASDIKA MULTI-

SERVICES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي حي 
الوحدة بوجدو1 حي الوحدة بوجدو1 

333 7 بوجدو1 .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 53 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)38)ما31) )3))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/)75.

99I

ISDM CONSULTING

AL MICHOUAR TD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

AL MICHOUAR TD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

حشوها بدون 1قم العيون - 73333 

العيون املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.748 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) ((3 8 يونيو) (35 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

سكينة) ايوب  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .333

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333

يونيو) (35 حيجب عشدالدايم بتا1يخ)

.(3 8
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (36 بتا1يخ) بالعيون  االبتدائية 

8 3))تحت 1قم)8 /89  .
 33I

ISDM CONSULTING

AL MICHOUAR TD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
AL MICHOUAR TD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

حشوها بدون 1قم العيون - 73333 
العيون املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.748 
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) ((3 8 يونيو) (35 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) ( 9.933.333«
»33.333 )د1هم«)إلى)»3.333.333) 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (36 بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

8 3))تحت 1قم)8 /89  .
 3 I

ISDM CONSULTING

AL MICHOUAR TD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

AL MICHOUAR TD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

حشوها بدون 1قم العيون شا1ع 

حشوها بدون 1قم العيون 73333 

العيون املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.748 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تعيين) ((3 8 يونيو) (35 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

عشدالدايم حيجب))كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (36 بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

8 3))تحت 1قم)8 /89  .

 3(I

املركز املراك�سي لإل1شاد

LA TABLE M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز املراك�سي لإل1شاد

شقة 1قم 9 مدخل أ عما1ة أنس 

ماجو1يل شا1ع موالي عشد هللا ، 3، 

مراكش املغرب

LA TABLE M شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

ؤقم 6  الطابق 3 زاوية شا1ع موالي 
1شيد وشا1ع عشد الكريم الخطابي - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (369

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TABLE M
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املمطاعم واملقاهي)-)ممون حفالت)-).
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
3)زاوية شا1ع موالي) 6 )الطابق) ؤقم)
(- 1شيد وشا1ع عشد الكريم الخطابي)

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: موجيد) أسامة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() موجيد  أسامة  السيد 
3)شقة) ))عما1ة 3) إقامة ماجو1يل)
مراكش) (43333 ( طريق الشيضاء) (  

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() موجيد  أسامة  السيد 
3)شقة) ))عما1ة 3) إقامة ماجو1يل)
مراكش) (43333 ( طريق الشيضاء) (  

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم).
 33I

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة د1عة تافياللت ملحقة)

و1زازات

 SOCIÉTÉ BANAZI AUTO
SERVICE  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة د1عة 
تافياللت ملحقة و1زازات

شا1ع موالي 1شيد عما1ة داد3 
الطابق االول و1زازات، 45333، 

و1زازات املغرب

 SOCIÉTÉ BANAZI AUTO
SERVICE  SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

358  حي السالم الجديد  - 45333 
و1زازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  349

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ BANAZI AUTO

. SERVICE  SARL
كراج) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لغسيل السيا1ات)
*)ميكانيكي إصالح

السيا1ات) غيا1  قطع  تاجر  (*
واملنتجات السيا1ات).

1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 45333 (- ( 358 )حي السالم الجديد)

و1زازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد بنعزي امين)):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة بنعزي سناء):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بنعزي امين))عنوانه)ا()حي)
و1زازات) (45333    358 السالم 1قم)

املغرب.
السيدة بنعزي سناء)عنوانه)ا()حي)
 45333   358 1قم) ( السالم الجديد)

و1زازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد بنعزي امين))عنوانه)ا()حي)
و1زازات) (45333   358 السالم 1قم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو1زازات))بتا1يخ)39)ما31)

 )3))تحت 1قم)65 .
 34I

Bennani(&(Associes

 ELECTROLUX MAROC
الكتروليكس ماروك

إعالن متعدد القرا1ات

ELECTROLUX MAROC
الكتروليكس ما1وك

شركة ذات مسؤولية محدودة
د1هم 333.333. 7 الرأسمال 

االجتماعي  
املقر االجتماعي: عما1ة كاليفو1نيا 

جا1دن، الطابق األول، الشناية )ب(، 
تجزئة الكولين، سيدي معروف 

الدا1 الشيضاء، املغرب
السجل التجا1ي الدا1 الشيضاء 1قم 

39(7( 
التعريف الضريبي : 25004319
 التعريف : 002004075000067

املوحد للشركات
)»الشركة«(

بموجب قرا1ات الجمعية العامة)
دجنبر) ( 4 بتا1يخ) املختلطة للشركاء)

3)3)،)تقر1 ما يلي:
بصفة استثنائية:

-)عــدم حــــــل الشركة وإعادة تكوين)
القيام) 1أ3 مال الشركة من خالل 
ملقتضيات) طشقا  املال  1أ3  بزيادة 

املادة)86)من القانون)96-5؛
-)الزيادة في 1أ3 مال الشركة بمشلغ)
 43.333.333( د1هم) مليون  أ1بعين 
وثالثين) واحد  من  ليصل  د1هم(،)
د1هم() (3 .333.333( د1هم) مليون 
د1هم) مليون  وسشعين  واحد  إلى 
بإصدا1) د1هم(،) (7 .333.333(
 Electrolux الشركة) لفائدة 
Contracting(Aktiebolag،)أل1بعمائة)
جديدة) حصة  ()433.333( ألف)
  33( بقيمة اسمية تشلغ مئة د1هم)

د1هم()لكل حصة؛

تحويل املقر االجتماعي للشركة) (-
من)»برج كريسطال) )املكتب 1قم)7،)
املوحدين،) شا1ع  الخامس،) الطابق 
إلى) (» املغرب) الدا1الشيضاء،) (،(3333
الطابق) جا1دن،) كاليفو1نيا  عما1ة 
تجزئة الكولين،) )ب(،) الشناية) األول،)

سيدي معروف؛
للزيادة) النهائي  التحقق  معاينة  (-
اكتتاب) طريق  عن  الرأسمال  في 
 Electrolux( Contracting شركة)
Aktiebolag)وتحرير جميع الحصص)
الجديدة املنشأة من الشركة لتصل)
ل أل1بعمائة ألف))433.333()حصة؛
-)تعديل النظام األسا�سي للشركة.

بصفة عادية:
بول) السيد  استقالة  معاينة  (-
انطوني بلير)Paul(Anthony(Blair)من)
مهامه كمسير مشترك للشركة فعليا)

ابتداء)من)33)يونيو)3)3)؛
تعيين السيد فيتو1 مايا هلمكو) (-
برازيلي) (Vitor( Maia( Halmko
الجنسية،)املزداد في)))غشت))98 ،)
العربية) االما1ات  بدولة  املقيم 
1قم) السفر  لجواز  الحامل  املتحدة،)
مشترك) مسير  بمنصب  (YC796684
جديد للشركة ملدة غير محددة ابتداء)

من)4 )دجنبر)3)3).
تم إيداع محضر قرا1ات الجمعية)
دجنبر) ( 4 بتا1يخ) املختلطة  العامة 
بالدا1) التجا1ي  بالسجل  ((3(3
الشيضاء)بتا1يخ)34)ما31) )3))تحت)

1قم)768583.
 35I

CABINET CC ORGA

EXTRA MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد باهي حي بالمي الطابق 

) 1قم 4  املعا1يف ، 3333)، 
الشيضاء املغرب

EXTRA MEDIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3   زنقة 
الحرية الطابق 3 1قم 6 - 3) 3) 

الدا1الشيضاء املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.353385

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
5 )فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  EXTRA MEDIA الوحيد) الشريك 
د1هم) ( 33.333 1أسمالها) مشلغ 
زنقة) ( ( 3 وعنوان مقرها اإلجتماعي)
 (3 (3  -  6 1قم) (3 الطابق) الحرية 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدا1الشيضاء)

نشاط اقتصادي غير مالئم.
3 )زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
 (3 (3  -  6 1قم) (3 الطابق) الحرية 

الدا1الشيضاء)املغرب.)
و عين:

1اشدي) ( اميمة) السيد)ة()
 7 بلوك) الشهداء) شا1ع  وعنوانه)ا()
 (3573 املحمدي) الحي  (363 1قم)
)ة() كمصفي) املغرب  الدا1الشيضاء)

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)3)7693.
 36I

MOORISH

 BUSINESS
WEBMARKETING FACTORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شا1ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 3383)، الدا1 الشيضاء املغرب
 BUSINESS WEBMARKETING
FACTORY  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

عالل الفا�سي عما1ة الجوهرة 
طابق )  ا شفة    مراكش 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ( 69

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BUSINESS WEBMARKETING

. FACTORY
د1اسة) (• (: غرض الشركة بإيجاز)
وتصميم اإلنترنت أو غيرها من املواقع)
وكتابة) الفيديو  وتحرير  والرسومات 

مقاالت الويب.
•)استيراد وتصدير.

وتحرير) الجرافيك  تصميم  (•
الفيديو)،)كتابة املقاالت على الويب.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عالل الفا�سي عما1ة الجوهرة طابق)
)))ا شفة)  )مراكش)43333)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
مشلغ 1أسمال الشركة:))99)د1هم،)

مقسم كالتالي:
  33 ( (: باالسيا) مادلين  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مادلين باالسيا عنوانه)ا())
 43333  5 شقة) مشنى3)) سعادة 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مادلين باالسيا عنوانه)ا())
 43333  5 شقة) مشنى3)) سعادة 

مراكش املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)456 ) .

 37I

CAMA SOLAR ENERGY

IDM SERVICE
إعالن متعدد القرا1ات

IDM SERVICE
حي املدينة الجديدة سيدي عثمان 
الشطر C  ج٠ه  3 الطابق3 شقه 
1قم 5  الدا1 الشيضاء ، 3663)، 

الدا1 الشيضاء املغرب
IDM SERVICE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي املدينة 
الجديدة سيدي عثمان الشطر 
C  ج٠ه  3 الطابق3 شقه 1قم 

5  -الدا1 الشيضا  - 3663) الدا1 
الشيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.337(67
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) فبراير) )3)) ( 3 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:))

تغيير غرض الشركة
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحويل مقر الشركة
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املدير الوحيد وتعيين مدير)

وحيد جديد.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:))
تغيير غرض الشركة):)-)تركيب وصيانة)
جميع) تاجر  (- الصناعية.) املعدات 

املنتجات وقطع الغيا1 الصناعية
بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
املدينة) :حي  الشركة) مقر  تحويل 
  C الشطر) عثمان  سيدي  الجديدة 
ج٠ه))3)الطابق3)شقه 1قم)5 )-الدا1)

الشيضاء)

على) ينص  الذي  (: 4 1قم) بند 
استقالة السيدة قانون سناء) مايلي:)
الدين) نو1  صديق  السيد  وتعيين 
غير) لفترة  وحيد  كمدير  تعيينه  ثم 
والذي يصرح بقشول هذه) ( محدودة)

الوظيفة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)9 7666.
 38I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SOZA YOUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب
SOZA YOUSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملك 

العجيلي طريق الشماعية الطابق 
االول - 46333 السوسفية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(97 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SOZA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.YOUSS
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة والشناء
نقل الشضائع لحساب الغير

بيع أدوات ولوازم املكاتب.
ملك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) الشماعية  طريق  العجيلي 

االول)-)46333)السوسفية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عزيز اللويزي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: العجيلي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اللويزي  عزيز  السيد 

 46333 الشخاتي) فا1قو  أوالد  دوا1 

اسفي املغرب.

السيد هشام العجيلي عنوانه)ا()

1قم) 3  االنتصا1  زنقة  الداخلة  حي 

46333)اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اللويزي  عزيز  السيد 

 46333 الشخاتي) فا1قو  أوالد  دوا1 

اسفي املغرب

السيد هشام العجيلي عنوانه)ا()

1قم) 3  االنتصا1  زنقة  الداخلة  حي 

46333)اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 7.

  3I

ULMALUX  INVEST. S.A.R.L

ULMALUX  INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ULMALUX  INVEST. S.A.R.L

إقامة البستان ) عما1ة   محل   

سيدي البرنو�سي ، 3)36)، الدا1 

الشيضاء املغرب

ULMALUX  INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقام 

البستان ) عما1ة  محل   سيدي 

البرنو�سي - 3 36)  الدا1 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4933 7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ULMALUX  INVEST
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مقاول جميع اعمال) ( (- أعمال الشناء)

الهندسة املدنية.
إقام) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) محل) ) عما1ة ) (( البستان)
الشيضاء) الدا1  ( ((36 3 (- البرنو�سي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: بوبكر) علي  نيت  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: ( نيت علي حسن) ( السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نيت علي بوبكر عنوانه)ا()
 (3473  (3( 1قم) املسفيوي  شا1ع 

الدا1 الشيضاء)املغرب.
السيد))نيت علي حسن))عنوانه)ا()
اد1يس) شا1ع  ( ((3( 1قم) ( (4 زنقة)
الشيضاء) الدا1  ((3473 املسفيوي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نيت علي بوبكر عنوانه)ا()
 (3473  (3( 1قم) املسفيوي  شا1ع 

الدا1 الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768799.
   I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

 SCHOOL FORSANE AL
JENNA PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب
 SCHOOL FORSANE AL JENNA

PRIVEE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الداخلة زنقة الشنفسج 1قم 33 - 
46333 اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(973

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SCHOOL FORSANE AL JENNA

.PRIVEE
التد1يب) (: غرض الشركة بإيجاز)

املستمر
مركز اللغة األجنبية.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  33 1قم) الشنفسج  زنقة  الداخلة 

46333)اليوسفية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
: الدغمومي) خديجة   السيدة 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الدغمومي) خديجة  السيدة 
عنوانه)ا()حي الداخلة زنقة الشنفسج)

1قم))3 46333)اليوسفية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدغمومي) خديجة  السيدة 
عنوانه)ا()حي الداخلة زنقة الشنفسج)

1قم))3 46333)اليوسفية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 7.
  (I

FIDUCIAIRE BILAL

FULCRUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
FULCRUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سفلي 1قم 
6  تجزئة الكرمة - 53333 مكنا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(5(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FULCRUM
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة وتجا1ة كبرى.

عنوان املقر االجتماعي):)سفلي 1قم)
مكنا3) (53333 (- تجزئة الكرمة) ( 6

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:
الدين) صالح  العشا�سي  السيد 
د1هم) ( 33 حصة بقيمة) ( 3.333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) صالح  العشا�سي  السيد 
تجزئة) شقة ) عما1ة)  ) عنوانه)ا()

1يزانا)53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) صالح  العشا�سي  السيد 
تجزئة) شقة ) عما1ة)  ) عنوانه)ا()

1يزانا)53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم).
  3I

LOGIFIN

ESCARGOT LOUKOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES (3

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
ESCARGOT LOUKOUS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مزا1ع دوا1 
اوالد حداد جماعة السواكن قيادة 
اوالد اوشيح السواكن - 53 )9 

القصر الكشير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(88 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESCARGOT LOUKOUS
إنتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتحسين وتصنيع وتسويق املنتجات)

الز1اعية.
-)تربية.

املنتجات) وتصدير  استيراد  (-
الز1اعية.

العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
أو) املالية  أو  التجا1ية  أو  الصناعية 
تتعلق) قد  التي  العقا1ية  أو  املنقولة 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر بموضوعها)

املماثل أو ذي الصلة.
عنوان املقر االجتماعي):)مزا1ع دوا1)
اوالد حداد جماعة السواكن قيادة)
 9( 53 (- السواكن) اوشيح  اوالد 

القصر الكشير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  33 ( (: الحميدي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمزة الحميدي عنوانه)ا()
 (6 1قم) ((4 زنقة) م ج  العروبة  حي 

53 )9)القصر الكشير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمزة الحميدي عنوانه)ا()
 (6 1قم) ((4 زنقة) م ج  العروبة  حي 

53 )9)القصر الكشير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( االبتدائية بالقصر الكشير)

ما31) )3))تحت 1قم)63 .
  4I
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مكتب مو�سى 1شيد

BETA GENIE CIVIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�سى 1شيد
عما1ة   شقة    زنقة الصويرة 

شا1ع محمد الخامس م ج ، 53333، 
مكنا3 املغرب

BETA GENIE CIVIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم  9  

الطابق التاني الشقة 5 تجزئة 
العثمانية الشطر )  - 53333 

مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(555

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BETA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GENIE CIVIL
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (5 الطابق التاني الشقة) ( 9 
 53333  -   ( الشطر) العثمانية 

مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد يونس القاسمي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس القاسمي عنوانه)ا()
 5 الشقة) التاني  الطابق  1قم) 9 )
 53333   ( تجزئة العثمانية الشطر)

مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس القاسمي عنوانه)ا()
 5 الشقة) التاني  الطابق  1قم) 9 )
 53333   ( تجزئة العثمانية الشطر)

مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)95  .
  5I

SOCIETE RKF CONSULTING

 andalusian ornate decor 
morocco

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،
30000، FES(MAROC

 andalusian(ornate(decor 
 morocco

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم  ) 

تجزئة الوفاء الحي الصناعي بنسودة 
فا3 1قم  ) تجزئة الوفاء الحي 

الصناعي بنسودة فا3 33333 فا3 
املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5 377
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(3 نونبر) (3( في) املؤ1خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()منصف مكزا1ي)
33 )حصة اجتماعية من أصل)33  
حصة لفائدة))السيد))ة()موالي هشام)

مكزا1ي بتا1يخ)33)شتنبر)3)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجنبر) بتا1يخ) 3) ( بفا3) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)3868.
  6I

FIDUCIAIRE BILAL

TIRICHA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

TIRICHA NEGOCE

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل في 

ايت أومدغو3 اقدا1  - 33) 5 

الحاجب املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4778 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) فبراير) )3)) ( 8 في) املؤ1خ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 TIRICHA الوحيد) الشريك  ذات 

  33.333 )مشلغ 1أسمالها) (NEGOCE

د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي محل)

 5 (33 (- اقدا1) أومدغو3  ايت  في 

مشكل) (: ل) نتيجة  املغرب  الحاجب 

مادي.

محل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 5 (33 (- ( في ايت أومدغو3 اقدا1)

الحاجب املغرب.)

و عين:

بولهميز) حنان  السيد)ة()

ايت أومدغو3) في  محل  وعنوانه)ا()

املغرب) الحاجب  (5 (33 ( اقدا1)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

ايت) في  محل  (: بالتصفية) املتعلقة 

أومدغو3 اقدا1 الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)4  .

  7I

LAARISS

 EQUIPE DES GROS
OEUVRES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LAARISS
 rue(aguelmane(sidi(ali(app 2 (3
 AGDAL  RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
 EQUIPE DES GROS OEUVRES
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 73 مكر1 

شا1ع سشو شقة 1قم 9  أكدال 
الرباط - 3393  الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.   463

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)39)دجنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
1قم) شقة  سشو  شا1ع  مكر1  (73«
الرباط) ( 3393 (- أكدال الرباط) ( 9
عين) تجزئة  ( 3(« إلى) املغرب«)
العتا31)433)شقة 1قم)6)الصخيرات)

- 353) ))الصخيرات))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 8 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)8)) .

  8I

NOBLACTION

M-DYNA CONCEPT STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو1 إقامة األميرة 
3 الطابق األول 1قم 5 ، 43333، 

مراكش املغرب
 M-DYNA CONCEPT STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 397 
األفاق ) السعادة - 43333 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ( 5 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M-DYNA CONCEPT STORE
غرض الشركة بإيجاز):)تاجر سلع)

الصناعة التقليدية).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 43333 (- السعادة) (( األفاق) (397

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (53 ( (: كجى) عادل  السيد 

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 53 ( (: نا1دو) دي  ما1يانا  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد عادل كجى عنوانه)ا()
 43333   435 1قم) الجديد  ازيكي 

مراكش املغرب.
السيدة ما1يانا دي نا1دو عنوانه)ا()
 43333  435 حي ازيكي الجديد 1قم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد عادل كجى عنوانه)ا()
 43333   435 1قم) الجديد  ازيكي 

مراكش املغرب
السيدة ما1يانا دي نا1دو عنوانه)ا()
 43333  435 حي ازيكي الجديد 1قم)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)7 4 ) .
  9I

fiduazizi

NANO PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شا1ع عمر املختا1 حي القد3 شا1ع 
عمر املختا1 حي القد3، 7333، 

العيون املغرب
NANO PROJET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة  3 زنقة بوجيدة 1قم 39 
العيون - 73333 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

34445
في) مؤ1خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 NANO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROJET
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
تعفن) (، عامة) تجا1ة  والتصدير.)
وأعمال) متعددة  خدمات  متنوع.)
(، العامة) الشناء) أعمال  متنوعة.)
اعمال الترابية العامة) غرق العمود.)
والصرف الصحي والطرق والششكات)
املياه) وامدادات  والطرق  املختلفة 
نجا1ة) أعمال  والهاتف.) والكهرباء)

الخشب واألملنيوم.
املواد) وتسويق  وتصدير  استيراد 
واملعدات املتعلقة بأنشطة الشركة.)
الركاب) ونقل  (، الكهربائية) األعمال 
(، السيا1ات) وكهرباء) (، وامليكانيكا) (،
وأعمال الصفائح املعدنية)،)والطالء)
وصناعة) (، املعدنية) واإلنشاءات  (،
ولوحة) (، والعزل املعدني) (، الغاليات)
اإللكترونية) واإلعالنات  (، اإلعالنات)
الخردة) املركشات  وهدم  (، للسيا1ات)
ومائة) (، الشراء) أعمال  وجميع  (،
التو1يد) ملعدات  وتصدير  استيراد 

املواد الخام واألدوات التي قد تتعلق)

،)وبشكل أعم جميع) بغرض الشركة)

أو) املنقولة  أو  التجا1ية  املعامالت 

بشكل) تتعلق  قد  التي  العقا1ية 

مشاشر أو غير مشاشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)

بالغرض املؤس�سي للشركة أو التي قد)

تعزز الشراء)،)بيع وتسويق الطحالب)
أخرى) بحرية  ومنتجات  نشاتات  وأي 

النشاتات) جميع  وتصدير  واستيراد 

الشحث) وكذلك  الشحرية  واملنتجات 

وجمع) استغاللها  ود1اسة  والجمع 

ومستخلصات) الطحالب  وتسويق 

إعادة) الشحر.) وخيا1  الد1اسة 

تشجير وصيانة املساحات الخضراء)

وصيانتها.)أعمال الطرق على املسا1ات)
وششكات الري

أعمال تركيب املعدات املختلفة.)

صيانة ونظافة وصيانة املشاني.)أجهزة)

واإللكترونية) الكهربائية  الكمشيوتر 

املتعلقة) األعمال  وجميع  والتقنية 

أو غير مشاشر. بشكل مشاشر  بالشناء)

براءات) جميع  واستخدام  اقتناء)

والعالمات) والعمليات  االختراع 

التجا1ية املتعلقة بالنشاط الرئي�سي)

التحول الصناعي لجميع املنتجات) (،

تشييد) وأعمال  (، والشحرية) النشاتية 

املشاني)،)وأعمال الحفر)،)والتطوير)،)

وتنظيم املعا1ض) (، والصرف الصحي)

والتصدير) االستيراد  التجا1ية.)

والسمسرة) والتجا1ة  والشيع  والشراء)

ألي) والتوزيع  والتسويق  والتمثيل 

غرض أو منتج أو مواد أو معدات أو)

بضائع أو آالت أو ملحقات تتعلق ببناء)

الخصوص...... وجه  على  الصناعة 

الخ.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 39 1قم) بوجيدة  زنقة  الوحدة) 3)

العيون)-)73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)3)3))سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

(: هدي) الزهراء) فاطمة  السيدة 

953)بقيمة)95.333)د1هم.

بقيمة) (53 (: السيد 1شيد الكا1حي)
5.333)د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الكا1حي  1شيد  السيد 
حي الوحدة)   (66 زنقة املناصير 1قم)

العيون)73333)العيون املغرب.
هدي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
الشطر) 1شيد  موالي  حي  عنوانه)ا()
33)بلوك) 3)1قم)3 )العيون)73333 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الكا1حي  1شيد  السيد 
حي الوحدة)   (66 زنقة املناصير 1قم)

العيون)7333)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتا1يخ)5))دجنبر)

3)3))تحت 1قم)3)3)/96 3.

 (3I

HMOUCH ESPOIR  SARL-AU 

 COMPTOIR AGRICOLE
BOUMIA  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 COMPTOIR AGRICOLE
BOUMIA  SARL

ميدلت ، 54353، ميدلت املغرب
 COMPTOIR AGRICOLE

BOUMIA  SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
املسيرة الخضراء  بومية  - 54353 

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(66 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COMPTOIR AGRICOLE (:

.BOUMIA  SARL

تاجر) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الفالحية،)األشغال املختلفة أو)

الشناء)واستيراد والتصدير..

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 54353 (- ( بومية) ( املسيرة الخضراء)

ميدلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( محمد) انصا1ي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: ( السيد ايت حدو يوسف)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا() السيد انصا1ي محمد)

بشا1ع املنصو1 الدهبي زنقة الرحامنة))

بومية))54353)ميدلت املغرب.

يوسف)) حدو  ايت  السيد 

 7 عما1ة) باقامة النجاح) ) عنوانه)ا()

 83333 ( بنسركاو) (( امل) ( (4 شقة)

أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا() السيد انصا1ي محمد)

بشا1ع املنصو1 الدهبي زنقة الرحامنة))

بومية))54353)ميدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

33)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم)65.

 ( I

HMOUCH ESPOIR  SARL-AU 

AGRI HOUSSAM SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGRI HOUSSAM SARL-AU

ميدلت ، 54353، ميدلت املغرب

 AGRI HOUSSAM SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تشوت 
بصندال زايدة  - 54353 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(669

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HOUSSAM SARL-AU
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
النظام)) ( وتركيب) الشناء) أو  املختلفــة 

الري)).
تشوت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ميدلت) (54353 (- ( زايدة) بصندال 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( حسام) خرو  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خرو حسام))عنوانه)ا()ايت)

مولي زايدة))54353)ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خرو حسام))عنوانه)ا()ايت)

مولي زايدة))54353)ميدلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
39)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم)69.

 ((I

ATLANTA CONSULTING

 ’’ 2M DEVELOPPEMENT ’’ 
دوزيم ديفلوبمو 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ATLANTA CONSULTING
 KM 10, ROUTE(D›EL

 JADIDA(PL(N° 206 B, 2EME
 ETAGE(LISSASFA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 (M ’’ (
DEVELOPPEMENT ’’ دوزيم 

ديفلوبمو ) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الفتح 7 ) ابراهيم الروداني بر 

ولونجي الطابق االول 1قم 3 الدا1 
الشيضاء. - 3333)  الدا1 الشيضاء. 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493563
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(’’ ( اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))
دوزيم) (’’ ((M DEVELOPPEMENT

. ديفلوبمو))
غرض الشركة بإيجاز):)مقاول بناء)
,)شراء)وبيع األ1ا�سي) او اعمال اخرى)
األ1ا�سي) وتقسيم  خدمة  (, واملشاني)
املخصصة للشناء)وكافة أنشطة الشناء)

واألشغال العامة.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بر) الروداني  ابراهيم  (( 7 الفتح)
الدا1) (3 1قم) االول  الطابق  ولونجي 
الشيضاء.) الدا1  ( ((3333 (- الشيضاء.)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

53))حصة) ( (: ( السيد محمد ملهل)

بقيمة)5.333))د1هم للحصة).

753)حصة) ( (: ( السيد نجيب ملهل)

بقيمة)75.333)د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( ملهل) محمد  السيد 

تجزئة))السالم)) )مس)7عما1ة)3)شقة)

الشيضاء)) الدا1  ((3333 ( األلفة) (3 

املغرب.

)عنوانه)ا() 3  السيد نجيب ملهل)

شا1ع واد زيزحي األلفة))3333))الدا1)

الشيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

مواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( ملهل) محمد  السيد 

تجزئة))السالم)) )مس)7عما1ة)3)شقة)

الشيضاء)) الدا1  ((3333 ( األلفة) (3 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)34)766.

 (3I

TEMESNA SARL

AVIAGRO PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TEMESNA SARL

 APPT(N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V(SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

 AVIAGRO PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ANGLE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BD EMILE ZOLA ET RUE

 RETHEL 11EME(ETAGE(N°

 29 CASABLANCA - 00000

الدا1الشيضاء املغرب



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6694

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493 37

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AVIAGRO PROMOTION
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIÈRE
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ANGLE BD EMILE ZOLA ET
 RUE RETHEL   EME ETAGE
 N° (9 CASABLANCA - 33333

الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: اد1يس) دلدولي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة حمو مليكة):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اد1يس  دلدولي  السيد 
سطات) (87 الرقم) الكولين  تجزئة 

6333))سطات املغرب.
عنوانه)ا() مليكة  حمو  السيدة 
سطات) (87 الرقم) الكولين  تجزئة 

6333))سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اد1يس  دلدولي  السيد 
سطات) (87 الرقم) الكولين  تجزئة 

6333))سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 76855.

 (4I

challengeaudit

PEINTURE FRESH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 PEINTURE FRESH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 
338 البساتين 7 مكنا3 - 53333 

مكنا3 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(5 7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PEINTURE FRESH SARL AU
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصشاغة
أشغال الشناء)املختلفة
التجا1ة بجميع انواعها.

1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 53333 (- مكنا3) (7 338 البساتين)

مكنا3 املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد عشد املومن برادعي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

برادعي) املومن  عشد  السيد 

عنوانه)ا()عما1ة)4)الشقة)4 )الطابق)

الزهر) فتح  االطلس  اقامة  االول 

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

برادعي) املومن  عشد  السيد 

عنوانه)ا()عما1ة)4)الشقة)4 )الطابق)

الزهر) فتح  االطلس  اقامة  االول 

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)63  .

 (5I

SOCIETE CHBOUB PROMO SARL AU

 SOCIETE CHBOUB PROMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE CHBOUB PROMO

SARL AU
1قم 8 ويسالن )  الدخيسة مكنا3 

، 53333، مكنا3 املغرب

 SOCIETE CHBOUB PROMO

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

8 ويسالن ) الدخيسة مكنا3 - 

53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(585

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CHBOUB PROMO

.SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مكنا3) الدخيسة  (( ويسالن) (8

53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد محمد شيشوب)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شيشوب  محمد  السيد 
 53333 مكنا3) (3 مرجان) ( 44 1قم)

مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() شيشوب  محمد  السيد 
 53333 مكنا3) (3 مرجان) ( 44 1قم)

مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم))3) .

 (6I

STE CISS SARL

YAHYA SOUDURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
 CENTRE DES TRES PETITES
 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV
 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT(SAIS(FES،
30000، FES(MAROC

YAHYA SOUDURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد



6695 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
املقاوالت الصغرى التضامنية شا1ع 
موالي عشد هللا مقاطعة سايس فا3 

فا3 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66495

  3 في) مؤ1خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 YAHYA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SOUDURE
غرض الشركة بإيجاز):

)-)الحدادة.
-)االشغال املختلفة.

-)مفاوض..
مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املقاوالت الصغرى التضامنية شا1ع)
موالي عشد هللا مقاطعة سايس فا3)

فا3)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: العي�سي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد يونس العي�سي)
تاونات) القرية  الغوازي  اللهابة  دوا1 

33333)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد يونس العي�سي)
تاونات) القرية  الغوازي  اللهابة  دوا1 

33333)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)959.
 (7I

societe(comptaline(for(you

FRIMACO
إعالن متعدد القرا1ات

societe(comptaline(for(you

6) زنقة عشا3 املسعدي فا3 

فا3، 33333، فا3 املغرب

FRIMACO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1قم 37 
زنقة املدغرة الراشيدية  - 333333 

الراشيدية  املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.3353

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) يناير) )3)) ((6 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

الزعيم) العالي  عشد  السيد  -وهب 

5333)حصة اجتماعية الذي يمتلكها))

لفائدة اخيه السيد عزالدين الزعيم

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

 5333 وهب السيد مصطفى الزعيم)

يمتلكها)) الذي  اجتماعية  حصة 

لفائدة اخيه السيد منير الزعيم.

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الزعيم) عشدالرحمان  السيد  عين 

للشركة بعد استقالة) كمسير وحيد 

املسيرين القدماء)عشد العالي الزعيم)

ومصطفى الزعيم.

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

االسا�سي) النظام  صياغة  اعادة 

للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

أصشح السيد عزالدين الزعيم يمتلك)

والسيد) اجتماعية  حصة  (5333

حصة) (5333 يمتلك) الزعيم  منير 

اجتماعية فين تمتلك السيدة النويتي)

الحسنية)5333 صة اجتماعية.

على) ينص  الذي  1قم)  :) بند 

الزعي) عشدالرحمان  السيد  ( مايلي:)

املسير الوحيد للشركة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)6  .

 (8I

Gemini(Academy(Privé

Gemini Academy Privé
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Gemini(Academy(Privé
 RES(Nkhila(IMM 25 APT(A 7 ,

 TEMARA AV MOULAY HASSAN
 PREMIER، 12010، Temara

MAROC
Gemini(Academy(Privé شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

النخيلة عما1ة 5) شقة  A 7  شا1ع 
موالي الحسن األول 3 3)  تما1ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3( 87
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Gemini(Academy(Privé
التكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) والتصدير  االستيراد  والدعم 
األعمال) واملكتبية  املد1سية  اللوازم 

املختلفة.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
)شا1ع) (A 7 ( 5))شقة) النخيلة عما1ة)
تما1ة) ( (3 3 األول) الحسن  موالي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: عزابي) ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: الكناوي) الحسن  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزابي  ابراهيم  السيد 
 A  4 5))شقة) إقامة النخيلة عما1ة)

3 3) )تما1ة املغرب.
السيد الحسن الكناوي عنوانه)ا()
تما1ة) ( (333  99 1قم) النهضة ) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ابراهيم عزابي عنوانه)ا()
 A 4 شقة) ((5 إقامة النخيلة عما1ة)

3 3) )تما1ة املغرب
السيد الحسن الكناوي عنوانه)ا()
تما1ة) ( (333   99 1قم) حي النهضة )

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((4 بتا1يخ) بتما1ة  االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)433.
 (9I

FIDUCIAIRE AMALOU

2H RESEAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU
 HAY(JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér(ETAGE ، 20400،
CASABLANCA MAROC

H RESEAU) شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شا1ع 
الز1قطوني الطابق 3 الرقم 6 - 

3433) الدا1الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493497

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 (H (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESEAU
شراء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جميع) وتسويق  وتجا1ة  وتوزيع  وبيع 

املنتجات.
الكمشيوتر) أجهزة  جميع  شراء) (*
وتحويلها) والبرمجيات  والهاتف 
واالتجا1 بها وبيعها وتأجيرها وإصالحها)

وصيانتها وتوزيعها
أولية) وتمديدات  تركيب  (*
وششكات كمشيوتر وششكات اتصاالت)
الكمشيوتر) أجهزة  جميع  وتجميع 

والهاتف
*)د1اسة)،)هندسة)،)إنجاز ششكات)

االتصاالت
*)تركيب كاميرات املراقشة

*)تصميم وإنتاج املوقع
املشاشر) وغير  املشاشر  التقديم  (*
طلشات) أو  (، املسابقات) لجميع 
العامة) العقود  أو  (، املناقصات)
املشروع) أو  الد1اسة  أو  (، والخاصة)
بالتزامها) إما  (، التجا1ي) أو  الصناعي 
الشركات) مع  بالتضامن  أو  الخاص 

األخرى
املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 
واملنقولة) والصناعية  التجا1ية 
لحساب) تتم  التي  واملالية  والعقا1ية 
واملتعلقة بشكل) (، الشركة الحصري)
مشاشر أو غير مشاشر بغرض الشركة أو)

التي يحتمل أن تعزز تطويرها.
46)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  6 الرقم) (3 الطابق) الز1قطوني 

3433))الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( إليا3) هناد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( إليا3) هناد  السيد 

 9 مجموعة) الزنقة)  ) ( 6 الرقم)

 (3433 ( الجديد) مومن  سيدي 

الدا1الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( إليا3) هناد  السيد 

 9 مجموعة) الزنقة)  ) ( 6 الرقم)

 (3433 ( الجديد) مومن  سيدي 

الدا1الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)3) 766.

 33I

EL FACHTALI CONSEIL

SOLEDUC PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فا3 الطابق التاني شقة 1قم 

9 شا1ع موالي عشد هللا  مراكش ، 

43333، مراكش املغرب

SOLEDUC PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

البساتين 1قم 4 النخيل - 43333 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.96599

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) يناير) )3)) (36 املؤ1خ في)

ذات) شركة  (SOLEDUC PRIVE

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  (533.333

 4 1قم) البساتين  إقامة  اإلجتماعي 

املغرب) مراكش  (43333 (- النخيل)

نتيجة لجائحة كو1ونا فيرو3.

و عين:

السيد)ة()شناز شو1اق وعنوانه)ا()

  QUAI JULES COURMONT

LYON  FRANCE  )6933)كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
إقامة) وفي  يناير) )3)) (36 بتا1يخ)
 43333 (- النخيل) (4 1قم) البساتين 

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)394 ) .
 3 I

H.MANAGEST

PRETRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM(APPT(N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

PRETRAD SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1قم 4  
زنقة الفقيه ز1وق حي املستشفى - 

46333 اسفي املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.4(39

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) فبراير) )3)) ( 3 في) املؤ1خ 
ذات) شركة  (PRETRAD SARL حل)
1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
الفقيه) زنقة  ( 4 1قم) اإلجتماعي 
46333)اسفي) ز1وق حي املستشفى)-)
املغرب نتيجة لعدم تحقيق االهداف)

املرتقشة).
و عين:

السيد)ة()1شيد))بودفا وعنوانه)ا()
) )زنقة الفقيه ز1وق حي املستشفى)
)ة() كمصفي) املغرب  اسفي  (46333

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
  4 وفي 1قم) فبراير) )3)) ( 3 بتا1يخ)
(- ( زنقة الفقيه ز1وق حي املستشفى)

46333)اسفي املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( االبتدائية بآسفي)

 )3))تحت 1قم)55).
 3(I

EL FACHTALI CONSEIL

J DE M SELLERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فا3 الطابق التاني شقة 1قم 

9 شا1ع موالي عشد هللا  مراكش ، 

43333، مراكش املغرب

J DE M SELLERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : د1ب 

سيدي مسعود 1قم 49 - 43333 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.7(367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) فبراير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 

J DE M SELLERIE)شركة ذات) حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 63.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 

د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي د1ب)

 43333  -  49 1قم) مسعود  سيدي 

مراكش املغرب نتيجة لجائحة كو1ونا)

فيرو3.

و عين:

 JEROME MARIE السيد)ة()

  JOSEPH  JOURDAIN MUIZON

          RUE DE LA PALEINE (7()وعنوانه)ا

 49(63  SAINT-CYR-EN-BOURG

FRANCE)كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

د1ب) وفي  فبراير) )3)) ( 5 بتا1يخ)

 43333  -  49 1قم) مسعود  سيدي 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)397 ) .

 34I
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cabinet(fiduciaire(jalal

N.B. N
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue(khalid(ibn(el(walid(n(5 33
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
N.B. N شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8) الشا1ع 
الرئي�سي او1ياغل  /الطابق اال1�سي 

 TANGER  حومة بني او1ياغل
TANGER 90000 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  3765

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.N.B. N(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع).
 (8 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
او1ياغل) /الطابق) الرئي�سي  الشا1ع 
 TANGER((اال1�سي حومة بني او1ياغل

TANGER 93333)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( السيد الوهابي أسامة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه)ا() السيد الوهابي أسامة)
 (6 بني و1ياغل الشا1ع الرئي�سي 1قم)

طنجة)TANGER 93333)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

)عنوانه)ا() السيد الوهابي أسامة)
 (6 بني و1ياغل الشا1ع الرئي�سي 1قم)

طنجة)TANGER 93333)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3) ).
 35I

Fiduciaire(Place(Des(Nations(Sarl

GETEVERYTHING SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Fiduciaire(Place(Des(Nations
Sarl

 Rue(Abou(Bakr(Razi(Res(Ibrahim
 1er(Etage(n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
 GETEVERYTHING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تا1ودانت مركب ابراج طنجة بلوك 
6 مكتب 3  بيس - 93333 طنجة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3935
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GETEVERYTHING SARL
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير معدات ومواد األثاث.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك) ابراج طنجة  تا1ودانت مركب 
طنجة)) (93333 (- بيس) ( 3 مكتب) (6

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

 453 ( (: يونس) الدحمان  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 453 ( (: اسماعيل) لزهر  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  33 ( (: السيد عمر حاتم العشدي)
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الدحمان يونس عنوانه)ا()
 93333  ( 1قم) (55 زنقة) السواني 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا() اسماعيل  لزهر  السيد 
))1قم) املجمع الحسنس اقامة سعد)

78 93333)طنجة املغرب.
العشدي) حاتم  عمر  السيد 
شا1ع) العلج  ا1ض  حي  عنوانه)ا()
 93333  (7 1قم) الزهراء) فاطمة 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العشدي) حاتم  عمر  السيد 
شا1ع) العلج  ا1ض  حي  عنوانه)ا()
 93333  (7 1قم) الزهراء) فاطمة 

طنجة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)79)).
 36I

YG ET ASSOCIES

 MIELS ET AROMES DE
BENSLIMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
65  شا1ع عشد املومن 

العما1ة B الطابق 3 ، 3333)، 
CASABLANCA MAROC
 MIELS ET AROMES DE

BENSLIMANE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3  شا1ع 
انفا اقامة ازو1 مكتب 1قم   ب  - 

3373) الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49((53

في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MIELS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
. ET AROMES DE BENSLIMANE

-إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ومنتجات) النحل  خاليا  وتصنيع 

املزا1ع))الزعتر وشجرة الخروب(،
-إنتاج وتنفيذ وتشغيل وإدا1ة أي)

مشروع غذائي ز1اعي.
الخ....

  3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم) مكتب  ازو1  اقامة  انفا  شا1ع 
  ب))-)3373))الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الجاي) 1فقي  علي  السيد 
زنقة ابو يعلى االفراني) ( 4 عنوانه)ا()
 (3373 ( املعا1يف) 1اسين  شقة)  )

الدا1الشيضاء)املغرب.
الجاي) 1فقي  سعد  السيد 
بلياد طابق) محج دي  (35 عنوانه)ا()
 (3333 ( طونطوفيل) شقة) 3) (3 

الدا1الشيضاء)املغرب).
السيدة 1حيمة صشاني عنوانه)ا()
حي) القاسم  ابو  الزهراوي  زنقة  (3 
الدا1الشيضاء) ((3533 ( املستشفيات)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الجاي) 1فقي  علي  السيد 
زنقة ابو يعلى االفراني) ( 4 عنوانه)ا()
 (3373 ( املعا1يف) 1اسين  شقة)  )

الدا1الشيضاء)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.
 37I

HTA CONSEIL

ALBA PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شا1ع محمد الخامس وشا1ع 
ألشير األول الطابق السابع مكتب 

1قم 739 -، 3363)، الدا1 الشيضاء 
املغرب

ALBA PACK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
زنقة آيت بعمران وشا1ع محمد 

الخامس عما1ة باء الطابق الثالث 
مكتب 1قم 339 - 3 33) الدا1 

الشيضاء املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.433(7 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ما31) )3)) (33 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) (3.333.333«
»3.333.333)د1هم«)إلى)»6.333.333 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)6 7694.
 38I

SAGEST

HALA MOTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
HALA MOTORS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

و1دة 1قم 64 عمالة الفظالت 

بنسليمان الدا1الشيضاء  - 3333  

الدا1 الشيضاء املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.4737

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) يناير) )3)) املؤ1خ في) ))

ذات) شركة  ( (HALA MOTORS

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

اإلجتماعي تجزئة و1دة 1قم)64)عمالة)

(- ( الفظالت بنسليمان الدا1الشيضاء)

الدا1 الشيضاء)املغرب نتيجة) ( 3333

لعجز في القطاع).

و عين:

السيد)ة()عربة))محمد وعنوانه)ا()
  3333   87 1قم) زنقة)  ) (( حكم)

)ة() كمصفي) املغرب  ( الدا1الشيضاء)

للشركة.

السيد)ة()ميرمان))ليلي وعنوانه)ا()
  3333   87 1قم) زنقة)  ) (( حكم)

)ة() كمصفي) املغرب  ( الدا1الشيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  فبراير) )3)) ( 8 بتا1يخ)

الفضالن) عمالة  (64 1قم) و1دة 

الشيضاء) الدا1  ( 3333 (- بنسليمان)

املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)39 .
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HTA CONSEIL

ALBA PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HTA CONSEIL

ملتقى شا1ع محمد الخامس وشا1ع 

ألشير األول الطابق السابع مكتب 
1قم 739 -، 3363)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

ALBA PACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

زنقة آيت بعمران وشا1ع محمد 

الخامس عما1ة باء الطابق الثالث 

مكتب 1قم 339 -  - 3 33)  الدا1 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.433(7 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ما31) )3)) (33 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

الناصر) عشد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (7.(33 امزيل)

السيد) ( لفائدة) حصة  (7.(33 أصل)

 33 بتا1يخ) امزيل  الرحيم  عشد  )ة()

ما31) )3).

 RAMA )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (INVEST 633

السيد) ( 5.333 )حصة لفائدة) أصل)

 33 بتا1يخ) امزيل  الرحيم  عشد  )ة()

ما31) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)6 7694.
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ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

CALL VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

CALL VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي  اقامة 

كنزة جنان موالي الكامل فا3 - 

33333  فا3 املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

58375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) فبراير) )3)) (34 املؤ1خ في)

 »CALL VISION«(تسمية الشركة من

. »CLEAN STATION«(إلى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)343 .

 4 I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

CLEAN STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

CLEAN STATION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 بن 

ملدون د1ب الغرابلي املدينة القديمة 

الطابق األول فا3 - 33333 فا3 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.58375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)34)فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

املدينة) الغرابلي  د1ب  ملدون  بن  (9«

القديمة الطابق األول فا3)-)33333 

فا3 املغرب«)إلى)» اقامة كنزة جنان)

فا3)) (33333 (- موالي الكامل فا3)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)343 .
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FIDUCIAIRE BAMMOU

 QUALIM INTERNATIONAL
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA(Maroc

 QUALIM INTERNATIONAL

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) جنان 
زين تازة  - 35333  تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5789

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 QUALIM INTERNATIONAL

.PRIVE

التد1يب) (: غرض الشركة بإيجاز)

في) الشهادات  املراجعة وإصدا1  على 

صناعة األغذية.

عنوان املقر االجتماعي):)6))جنان)
زين تازة))-)35333))تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

53)حصة) ( (: ( السيد امين بلحاج)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 53 ( (: اماندين) ميشود  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 94 السيد امين بلحاج))عنوانه)ا()
 69 (3  69 (3 الجمهو1ية) شا1ع 

ليون فرنسا))3) 69)ليون فرنسا.
السيدة ميشود اماندين عنوانه)ا()
94)شا1ع الجمهو1ية)3) 69 3) 69 

ليون فرنسا))3) 69)ليون فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 94 السيد امين بلحاج))عنوانه)ا()
 69 (3  69 (3 الجمهو1ية) شا1ع 

ليون فرنسا)3) 69)ليون فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 5 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)77 .
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CSN MAROC

 CERAME ET MATERIEL
 DE CONSTRUCTION

BOUCHTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 CERAME ET MATERIEL DE
 CONSTRUCTION BOUCHTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 56  
املسيرة   مراكش - 43 43 مراكش 

املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.57( 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
9 3))تقر1 حل) 9))دجنبر) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 CERAME ET MATERIEL DE
  CONSTRUCTION BOUCHTA
د1هم) ( 33.333 1أسمالها) مشلغ 
  56 1قم) اإلجتماعي  وعنوان مقرها 
مراكش) (43 43 (- مراكش) املسيرة) )
نشاط) يكن  لم  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة في حالة حركة منذ إنشائها.

و حدد مقر التصفية ب 1قم)56  

مراكش) (43 43 (- مراكش) املسيرة) )

املغرب.)

و عين:

الحري�سي) ( بوشتى) السيد)ة()

 37 1قم) عثمان  تجزئة  وعنوانه)ا()

تا1كة مراكش)33 43)مراكش املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ) 3) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)63  ) .
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LAFAGA SARL

أ.ك.ب  تردينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAFAGA SARL

49  شا1ع لال ياقوت الطابق 6 

مكتب 95  ، 3393)، الدا1الشيضاء 

املغرب

أ.ك.ب  تردينغ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6، شا1ع 

لالياقوت زاوية مصطفى املعاني، 

الطابق الثاني، 1قم )6.  - 3393) 

الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4937 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

:)أ.ك.ب)) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

تردينغ.

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الد1اسة،) املساعدة،) اإلستشا1ة،)

التكوين،)التدبير،التد1يب.

جميع الخدمات بكافة أشكالها) (-

الصناعي) املتعلقة باملجال التجا1ي،)

والشحري.

العمليات) كل  عامة  وبصفة  (-

املالية،) الصناعية،) التجا1ية،)

بطريقة) املرتشطة  واملنقولة  العقا1ية 

من) بأي  مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

األهداف املشينة أعاله والتي تمكن من)

تنمية الشركة..

عنوان املقر االجتماعي):) 6،)شا1ع)

املعاني،) مصطفى  زاوية  لالياقوت 

 (3393  -   .6( 1قم) الثاني،) الطابق 

الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد هشام القاد1ي بودشيش):))

33 )حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بودشيش) القاد1ي  السيد هشام 

 ( طابق) نيس  محج  (53 عنوانه)ا()

شقة)))بو1كون)3353))الدا1الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بودشيش) القاد1ي  السيد هشام 

 ( طابق) نيس  محج  (53 عنوانه)ا()

شقة)))بو1كون)3353))الدا1الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)36)769.
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ISDM CONSULTING

STE AL ASDIKA MULTI-
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
STE AL ASDIKA MULTI-

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة بوجدو1 - 333 7 بوجدو1 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 53 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ما31) )3)) (38 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
اللطيف)) عشد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ( 33 السالمي)
السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333 أصل)

)ة()حميد افرضان بتا1يخ)38)ما31)
.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
3 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/)75.

 46I

اد1امو

 PEPINIERE ALKHAYR POUR
 LA PRODUCTION DES

 PLANTS CERTIFIES SARL
A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اد1امو
الشقة 1قم  اقامة ابن اسعيد 
العما1ة )G املنظر الجميل 3 ، 

53333، مكنا3 املغرب

 PEPINIERE ALKHAYR POUR LA

 PRODUCTION DES PLANTS

CERTIFIES SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي وزقم 9 8 

املنزه3   بوفكران - )5333 مكنا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(493

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PEPINIERE ALKHAYR POUR LA

 PRODUCTION DES PLANTS

.CERTIFIES SARL A.U

مشتل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النتاج النشاتات املعتمدة

اعمال الشناء

تجا1ة املنتجات الز1اعية

وزقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 5333( (- بوفكران) ( ( املنزه3) (8 9

مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

الهداجي) بن  اسمهان  السيدة 

د1هم) ( .333 بقيمة) حصة  ( 33 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الهداجي) بن  اسمهان  السيدة 

بوعنان) 5  6  مركز  عنوانه)ا()

بوعنان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الهداجي) بن  اسمهان  السيدة 
الهداجي) بن  اسمهان  عنوانه)ا()

 5  6)بوعنان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)5)  .
 47I

NOBLACTION

 GESTION IMMOBILIER
ENNAKHIL

إعالن متعدد القرا1ات

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو1 إقامة األميرة 
3 الطابق األول 1قم 5 ، 43333، 

مراكش املغرب
 GESTION IMMOBILIER

ENNAKHIL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة 4 
عما1ة  9  الحي الصناعي سيدي 

غانم  - - مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.9983 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ((3(3 نونبر) (3( املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
الذي) (: وفاة الشريك) ( - قرا1 1قم)
ينص على مايلي:)وفاة املسير الوحيد)

السيد محمد اخطاب)
الذي) املسير الجديد:) ((- قرا1 1قم)
السيد) تسمية  تم  مايلي:) على  ينص 
جديد) كمسير  اخطاب  ابراهيم 

للشركة)
القانوني) الشكل  (3- 1قم) قرا1 
تم) مايلي:) الذي ينص على  للشركة:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)
(: الجديد) التقسيم  (4- 1قم) قرا1 
تم التقسيم) الذي ينص على مايلي:)

الجديد لرأسمال الشركة)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم الشند) :)الذي ينص على)
مايلي:))تغيير الشكل القانوني للشركة)
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)
الذي ينص) و7:) (6 بند 1قم الشند)
على مايلي:)التقسيم الجديد لرأسمال)

الشركة)
ينص) الذي  (: ( الشند) 1قم  بند 
ابراهيم) السيد  تسمية  ( مايلي:) على 

اخطاب كمسير جديد للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 44 ) .

 48I

SARL

ORIGINAL PIECES AUTO 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SARL
 RUE 34 4  حي الفرح زنقة 39 1قم
D›AZILAL، 22010، الدا1 الشيضاء 

املغرب
 ORIGINAL PIECES AUTO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي  مجموعة 

التقدم)GH-7  الطابق التاني 
سيدي البرنو�سي - 3 36). الدا1 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي  
.(59(3 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) ((3(3 أكتوبر) ( 5 في) املؤ1خ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة))
مشلغ) ( (ORIGINAL PIECES AUTO
وعنوان) د1هم  ((33.333 1أسمالها)
التقدم مجموعة  ( مقرها اإلجتماعي)
سيدي) التاني  الطابق  (GH(- 7
الشيضاء) الدا1  (.(36 3 (- البرنو�سي)

املغرب نتيجة ل):)فقدان 1ا3 املال.
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و حدد مقر التصفية ب))مجموعة)
التاني) الطابق  (GH(- 7التقدم
الدا1) (.(36 3 (- البرنو�سي) سيدي 

الشيضاء)املغرب.)
و عين:

لطفي))))) محمد  السيد  السيد)ة()
 ( ساملية) اقامة  وعنوانه)ا() ( لطفي)
 (3733   ( 74)شقة) )))عما1ة) زنقة)
)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدا1 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)باملقر االجتماعي)

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

أكتوبر)3)3))تحت 1قم)8583).
 49I

FIDUCIAIRE MALIKI

TECHENTREPRISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شا1ع املسجد 1قم 3) الطابق االول 
الشقة   الرشيدية ص ب 88  ، 

333)5، الرشيدية املغرب
TECHENTREPRISE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 389 

تجزئة الواد االحمر الرشيدية - 
333)5 الرشيدية  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  899
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)39)فبراير) )3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
االحمر) الواد  تجزئة  (389 »1قم) من)
الرشيدية)) (5(333 (- الرشيدية)
محمد) زنقة  (76 »1قم) إلى) املغرب«)
 5(333 (- الرشيدية) الز1قطوني 

الرشيدية))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
ما31) )3))تحت 1قم) )3)/36 .

 53I

LAHLOU MOHAMMED

SUCSSIC TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
) شا1ع املسيرة الخضراء الطابق 
االول 1قم املكتب 5 ، 3)933، 

طنجة املغرب
SUCSSIC TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

لالشافية زنقة   1قم 8)  - 93333 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  359 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SUCSSIC TRANS
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص
-)نقل املختلط

وخاصة) أشكاله  بجميع  النقل  (-
النقل الحضري داخل املدن الوطنية
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 93333  -   (8 1قم) لالشافية زنقة) )

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 
33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

  33 ( (: بنفريحة) كريمة  السيدة 
د1هم) ( .333,33 بقيمة) حصة 

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كريمة بنفريحة عنوانه)ا()
زنقة القا�سي عياض عما1ة بولعيش)

1قم)5) 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كريمة بنفريحة عنوانه)ا()
زنقة القا�سي عياض عما1ة يولعيش)

1قم)5) 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)4)398).
 5 I

azzouziabdelali

SOCIETE SOLEIL FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC

SOCIETE SOLEIL FOOD شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 5  
زنقة 38  شا1ع ابن الهيثم الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم - 33333 
فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
6668 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SOLEIL FOOD
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املقاهي) تجهيزات  بيع  (- القهوة)
االستيراد) (- والفنادق) واملطاعم 

والتصدير.
  5 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الحي) الهيثم  ابن  شا1ع  ( 38 زنقة)
 33333 (- ابراهيم) سيدي  الصناعي 

فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 433.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 4.333 ( (: هدهود) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() هدهود  محمد  السيد 
الياسمين) 1ياض  تجزئة  1قم) 9 )
فا3) (33333 الشقف) عين  طريق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() هدهود  محمد  السيد 
الياسمين) 1ياض  تجزئة  1قم) 9 )
فا3) (33333 الشقف) عين  طريق 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)34  .
 5(I

azzouziabdelali

SOCIETE M.A.Y SERVICES
إعالن متعدد القرا1ات

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES(MAROC
 SOCIETE M.A.Y SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1قم 4 
مكر1 زنقة فلفل بلوك أ/7) ليراك 

سيدي ابراهيم - 33333 فا3 
املغرب.
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»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.558(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في) 3)دجنبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص املساهمة في الشركة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير الشركة وتعيين مسير)

جديد للشركة

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

السيد) لصالح  ( 333 تفويت) تم 

عشد) السيد  طرف  من  محمد خجو 

ومن) حصة() (343( براهمي) السالم 

 333( محمد) خشازي  السيد  طرف 

ياسين) السيد  طرف  ومن  حصة()

سكو1ي))333)حصة(

بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

بموجب تفويت الحصص فقد تغير)

القانوني للشركة من شركة) الشكل 

إلى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد

بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

السالم) عشد  السيد  استقالة  تمت 

الوحيد) املسير  منصب  من  براهمي 

محمد) السيد  تعيين  وتم  للشركة 

خجو مسير جديد للشركة

بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل  تم 
للعنوان اآلتي:)متجر 1قم) )1قم)48  

املستقشل) تجزئة  املا،) 1أ3  طريق 

بنسودة فا3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)345 .

 53I

LAFAGA SARL

حمسة سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAFAGA SARL

49  شا1ع لال ياقوت الطابق 6 

مكتب 95  ، 3393)، الدا1الشيضاء 

املغرب

حمسة سرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6، شا1ع 

لالياقوت زاوية مصطفى املعاني، 

الطابق الثاني، 1قم )6.  - 3393) 

الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4937 5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)حمسة)

سرفيس.

غرض الشركة بإيجاز):)-)الوساطة)

التجا1ية ملنتجات مختلفة.

العمولة) التمثيل،) عمليات  كل  (-

باألعمال) املرتشطة  والسمسرة 

والتجا1ة في منتجات مختلفة.

وإدا1ة) التسيير  في  اإلستشا1ة  (-

األعمال.

-)اإلستشا1ة،)املساعدة،)الد1اسة،)

التكوين،)التدبير،التد1يب.

جميع الخدمات بكافة أشكالها) (-

الصناعي) املتعلقة باملجال التجا1ي،)

والشحري.

العمليات) كل  عامة  وبصفة  (-

املالية،) الصناعية،) التجا1ية،)

بطريقة) املرتشطة  واملنقولة  العقا1ية 

من) بأي  مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

األهداف املشينة أعاله والتي تمكن من)

تنمية الشركة..

عنوان املقر االجتماعي):) 6،)شا1ع)

املعاني،) مصطفى  زاوية  لالياقوت 
 (3393  -   .6( 1قم) الثاني،) الطابق 

الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد كريم املزوا1):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كريم املزوا1 عنوانه)ا()كازا)

كرين تاون املدينة الخضراء)بوسكو1ة)

الدا1الشيضاء) ((7 8( النواصر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كريم املزوا1 عنوانه)ا()كازا)

كرين تاون املدينة الخضراء)بوسكو1ة)

الدا1الشيضاء) ((7 8( النواصر)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)35)769.

 54I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

CLEAN STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC

CLEAN STATION   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  اقامة 
كنزة جنان موالي الكامل فا3 - 

33333 فا3 املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.58375

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) فبراير) )3)) (34 املؤ1خ في)
السيد)ة()) للشركة  جديد  مسير 

شدادي ملك كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)343 .

 55I

Société(marocaine(de(révision(des(comptes

DIASO DÉVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société(marocaine(de(révision
des(comptes

 Boulevard(de(la(Corniche , 63
 résidence(le(Yacht, immeuble
 B 5éme(étage(bureau(N° 139 ،
20000، CASABLANCA(MAROC

 DIASO DÉVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7   زنقة 
والد تايمة بو1كون - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493777

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 DIASO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DÉVELOPPEMENT

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا1ي.

7 ))زنقة) عنوان املقر االجتماعي):)

الدا1) ((3333 (- بو1كون) تايمة  والد 

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

3.533.333)د1هم،)مقسم كالتالي:

اودع) (: سعيد) اسامة  السيد 

فيال) عن  عشا1ة  عينية  مساهمة 

مقسمة) د1هم  (3.533.333 بقيمة)

35.333)حصة اجتماعية))بقيمة) الى)

33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعيد  اسامة  السيد 

  78 عما1ة) طما1يس  ايدن  اقامة 

 (3333 دا1 بوعزة النواصر) (3 1قم ا)

النواصر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سعيد  اسامة  السيد 

  78 عما1ة) طما1يس  ايدن  اقامة 

 (3333 دا1 بوعزة النواصر) (3 1قم ا)

النواصر املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)56 769.
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NOTAIRE

FONCIERE EMERAUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca(Maroc

FONCIERE EMERAUDE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

ايتو1ير شا1ع موالي يوسف - 

3333) الدا1الشيضاء املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ( ( في) املؤ1خ 

املصادقة على):

 groupe )ة() السيد) تفويت 

  vendome( immobilier( SARL( AU

حصة) (933 عاشر) مو�سي  فرتوك 

حصة) (933 أصل) من  اجتماعية 

برحيل) املهدي  )ة() السيد) ( لفائدة)

بتا1يخ)  )فبراير) )3).

 groupe )ة() السيد) تفويت 

  vendome( immobilier( SARL( AU

حصة) ( 33 عاشر) مو�سي  فرتوك 

حصة) ( 33 أصل) من  اجتماعية 

لفائدة))السيد))ة()معاد برحيل بتا1يخ)

  )فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)7)7686.
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NASSIMCOMPTA(sarl

MARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA(sarl

 Appartement(situé(au(RDC  sis(à

 Meknès,  AL(MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt(N° 9 ، 50000، meknés

maroc

MARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Meknès وعنوان مقرها اإلجتماعي

 n°103 RUE(DES(LILAS(HAY(EL

 MENZEH(VN - 50050 Meknés

Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(643

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.MARL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 L’acquisition( de( tout( bien
 meuble(ou(immeuble(quel(qu’en
 ,soit(la(nature(ou(la(consistance
 La( construction( des( biens  -

 immeubles
 La(gestion(et( la( location(de  -

 tous(biens(immeubles
 Meknès(:(عنوان املقر االجتماعي
 n°103( RUE( DES( LILAS( HAY( EL
 MENZEH( VN( -( 50050( Meknés

.Maroc
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (MARL( :( ( 1.000 الشركة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 Monsieur( Abderraouf السيد)
CHBICHEB(:(500)بقيمة)33 )د1هم.
 Madame( Lamya السيدة)

AMMOR(:(250)بقيمة)33 )د1هم.
 Monsieur( Amine السيد)
CHBICHEB(:(250)بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 Monsieur( Abderraouf السيد)
 Meknès عنوانه)ا() (CHBICHEB
 N°103( Rue( Des( Lilas( Hay( El
.Menzeh(50050(Meknés(maroc

 Madame( Lamya السيدة)
 Meknès عنوانه)ا() (AMMOR
 N°103( Rue( Des( Lilas( Hay( El
.Menzeh(50050(Meknés(maroc

 Monsieur( Amine السيد)
 Meknès عنوانه)ا() (CHBICHEB
 N°103( Rue( Des( Lilas( Hay( El
.Menzeh(50050(Meknés(maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

 Monsieur( Abderraouf السيد)
 Meknès عنوانه)ا() (CHBICHEB
 N°103( Rue( Des( Lilas( Hay( El

Menzeh(50050(Meknés(maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم) 9) .
 58I

EL FACHTALI CONSEIL

CALLSTORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فا3 الطابق التاني شقة 1قم 
9 شا1ع موالي عشد هللا  مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
CALLSTORE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة باب 
ايالن عما1ة أ الطابق ) الشقة 9  
شا1ع محمد 6   - 43333 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.978(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في))))فبراير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 ( »إقامة باب ايالن عما1ة أ الطابق)
الشقة)9 )شا1ع محمد)6   - 43333 
وازيز)  »تجزئة  إلى) املغرب«) مراكش 
الشقة) السفلي  الطابق  ((84 إقامة)
1قم)9)شا1ع أسفي))-)43333)مراكش))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)533 ) .
 59I
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NAC CONSEIL

 TRAVAUX DIVERS
 ET TRANSPORT DE

MARCHANDISES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE
 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
 TRAVAUX DIVERS
 ET TRANSPORT DE

MARCHANDISES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 منبها 
سبت لوداية مكس فا3 - 33333 

فا3 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
665( 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متشوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 TRAVAUX DIVERS (: تسميتها)
 ET TRANSPORT DE

.MARCHANDISES
انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ادوات) بائع  الشناء/) ادوات  وتوزيع 

الشناء)/اال شغال املختلفة)).
عنوان املقر االجتماعي):)دوا1 منبها)
 33333 (- سبت لوداية مكس فا3)

فا3 املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد زكريا 1ويص):))33 )حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() 1ويص  زكريا  السيد 
)33)زنقة)6 )باب السيفر عين ها1ون)

فا3)3333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() 1ويص  زكريا  السيد 
)33)زنقة)6 )باب السيفر عين ها1ون)

فا3)3333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)976.
 63I

FIDUCIAIREJAD

EB PRESTATIONS sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE(APPT(N°5 AVENUE
 ALLAL(EL(FASSI(MARRAKECH،

MAROC 43333، مراكش
EB(PRESTATIONS(sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االفاق -  T - 1قم -46  السعادة -  - 
4333 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ( 37

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRESTATIONS(sarl

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وأعمال) اخرى  وأعمال  الشنايات 

بنايات))مقاول في().

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

االفاق)-) T)-)1قم)-46 )السعادة)-))-)

4333)مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيدة بشرى املسيسني)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: ( السيد السعيد العسالي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املسيسني) بشرى  السيدة 

 345 حي بن تاشفين 1قم) عنوانه)ا()

43333)مراكش املغرب.

السيد السعيد العسالي))عنوانه)ا()

صوكوما) )1قم))9)  43333)مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

املسيسني) بشرى  السيدة 

 345 حي بن تاشفين 1قم) عنوانه)ا()

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)385 ) .

 6 I

حاجي اسماعيل اشغال

حاجي اسماعيل اشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

حاجي اسماعيل اشغال

)5) شا1ع موالي عشد هللا ، 65833، 

تاو1يرت املغرب

حاجي اسماعيل اشغال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شا1ع 
موالي عشد هللا 1قم )5)  - 65833 

تاو1يرت اتمغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
. 6853

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
39)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
حاجي اسماعيل اشغال شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 
 -   (5( 1قم) عشد هللا  موالي  شا1ع 
نتيجة) اتمغرب  تاو1يرت  (65833

لعدمانجازالهدفاالجتماعي.
و عين:

حاجي) ( اسماعيل) السيد)ة()
وعنوانه)ا())5))شا1ع موالي عشد هللا)
65833)تاو1يرت املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
قم)  1 وفي  ما31) )3)) بتا1يخ) 3)
)5)))شا1ع موالي عشد هللا)-)65833 

تاو1يرت املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)835.
 6(I

مكتب املحاسشة الصالحي

SOCIETE  G TRANS ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة الصالحي
زنقة املدينة املنو1ة عما1ة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة 1قم 6 ، 
63333، وجدة اململكة املغربية

 SOCIETE  G(TRANS(ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
الزاوية العليا كافايت جرادة - 

64553 جرادة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

36765
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في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE  G TRANS ORIENT

نقل) (/ (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لفائدة الغير وطنيا ودوليا.

)/نقل املستخدمين.

3/)تنظيم الحفالت والندوات.

4/الشيع والشراء)بصفة عامة).

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزاوية العليا كافايت جرادة)-)64553 

جرادة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: حمزاوي) مروان  السيد 

حصة بقيمة)33,33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: حمزاوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33,33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مروان حمزاوي عنوانه)ا()

 64553 كفايت) العليا  الزاوية  دوا1 

جرادة املغرب.

السيد محمد حمزاوي عنوانه)ا()

حي نكادي زنقة)34)الرقم)3) 63333 

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان حمزاوي عنوانه)ا()

 64553 كفايت) العليا  الزاوية  دوا1 

جرادة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)4 8.

 63I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ZED AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE ZED AGRI SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 تجزئة 

496 الطابق االول البساتين مكنا3  

- 53333 مكنا3 املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 دجنبر) ( 6 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()محمد))شاكو1ي)

 53 أصل) من  اجتماعية  حصة  (53
بشرى)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

نضاضني بتا1يخ)6 )دجنبر) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 35 بتا1يخ) بالرشيدية  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)336 .

 64I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ZED AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE ZED AGRI SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي 6 تجزئة 

496 الطابق االول البساتين مكنا3  

- 53333 مكنا3 .

تحويل الشكل القانوني للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)6 )دجنبر)3)3))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)336 .
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE BOURKHIS FER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE BOURKHIS FER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

كشا الخنك الراشيدية  - 333)5 

الراشيدية املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) (35 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

لحسين) )ة() السيد) تفويت 

بو1خي�سي))533)حصة اجتماعية من)

)ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) (35 بتا1يخ) ( لحسن بو1خي�سي)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)6) .
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE H T K TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE H T K TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1قم 

6 الطابق الثاني زنقة العريف 

حي املقاومة  موالي علي الشريف 

الريصاني - 333)5 الراشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 4593

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE H T K TRANS

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل).
1قم) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العريف) زنقة  الثاني  الطابق  (6

الشريف) علي  موالي  ( املقاومة) حي 

الراشيدية) (5(333 (- الريصاني)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد التجي عنوانه)ا()قصر)

ابوعام الريصاني))333)5)الراشيدية)

املغرب.
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عنوانه)ا() حفيظي  عمر  السيد 

 5(333 ( الريصاني) ابوعام  قصر 

الراشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد التجي عنوانه)ا()قصر)

ابوعام الريصاني))333)5)الراشيدية)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالرشيدية)
1قم)-.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TAFSERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ،52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE TAFSERVICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

الز1قطوني 1قم 33 الراشيدية  - 

333)5 الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 459 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAFSERVICE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)مطشعة).

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( الراشيدية) (33 1قم) الز1قطوني 

333)5)الراشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الغنامي  خالد  السيد 
االحمر) الواد  تجزئة  (3 3 1قم)
الراشيدية) (5(333 ( الراشيدية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الغنامي  خالد  السيد 
االحمر) الواد  تجزئة  (3 3 1قم)
الراشيدية) (5(333 ( الراشيدية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

1قم)-.
 68I

aice(compta

SNG LIVING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
SNG LIVING  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  أحمد 
املجاتي إقامة جشال االلب الطابق 
  1قم 8 حي املعا1يف - 3373) 

الشيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
479995

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SNG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LIVING

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقا1ي).

عنوان املقر االجتماعي):)3 )أحمد)

املجاتي إقامة جشال االلب الطابق)  
1قم)8)حي املعا1يف)-)3373))الشيضاء))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
الغوما1ي) ناصيري  سعد  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الغوما1ي) ناصيري  سعد  السيد 
شا1ع د1يس السالوي) (9( عنوانه)ا()

الشيضاء)) ((3((3 أنفا) املنا1  تجزئة 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة جميلة الزاهد عنوانه)ا()

د1يس) شا1ع  املستقشل  )9تجزئة 

السالوي)3))3))الشيضاء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

نونبر)3)3))تحت 1قم)8 )754.

 69I

NOTAIRE

FONCIERE EMERAUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca(Maroc

FONCIERE EMERAUDE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
ايتو1ير شا1ع موالي يوسف 3 زنقة 
ايتو1ير شا1ع موالي يوسف 3333) 

الدا1الشيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) فبراير) )3)) ( ( املؤ1خ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()برحيل)
لقشول) تشعا  وحيد  كمسير  ( املهدي)

استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)7)7686.

 73I

WAFCOM

ID NOV CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WAFCOM
 RUE(JAURES 2 EME(ETAGE (3
 N°6 QUARTIER(GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

ID NOV CONSEIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) جون 

جو1يس كوتتيي الطابق الثاني 1قم 6 
- 33 3) الدا1 الشيضاء املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3((643
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) يناير) )3)) ((7 املؤ1خ في)
 ID شركة ذات املسؤولية املحدودة)
1أسمالها) مشلغ  ( (NOV CONSEIL
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333
جون جو1يس كوتتيي) ((3 اإلجتماعي)
6 - 33 3))الدا1) الطابق الثاني 1قم)
أزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء)

إقتصادية.
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و حدد مقر التصفية ب)3))جون)

جو1يس كوتتيي الطابق الثاني 1قم)6 

املغرب)33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.)

و عين:

 Jean(Noel( ( ( (BARDY()السيد)ة

عين) ((3 سالج) ( إقامات) وعنوانه)ا()

الدا1) ( 3333 الذئاب الدا1 الشيضاء)

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم) 76756.

 7 I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

F.O.I Gardiennage
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

 ) ، مكتب 7 ، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شا1ع عشد الكريم 

الخطابي، فا3 ، 33333، فا3 

املغرب

F.O.I(Gardiennage شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

9  مكتب 5 الطابق 4 زنقة محمد 

الز1قطوني - 33333 فا3 املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4337 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) يناير) )3)) ( 9 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

»933.333)د1هم«)أي من)»633.333 

عن) د1هم«) ( .533.333« إلى) د1هم«)

إدماج احتياطي أو أ1باح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((6 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/888.

 7(I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE E.E MK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

SOCIETE E.E MK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1قم 8 

مرجان 3 مكنا3 - 53333 مكنا3 

املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.38((9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) ((3(3 دجنبر) ( 4 في) املؤ1خ 

شركة ذات) (SOCIETE E.E MK حل)

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333

مكنا3) (3 مرجان) (8 اإلجتماعي 1قم)

نتيجة) املغرب  مكنا3  (53333  -

لجائحة كو1ونا.

و عين:

محمد) ( ( العلوي) السيد)ة()

مكنا3) (3 مرجان) (8 1قم) وعنوانه)ا()

)ة() 53333)مكنا3 املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 8 وفي 1قم) ((3(3 دجنبر) ( 4 بتا1يخ)

مكنا3) (53333 (- مكنا3) (3 مرجان)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)9  .
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ان اف))انفيست

ان اف انفيست
إعالن متعدد القرا1ات

ان اف  انفيست
برنامج الهدى  ب  متجر 1قم   واد 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب
ان اف انفيست »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: برنامج 
الهدى - ب - متجر 1قم   واد فا3 - 

33333  فا3 املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.6(9  

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) )3)) ((5 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية):)
على) ينص  الذي  (: ( ( 1قم) قرا1 

مايلي:)تغيير وتعديل غرض الشركة
على) ينص  الذي  (: (( ( 1قم) قرا1 

مايلي:)نقل املقر الرئي�سي للشركة)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم))3:)الذي ينص على مايلي:)
التعليم) الى  الشركة  غرض  تغيير 
إعدادي،) أولي،) حضانة،) ( (: الخاص)
املؤسسة) ادا1ة  (- ثانوي،جامعي)

التعليمية)-)النقل املد1�سي
على) ينص  الذي  (:4 ( 1قم) بند 
مايلي:)نقل املقر الرئي�سي للشركة الى)
تجزئة القرويين) (85 1قم) ( القطعة) (:

طريق عين الشقف)-)فا3)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتا1يخ) بفا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)895.

 74I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

A.B.M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

 ) ، مكتب 7 ، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شا1ع عشد الكريم 
الخطابي، فا3 ، 33333، فا3 

املغرب
A.B.M شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية عين الشقف 1قم 98 - 

33333 فا3 املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.35873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)9))دجنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقف) عين  الصناعية  »املنطقة 
إلى) فا3 املغرب«) (33333  -  98 1قم)
 DOUAR OULAD HAMMOU«

OULAD - 33333)فا3))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/889.
 75I

او1و افريك إكسشير

 GROUPE REACTIF
.CONSTRUCTION G.R.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

او1و افريك إكسشير
1قم 56) شا1ع اإلد1ي�سي، تجزئة 
صوفيا الو1دة، تا1كةـ ـ مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
 GROUPE REACTIF

CONSTRUCTION G.R.C. شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 56)، 
تجزئة صوفيا الو1دة، تا1كة مراكش 

- 33 43 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((73
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6708

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

متشوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 GROUPE REACTIF (: تسميتها)

..CONSTRUCTION G.R.C
الشناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألعمال املتنوعة.
عنوان املقر االجتماعي):)1قم)56)،)
تجزئة صوفيا الو1دة،)تا1كة مراكش)

- 33 43)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: املهدي) الغوات  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد غابة حسن)):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املهدي  الغوات  السيد 
 43333  (9 تجزئة بركة الشهجة 1قم)

مراكش املغرب.
عنوانه)ا() حسن  غابة  السيد 
مونتريال كندا)93)  )مونتريال كندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املهدي  الغوات  السيد 
 43333  (9 تجزئة بركة الشهجة 1قم)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) بمراكش  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)))9).
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HOUSE CARE

HOUSE CARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSE CARE
-Groupe(Attakkaddoum(GH2

 2ème(étage, Sidi(Bernoussi ، , 7
20600، Casablanca(Maroc

HOUSE CARE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم، املجموعة السكنية )-7 ، 

الطابق )، سيدي البرنو�سي  - 
3633) الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4938(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUSE CARE
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التنظیف والصیانة املنزلیة.
عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)
(،(- 7 السكنية) املجموعة  التقدم،)
(- ( البرنو�سي) سيدي  (،( الطابق)

3633))الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة 1وزالي بو1يلو اندا)):))333 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اندا)) بو1يلو  1وزالي  السيدة 
عنوانه)ا()اطيمونان كويزون الفليشين)

 433)اطيمونان كويزون الفليشين.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اندا)) بو1يلو  1وزالي  السيدة 
عنوانه)ا()اطيمونان كويزون الفليشين)

 433)اطيمونان كويزون الفليشين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)-.
 77I

HOUSEKEEPING

HOUSEKEEPING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSEKEEPING
-Groupe(Attakkaddoum(GH2

 2ème(étage, Sidi(Bernoussi ، , 7
20600، Casablanca(Maroc

HOUSEKEEPING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم، املجموعة السكنية )-7 ، 

الطابق )، سيدي البرنو�سي  - 
3633) الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4938(3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUSEKEEPING
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التنظیف والصیانة املنزلیة.
عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)
(،(- 7 السكنية) املجموعة  التقدم،)
(- ( البرنو�سي) سيدي  (،( الطابق)

3633))الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة اديل سايكون الوبر):))333 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوبر) سايكون  اديل  السيدة 
عنوانه)ا()بايس سيتي الفليشين)36)6 

بايس سيتي الفليشين.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الوبر) سايكون  اديل  السيدة 
عنوانه)ا()بايس سيتي الفليشين)36)6 

بايس سيتي الفليشين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم).
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الحسين فاضيل

NCS MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الحسين فاضيل
مكتب 1قم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شا1ع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 43333، مراكش 
املغرب

NCS MANAGEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1قم 
6 عما1ة ف ،طابق 1قم   ،عنبر ـ85 
املسيرة )،مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.63343

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) )3)) ((3 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
)ة()موالي احفيظ)) تفويت السيد)
جودت)53)حصة اجتماعية من أصل)
33 )حصة لفائدة))السيد))ة()محمد))

الصشاحي))بتا1يخ)3))يناير) )3).
)ة()موالي احفيظ) تفويت السيد)
جودت)53)حصة اجتماعية من أصل)
33 )حصة لفائدة))السيد))ة()سيدي)
املختا1 الشاعلي بتا1يخ)3))يناير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) بمراكش  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)365 ) .
 79I
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الحسين فاضيل

MARISCO LINOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

الحسين فاضيل
مكتب 1قم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شا1ع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 43333، مراكش 
املغرب

MARISCO LINOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي مكتب 1قم 

5 ، املجمع املنهي ،تجزئة ) شا1ع 
عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 
مراكش - 43333 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

 334 5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) فبراير) )3)) ((( املؤ1خ في)
 MARISCO« من) الشركة  تسمية 
 BUYER TRADER« إلى) (»LINOR

. »COORP
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)536 ) .
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CABINET CONIF SARL AU

PARABEAUTY EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244 ، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC

PARABEAUTY EXPRESS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

سكني با1ك بالزا   عما1ة N مخزن 
1قم 3 املحمدية  - 8833) املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(7477

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARABEAUTY EXPRESS

ششه) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صيدلية،)ششه طشية،)جمالية.

مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مخزن) (N عما1ة) سكني با1ك بالزا) )

8833))املحمدية) (- ( 3)املحمدية) 1قم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: طنجي) نسرين  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() طنجي  نسرين  السيدة 

بوزنيقة) ( 3336 غيثة) حي  (97 1قم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() طنجي  نسرين  السيدة 

بوزنيقة) ( 3336 غيثة) حي  (97 1قم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتا1يخ)38)ما31)

 )3))تحت 1قم)637.

 8 I

او1و افريك إكسشير

DALAL NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

او1و افريك إكسشير
1قم 56) شا1ع اإلد1ي�سي، تجزئة 
صوفيا الو1دة، تا1كةـ ـ مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
DALAL NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي امللكية 

املسماة البشرى شا1ع الحسن الثاني 
1قم   الحوز آيت أو1ير، مراكش - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ((65

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DALAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NEGOCE
التجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العامة لجميع املنتجات االستهالكية.

امللكية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسماة البشرى شا1ع الحسن الثاني)
(- مراكش) الحوز آيت أو1ير،) 1قم) )

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( احماد) ابرجي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( احماد) ابرجي  السيد 

3سيشع) 1قم) الصناعي  الحي  تجزئة 

مراكش)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم)) عشد  بوساح  السيد 

او1ير) ايت  اكودا1  حي  عنوانه)ا()

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم).

 8(I

سعد عشد الرحملن للخدمات

 SAAD ABDERRAHMAN
SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سعد عشد الرحملن للخدمات

46 شقة 1قم 3 الطابق   شا1ع 

 DR ID 1النسيم طريق املصلى ازمو

 MOULOUD(MESTI(SIDI(IFNI،

24102، 126 maroc

 SAAD ABDERRAHMAN

SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 AZEMMOUR AZEMMOUR

AZEMMOUR 24102 املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 46 7

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1) ((3(3 دجنبر) (34 في) املؤ1خ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SAAD الوحيد) الشريك  ذات 

مشلغ) ( (ABDERRAHMAN SERVICE
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

 AZEMMOUR اإلجتماعي) مقرها 

 AZEMMOUR (4 3(

(: ل) نتيجة  املغرب  (AZEMMOUR

صعوبة في تحقيق
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اهداف الشركة.
 APPT  46(و حدد مقر التصفية ب
 N° 3 ETG   RUE NASSIM ROUTE
املغرب) (MSALA AZEMMOUR

)AZEMMOUR (4 3)املغرب.)
و عين:

�سي) ايت  ( زكرياء) السيد)ة()
 6 شا1ع) الحجر  دوا1  وعنوانه)ا()
  (6  (3833 عين حرودة) ((77 1قم)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا1يخ)7 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)6335).
 83I

ماديسون كنسلتنج كروب

 GLOBAL NORTH
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ماديسون كنسلتنج كروب
 centre(Nrea(entresol 183

 avenue(prince(héritier(bloc
 n°1 local(n°65 tanger ، 90000،

TANGER MAROC
 GLOBAL NORTH CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية شا1ع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 1قم 3) - طنجة  
- 93333 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  43(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.GLOBAL NORTH CONSULTING
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشا1ات والد1اسات.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شا1ع  العزيزية 
السعودية الطابق)3)1قم)3))-)طنجة))

- 93333)طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
  33 ( (: ( 1حموني) عادل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() 1حموني  عادل  السيد 
اكزناية اكزناية طنجة))93333)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() 1حموني  عادل  السيد 
اكزناية اكزناية طنجة))93333)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 38).
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شركة محاسشة صايم

GE BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة محاسشة صايم
شا1ع الد1فوفي عما1ة السعادة 
الطابق الثالث 1قم 6 ، 63333، 

وجدة مغرب
GE BUILDING SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 شا1ع 
بير انز1ان حي الحسني  - 63333 

بركان املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.6367
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3 9 شتنبر) ((3 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
ياسين الشلفي) )ة() تفويت السيد)
  33 حصة اجتماعية من أصل) (53
حصة لفائدة))السيد))ة()ابراهيم خيا)

بتا1يخ)3))شتنبر)9 3).
غانمي) زكرياء) )ة() السيد) تفويت 
  33 حصة اجتماعية من أصل) (53
حصة لفائدة))السيد))ة()ابراهيم خيا)

بتا1يخ)3))شتنبر)9 3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)36 .
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STE AYAD CONSULTING SARL

 TRANS OUJDA EUROPE 
EXPRESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
 TRANS OUJDA EUROPE 

EXPRESS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ) تجزئة 
او1يون فوكيس طريق عين بني مطهر 
محل تجا1ي - 63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3678 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS((:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OUJDA EUROPE EXPRESS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير
التصدير واالستيراد.

عنوان املقر االجتماعي):) ))تجزئة)
او1يون فوكيس طريق عين بني مطهر)
محل تجا1ي)-)63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد أمين هامل):))333. )حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) أمين هامل عنوانه)ا() السيد 
الوحدة طريق تازة زنقة النجم 1قم)

3)  63333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا() ( السيد أمين هامل)
الوحدة طريق تازة زنقة النجم 1قم)

3)  63333)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 84.
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PF EXPERTS

ELICAM COIFFURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
)3 زنقة ابن عطية, عما1ة بنعشد 
الرازق , كليز مراكش ، 43333، 

مراكش املغرب
ELICAM COIFFURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

ابن عطية )3 الطابق اال1�سي الحي 

الشتوي  - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (( 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELICAM COIFFURE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركزالعناية والتجميل).

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق اال1�سي الحي) (3( ابن عطية)

الشتوي))-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: خلوف) 1جاء) السيدة 

حصة بقيمة)3 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خلوف  1جاء) السيدة 
املحمدية) ( 36 1قم) نيس) ) تجزئة 

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خلوف  1جاء) السيدة 
املحمدية) ( 36 1قم) نيس) ) تجزئة 

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))53 ) .
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الحسين فاضيل

NCS MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

الحسين فاضيل

مكتب 1قم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 

) شا1ع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب

NCS MANAGEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1قم 

6 عما1ة ف ،طابق 1قم   ،عنبر ـ85 

املسيرة )،مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.63343

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) )3)) ((3 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الشاعلي سيدي املختا1 كمسير آخر

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)365 ) .
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الحسين فاضيل

NCS MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

الحسين فاضيل

مكتب 1قم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 

) شا1ع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب

NCS MANAGEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1قم 

6 عما1ة ف ،طابق 1قم   ،عنبر ـ85 

املسيرة )،مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.63343

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) )3)) ((3 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الصشاحي محمد كمسير آخر

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)365 ) .
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شركة محاسشة صايم

GE BUILDING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

شركة محاسشة صايم

شا1ع الد1فوفي عما1ة السعادة 

الطابق الثالث 1قم 6 ، 63333، 

وجدة مغرب

GE BUILDING SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 شا1ع 

بير انز1ان حي الحسني - 63333 

بركان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.6367

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تعيين) فبراير) )3)) (38 املؤ1خ في)

خيا) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ابراهيم كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)36 .

 93I

الرفاغي هولدينك

GROUPE ARCHIMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الرفاغي هولدينك

7)  مكر1 شا1غ الحسن التاني  

الطابق    1قم الشقة 5   الدا1 

الشيضاء ، 333) ، الدا1 الشيضاء 

املغرب

GROUPE ARCHIMEDIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65) ,شا1غ 

الز1قطوني ,الطابق التاسع,1قم )9. 

- 3563) الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4939(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUPE ARCHIMEDIA

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعا1ض وامللتقيات الفنية والتقافية)

والتي لها عالقة بالهندسة املعما1ية.

واملجالت) الجرائد  ونشر  انتاج 

والكتب في املجال الفني والتقني.

واالشرطة) االفالم  وانتاج  اعداد 

الوتائقية في جميع املجاالت..

عنوان املقر االجتماعي):)65)),شا1غ)

الز1قطوني),الطابق التاسع,1قم))9. - 

3563))الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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اقلعي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
حدائق) تجزئة  (,33 عنوانه)ا()
غشدالرحمان.) الكو1نيش,سيدي 

83 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
حسيني) خياطي  1شيد  السيد 
 (3 83 ليير,انفا.) 7,زنقة  عنوانه)ا()

الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اقلعي) الزهراء) فاطمة  السيدة 
حدائق) 33,تجزئة  عنوانه)ا()
غشدالرحمان.) الكو1نيش,سيدي 

83 3))الدا1 الشيضاء)املغرب
حسيني) خياطي  1شيد  السيد 
 (3 83 ليير,انفا.) 7,زنقة  عنوانه)ا()

الدا1الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 
1قم) تحت  ما31) )3)) ( 3

.43(   ( 3((  4
 9 I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

SOCIETE YANI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av
 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
SOCIETE YANI TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 ادوز 
فم العنصر بني مالل - 3333) بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   57

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE YANI TRAV
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العمومية
كراء)املعدات
نقل الشضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)دوا1 ادوز)
بني) ((3333 (- فم العنصر بني مالل)

مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
الحدجي)) الرحمان  عشد  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحدجي) الرحمان  عشد  السيد 
فم) اسحاق  ايت  دوا1  عنوانه)ا()
بني مالل) ( ((3333 العنصر بني مالل)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحدجي) الرحمان  عشد  السيد 
فم) اسحاق  ايت  دوا1  عنوانه)ا()
بني مالل) ((3333 العنصر بني مالل)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)  )ما31)

 )3))تحت 1قم)83).
 9(I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE BENZACREPE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

STE BENZACREPE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق عين 
الشقف 1قم 35 تجزئة 1ياض الداليا 

فا3 - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66673
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENZACREPE SARL
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مطعم).
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة 1ياض) (35 الشقف 1قم) عين 

الداليا فا3)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد جمال بنزكري):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
((: بنزكري) الرحمان  عشد  السيد 
533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنزكري  جمال  السيد 
شا1ع حسان زقة البرج طريق إيموزا1)

فا3)33333)فا3 املغرب.
بنزكري) الرحمان  عشد  السيد 
هللا) عشد  بن  عالل  شا1ع  عنوانه)ا()
قاسم) سيدي  غ  ف  أ  ج  م  عما1ة 

33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنزكري  جمال  السيد 
شا1ع حسان زقة البرج طريق إيموزا1)

فا3)33333)فا3 املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتا1يخ)3  
ما31) )3))تحت 1قم) )3)/ )  .

 93I

ائتمانية ماجسترال

لبار نور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ماجسترال
تجزئة السيكون القطعة 7 /7 زاوية 

زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 
األطلس فا3 ، 33 33، فا3 

املغرب
لشا1 نو1  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع ابن 
الخطيب اقامة النخلة ) عما1ة ) 

1قم    - 33333 فا3 املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66683

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)لشا1 نو1)
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

مواد التجميل
املعدات واملستلزمات) بيع وشراء)

الطشية والسشه طشية
التصدير واألستيراد

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع ابن)
 ( عما1ة) (( النخلة) اقامة  الخطيب 

1قم)   - 33333)فا3 املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
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السيد كمال لشا1)):))333. )حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كمال لشا1 عنوانه)ا() )د1ب)
بلخاط الزيات))33333)فا3))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال لشا1 عنوانه)ا() )د1ب)
بلخاط الزيات))33333)فا3))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)38  .

 94I

اد1امو

RS SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اد1امو
الشقة 1قم  اقامة ابن اسعيد 
العما1ة )G املنظر الجميل 3 ، 

53333، مكنا3 املغرب
RS SYSTEME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 93   

تجزئة البساتين7 الشطر التاني 
البساتين - 53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(533
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYSTEME
تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

كشيرة
واالجهزة) املعدات  تتبيت 

االلكترونية والكهربائية

واالجهزة) املعدات  صيانة 
االلكترونية والكهربائية.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم 93   
التاني) الشطر  البساتين7) تجزئة 

البساتين)-)53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 8.333 ( (: 1ضا) الشا�سي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (.333 ( (: سكينة) اشني  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() 1ضا  الشا�سي  السيد 
1قم حي ابن عاشو1ب م ع مكنا3)

53333)مكنا3 املغرب.
عنوانه)ا() سكينة  اشني  السيدة 
1قم 93 ))تجزئة البساتين7)الشطر)
مكنا3) (53333 البساتين) التاني 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() 1ضا  الشا�سي  السيد 
1قم حي ابن عاشو1ب م ع مكنا3)

53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 7  .

 95I

STE AYAD CONSULTING SARL

LOGISTIQUE EVASION 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
 LOGISTIQUE EVASION   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 شا1ع 

عمر السالوي محل تجا1ي - 63333 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

36799

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  LOGISTIQUE EVASION

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير

التصدير واالستيراد.

68)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

 63333 (- عمر السالوي محل تجا1ي)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: 1اشدي) بشير  ( السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))بشير 1اشدي عنوانه)ا()حي)

املحمدي زنقة املعري 1قم))  63333 

وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() 1اشدي  بشير  ( السيد)

  ( 1قم) املعري  زنقة  املحمدي  الحي 

63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)863.
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garantis(conseil

VARG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

garantis(conseil
ابراج الكتبية عما1ة 1قم 8  شقة 

1قم 35 محاميد 9 ، 43333، 
مراكش املغرب

VARG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراكش 
 MGCD 3 3املنا1ة  امللك املسمى
94A  عما1ة 8  الطابق الثاني 

املحاميد  - 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (( 5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.VARG(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
د1اسة) (- ( (: غرض الشركة بإيجاز)
وتصميم املواقع اإللكترونية أو غيره)؛
)-)تاجرعمليات االنشطة الرياضية)

والفنية))؛
)-))استغالل مطعم))؛.

مراكش) (: املقر االجتماعي) عنوان 
 MGCD املسمى3 3  امللك  ( املنا1ة)
الثاني) الطابق  ( 8 عما1ة) ( 94A

املحاميد))-)43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
: عطوف) اد1ي�سي  هيام   السيدة 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عطوف)) اد1ي�سي  هيام  السيدة 
1قم) تسلطانت  تجزئة  عنوانه)ا()
 43333 ( علي) بن  يوسف  سيدي  (7

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عطوف)) اد1ي�سي  هيام  السيدة 
1قم) تسلطانت  تجزئة  عنوانه)ا()
 43333 علي) بن  يوسف  سيدي  (7

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)533 ) .

 97I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

RIM TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب
RIM TRAVAUX DIVERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 
4 املحطة الطرقية - 46353 

الشماعية املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) يناير) )3)) ( 5 املؤ1خ في)
 RIM(شركة ذات املسؤولية املحدودة
)مشلغ 1أسمالها) (TRAVAUX DIVERS
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333
(- املحطة الطرقية) (4 اإلجتماعي 1قم)
46353)الشماعية املغرب نتيجة ل):)

توقف أنشطة الشركة.
 4 1قم) التصفية ب  مقر  و حدد 
املحطة الطرقية))-)46353)الشماعية)

املغرب.)

و عين:

اعريش) ( حميد) السيد)ة()

شا1ع) املسيرة  حي  وعنوانه)ا()

اليوسفية الرقم)4 46353)الشماعية)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

السيد)ة()هشام لفتات وعنوانه)ا()

  ( حي املسيرة شا1ع اليوسفية زنقة)

املغرب) الشماعية  (46353  4 الرقم)

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)
املحطة) (4 1قم) (: بالتصفية) املتعلقة 

الطرقية الشماعية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/74.

 98I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ERAD LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب

ERAD LOGISTICS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 5 الحي 

االدا1ي مركز سيديأحمد الكنتو1 - 

46333 اليوسفية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 353

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ((3 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

املرجاني املصطفى كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) باليوسفية  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/73.

 99I

STE NOVA FEZ .SARL AU

 ASSALAHIYATI DE شركة

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE ASSALAHIYATI DE

TRAVAUX DIVERS SARL

 N°50 BIS(RUE(SIDI(JELLOUL

 BAB(AJISSA ، 30000، FES

MAROC

 ASSALAHIYATI DE شركة

TRAVAUX DIVERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1قم 

53 مكر1 زنقة سيدي جلول باب 

الڭيسة  - 33333 فا3 املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.35583

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) ((3(3 أكتوبر) ((3 في) املؤ1خ 

 ASSALAHIYATI DE شركة) حل 

ذات) شركة  ( (TRAVAUX DIVERS

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333

اإلجتماعي 1قم)53)مكر1 زنقة سيدي)

فا3) (33333 (- ( جلول باب الڭيسة)

املغرب نتيجة لنتيجة لعدم التوفيق)

في انجازاملشروع.

و عين:

السيد)ة()مصطفى))ابو عشد اللوي)

بنسالم) د1ب  (49 1قم) وعنوانه)ا()

الطالعة الكبرى)33333)فا3 املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 53 وفي 1قم) فبراير) )3)) ( 6 بتا1يخ)

مكر1 زنقة سيدي جلول باب الڭيسة))

- 33333)فا3 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)393 / )3.

(33I

moorish(co

OASIS BETONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
OASIS BETONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

يعقوب املنصو1 زنقة إسحاق إبن 
حنين الطابق األول 1قم   الدا1 
الشيضاء - 33)3) الدا1 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49 79 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 OASIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BETONS
غرض الشركة بإيجاز):)بيع جميع)
بها) املتعلقة  واآلالت  الشناء) مواد 
وخدمات نقل السلع والشضائع للغير.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إبن) إسحاق  زنقة  املنصو1  يعقوب 
الدا1) 1قم) ) األول  الطابق  حنين 
الشيضاء) الدا1  ((3(33 (- الشيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 93.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
((: هيتم) القاسمي  الشقالي  السيد 
453)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)
حصة) (453 ( (: ( السيد عادل نجا1ي)

بقيمة)33 )د1هم للحصة)..
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

هيتم) القاسمي  الشقالي  السيد 
عنوانه)ا()حي السالم زنقة آسني 1قم)
الشيضاء) الدا1  ((3(33 الشيضاء) (44

املغرب.
عنوانه)ا() نجا1ي  عادل  السيد 
الطابق) تجزئة سهام  كاليفو1نيا  حي 
الدا1) ((3(33 ( الشيضاء) (6 الشقة) ((

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هيتم) القاسمي  الشقالي  السيد 
عنوانه)ا()حي السالم زنقة آسني 1قم)
الشيضاء) الدا1  ((3(33 الشيضاء) (44

املغرب
عنوانه)ا() نجا1ي  عادل  السيد 
الطابق) تجزئة سهام  كاليفو1نيا  حي 
الدا1) ((3(33 ( الشيضاء) (6 الشقة) ((

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم) 79 49.

(3 I

الحسين فاضيل

BUYER TRADER COORP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

الحسين فاضيل
مكتب 1قم 5 ، املجمع املنهي ،تجزئة 
) شا1ع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 43333، مراكش 
املغرب

BUYER TRADER COORP  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1قم 

5 ، املجمع املنهي ،تجزئة ) شا1ع 
عالل الفا�سي، إقامة حرف ب، 
مراكش - 43333 مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 334 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في))))فبراير) )3))تم تعيين)
مسير جديد للشركة السيد)ة())جوز)

انتونيو))كا11 كلفيز كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)536 ) .

(3(I

cabinet(fiduda

BRADI BETON SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(fiduda
 rue(general(kettani 2eme(etg
 appt 7 berrechid ، 26100،

berrechid(maroc
BRADI BETON SARL AU  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 58 
زنقة الرازي حي ياسمينة برشيد - 

33 6) برشيد  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 ((63
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3 8 أكتوبر) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BRADI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BETON SARL AU
بإيجاز) الشركة  غرض 
 PRODUCTION ET (:
 DISTRIBUTION DE
 BÉTON/TRANSPORT DE
 MARCHANDISES POUR

. COMPTES DE TIERS
 58 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- برشيد) ياسمينة  حي  الرازي  زنقة 

33 6))برشيد))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: عياط) عادل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل عشاط عنوانه)ا()1قم)

زنقة الرازي حي ياسمينة برشيد) (56

33 6))برشيد))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل عياط عنوانه)ا()1قم)

زنقة الرازي حي ياسمينة برشيد) (56

33 6))برشيد املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

5))أكتوبر) )بتا1يخ) االبتدائية ببرشيد)

8 3))تحت 1قم) )7.

(33I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

2STP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

STP) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 

أمان ;  الطابق  ; شقة 8)  باء;  

الحي العسكري 3 ; البساتين-  - 

3)533  مكنا3 املغرب .

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.53357

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ((3 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()))محمد))قرياني))

أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.333

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (3.333

3))فبراير) مقران)))الداحو3))بتا1يخ)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)337 .

(34I

 BEPOLYCO((مكتب الد1اسات املتعدد االستشا1ات

ش م م

 STE VIANDAL MARKET  

SARL AU   شركة  فيوندال 

ماركيت ش.م.م.ب.ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الد1اسات املتعدد 

االستشا1ات  BEPOLYCO ش م م

1قم 3   حي الحسني شا1ع موالي 

1شيد و1زازات ، 45333، و1زازات 

املغرب

 STE VIANDAL MARKET SARL  

AU   شركة  فيوندال ما1كيت 

ش.م.م.ب.ش.و شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

عشد الرحمان الصحراوي 1قم 8) 

و1زازات  - 45333 و1زازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  347

 3( في) مؤ1خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE ( ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 VIANDAL MARKET SARL
ما1كيت) فيوندال  ( شركة) ( ( (AU

ش.م.م.ب.ش.و.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع اللحوم)

بالتقسيط واملواد الغدائية.
عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عشد)
الرحمان الصحراوي 1قم)8))و1زازات))

- 45333)و1زازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( صابر) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد صابر))عنوانه)ا()حي)
 45333 ( و1زازات) (973 الوحدة 1قم)

و1زازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد صابر))عنوانه)ا()حي)
 45333 ( و1زازات) (973 الوحدة 1قم)

و1زازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو1زازات))بتا1يخ)39)ما31)

 )3))تحت 1قم)67).

(35I

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة د1عة تافياللت ملحقة)

و1زازات

 SOCIÉTÉ FERKLA MULTI
« ACTIVITES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة د1عة 
تافياللت ملحقة و1زازات

شا1ع موالي 1شيد عما1ة داد3 
الطابق االول و1زازات، 45333، 

و1زازات املغرب
 SOCIÉTÉ FERKLA MULTI

ACTIVITES SARL » شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 76) 
حي ايت اكظيف  - 45333 و1زازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  357
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIÉTÉ FERKLA MULTI

.«(ACTIVITES SARL
*تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واألدوات) والتو1يدات  املعدات 

الصناعية
*)استيراد وتصدير تاجر أو وسيط

والتركيشات) االنشاءات  مقاول  (*
الصناعية.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)76) 
و1زازات) (45333 (- ( حي ايت اكظيف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
533)حصة) ( (: السيد خربو موحا)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
الصمد) عشد  الناصيري  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  (533 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خربو موحا عنوانه)ا()قصر)
كلميمة)) (5(633 ( تنجداد) الخربات 

املغرب.
الصمد) عشد  الناصيري  السيد 
ترميكت) الجديدة  تكمي  عنوانه)ا()

45333)و1زازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد) عشد  الناصيري  السيد 

ترميكت) الجديدة  تكمي  عنوانه)ا()

45333)و1زازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو1زازات))بتا1يخ)  )ما31)

 )3))تحت 1قم) 7 .

(36I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

PIN UP ONGLERIE
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

PIN UP ONGLERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األ1�سي تجزئة سيتي سانتر 1قم )7 

حي ملعب الخيل مقاطعة أكدال - 

33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

6673 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 PIN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UP ONGLERIE

غرض الشركة بإيجاز):)-)الحالقة)

والتجميل.

التجميل) مستحضرات  بيع  (-

بالتقسيط.

-)تنظيم الحفالت.

-)استيراد وتصدير..

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 7( 1قم) تجزئة سيتي سانتر  األ1�سي 

(- أكدال) مقاطعة  الخيل  ملعب  حي 

33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: مداح) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مداح  مريم  السيدة 

عما1ة ج الشقة)4)سكن املرني�سي باب)

الكيسة))33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مداح  مريم  السيدة 

عما1ة ج الشقة)4)سكن املرني�سي باب)

الكيسة))33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية بفا3))بتا1يخ)  )ما31) )3) 

تحت 1قم)335965 )   433.

(37I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

CAB TANJA SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

CAB TANJA SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 , شا1ع 
ولي العهد, مركز انريا  الطابق اال1�سي 

محل 1قم  3  - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  34  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CAB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANJA SARL
تهدف) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 

هذه الشركة اساسا))إلى):)
املالهي) وتشغيل  وإدا1ة  نشاء)

الليلية والنوادي الليلية
تقديم الطعام)،)فتحات التهوية

جميع) وتشغيل  وبناء) د1اسة 
املطاعم مع بيع املشروبات الكحولية)

أو بدونها.
واملواد) املنتجات  جميع  استيراد 

الغذائية الالزمة)
انشاء)جميع األنشطة املقاهي

جميع) وتشغيل  وتنفيذ  د1اسة 
من) والترفيهية  السياحية  املشا1يع 
أو تأجير املشاني واملساكن) خالل بناء)
الساحلية) واملنتجعات  ( والفنادق)

واملتاجر.
العمليات) جميع  عامة  بصفة 
التجا1ية,)املالية,)الصناعية))والعقا1ية)
التي تتعلق بصفة مشاشرة باملواضيع)
املشا1 إليها أعاله أو أي موضوع مشابه)
له أو يمكنه املساهمة في النمو تحت)

أي نوع لحساب الشركة الخاصة.
 , 83 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) ( مركز انريا) شا1ع ولي العهد,)
 93333  -   3 ( 1قم) محل  اال1�سي 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد هشام عشد املولى)
حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام عشد املولى عنوانه)ا()
إقامة) الساد3  محمد  شا1ع  (, 86
 93333 الثامن) الطابق  ( توبقال)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام عشد املولى عنوانه)ا()
شا1ع محمد الساد3 إقامة توبقال)
الطابق الثامن)93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (34 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم))3676).

(38I

STE MODE SHAHINAZ SARL AU

 STE MODE SHAHINAZ
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE MODE SHAHINAZ SARL
AU

1قم 5) ماج ) تجزئة جنان لويز 
سهريج كناوة فا3. ، 33333، فا3 

املغرب
 STE MODE SHAHINAZ SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 5) 
ماج ) تجزئة جنان لويز سهريج 

كناوة فا3. - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66659
في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODE SHAHINAZ SARL AU
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

صناعة املالبس الجاهزة لتصنيع.)
مختلفة) إنشاءات  أو  أعمال 

)مقاول(.
 (5 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
ماج)))تجزئة جنان لويز سهريج كناوة)

فا3.)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: زهيرااللتميمي) السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد زهير التميمي):)333 )بقيمة)

33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() التميمي  زهير  السيد 
 ( الرشاد) شا1ع  1قم) 3 ) اقامة 
فا3) (33333 فا3)  3 النرجس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() التميمي  زهير  السيد 
 ( الرشاد) شا1ع  1قم) 3 ) اقامة 
فا3) (33333 فا3)  3 النرجس 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3   .
(39I

CANOCAF SARL

MANADRIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شا1ع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

1قم 7 الطابق الثاني 1قم 33 
 NADOR ،6(333 ،1الناظو

MAROC

MANADRIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطا1 

ايلو 1قم 38 عما1ة 1قم 84، الطابق 
الخامس 1قم 53 - 333)6 الناظو1  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 695

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANADRIM

/ (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد) )/توزيع  والتصدير) االستيراد 

الغذائية.

عنوان املقر االجتماعي):)حي املطا1)

الطابق) (،84 عما1ة 1قم) (38 ايلو 1قم)
الناظو1)) (6(333  -  53 الخامس 1قم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: سمية) بود1يم  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: هللا) عشد  بود1يم  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيدة بود1يم سمية)
الناظو1)) (6(333 ميمون) أوالد  حي 

املغرب.

السيد بود1يم عشد هللا عنوانه)ا()

حي أوالد ميمون عما1ة انسام))333)6 

الناظو1))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا() ( السيدة بود1يم سمية)
الناظو1)) (6(333 ميمون) أوالد  حي 

املغرب
السيد بود1يم عشد هللا عنوانه)ا()
حي أوالد ميمون عما1ة انسام))333)6 

الناظو1))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)39)فبراير)

 )3))تحت 1قم)439.

( 3I

STE TIB COMPT SARL AU

IEAMAR BENMESSAOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شا1ع املرابطين وزنقة 

الشخا1ي إقامة بغدادي مكتب 1قم 
35 ، 63333، وجدة املغرب

  IEAMAR BENMESSAOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

االندلس زنقة الثناء ) 1قم 4  - 
63333 وجدة املغرب.

وفاة شريك
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(6669
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في))3)فبراير) )3))تم اإلعالم)
بن) املجيد  عشد  الشريك  بوفاة 
مسعود وتوزيع حصصه على الو1ثة)
9 )يناير) )لرسم اإل1اثة املؤ1خ في)

ً
تشعا

 )3))بالشكل األتي):
((، ( مسعود) بن  ( ثرية) السيد)ة()

669. )حصة).
عشد الجشا1 بن مسعود)) السيد)ة()

،))6 9.))حصة).
((، ( مسعود) بن  ايوب  السيد)ة()

6 9.))حصة).
((، ( مسعود) بن  محمد  السيد)ة()

6 9.))حصة).
((، ( مسعود) بن  اسماء) السيد)ة()

458. )حصة).
((، ( مسعود) بن  يسرى  السيد)ة()

458. )حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 79.
(  I

STE TIB COMPT SARL AU

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET D›HEMODIALYSE AL

WIFAQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شا1ع املرابطين وزنقة 

الشخا1ي إقامة بغدادي مكتب 1قم 
35 ، 63333، وجدة املغرب

 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET
 D›HEMODIALYSE AL WIFAQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شا1ع عالل بن عشد هللا ويوسف 

بن تاشفين  الطابق الثامن 1قم  8 
63333 وجدة املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.35 89
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ((3 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
سعيد) )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (53 بوشنتوف)
)ة() السيد) ( حصة لفائدة) (53 أصل)
فبراير) ((3 بتا1يخ) بوشنتوف  الهام 

.(3( 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) (35 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))79.
( (I

FIDURIZK

SERVICES RACHADI BENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC

SERVICES RACHADI BENS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
األطرش مليلة بنسليمان - 3333  

بنسليمان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

6697
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES RACHADI BENS
غرض الشركة بإيجاز):)-))استيراد)
وتصدير وتوزيع قطع غيا1 السيا1ات)

املستعملة
-))مقاول أعمال متنوعة.

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  3333 (- بنسليمان) مليلة  األطرش 

بنسليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: الحاج) 1شادي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: السيدة 1شادي السعدية)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحاج  1شادي  السيد 
  3333 بنسليمان) مليلة  مركز 

بنسليمان املغرب.
السعدية) 1شادي  السيدة 
بنسليمان) مليلة  مركز  عنوانه)ا()

3333 )بنسليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الحاج  1شادي  السيد 
  3333 بنسليمان) مليلة  مركز 

بنسليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)38 .

( 4I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE MSN PHARMA SARL
AU

إعالن متعدد القرا1ات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE MSN PHARMA SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: فا3 
القطعة 1قم 9  الحي الصناعي 

عين الشقف فا3 - 33333 فا3 
املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.6(735
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)33)ما31) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

الذي ينص على) قرا1 1قم األول:)
مايلي:)تغيير املقر اإلجتماعي من فا3)
الحي الصناعي عين) ( 9 القطعة 1قم)
القطعة 1قم) إلى فا3 ب ) ( الشقف)

9 )الحي الصناعي عين الشقف)
الذي ينص على) (: قرا1 1قم التاني)
إضافة نشاط تجا1ي صناعة) مايلي:)
مستلزمات) وبيع  الكيميائية  املواد 
واإلستيراد) بالتقسيط  التجميل 

والتصدير
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  األول:) 1قم  بند 
مايلي:)تغيير املقر اإلجتماعي من فا3)
الحي الصناعي عين) ( 9 القطعة 1قم)
القطعة 1قم) إلى فا3 ب ) ( الشقف)

9 )الحي الصناعي عين الشقف
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الذي ينص على) الثاني:) بند 1قم 

إضافة نشاط تجا1ي صناعة) مايلي:)

مستلزمات) ( وبيع) الكيميائية  املواد 

واإلستيراد) بالتقسيط  التجميل 

والتصدير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/3)  .

( 5I

STE NOVA FEZ .SARL AU

NOVA FEZ شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE(NOVA(FEZ .SARL(AU

 N°229 RCE(ALFATH 1

 ER(ETAGE,APPT 2 ,AV

 OUAFAE,LOTISSEMENT

 OUAFAE 2 RTE(SEFROU،

30000، FES(MAROC

شركة NOVA FEZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 9)) 
اقامة الفتح الشقة ) الطابق االول 

شا1ع الوفاء تجزئة الوفاء ) طريق 

صفرو - 33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66383

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NOVA FEZ

غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

نقل االفراد)

والصيانة) االغرا3  في  مقاول  (-

حدائق وشوا1ع)...الخ

واجهات) تنظيف  في  مقاول  (-

املخازن والعما1ات)
عنوان املقر االجتماعي):)1قم)9)) 
الطابق االول) (( اقامة الفتح الشقة)

طريق) (( الوفاء) تجزئة  الوفاء) شا1ع 

صفرو)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: مريم) املنوني  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  33333 (: مريم) املنوني  السيدة 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مريم  املنوني  السيدة 
زنقة طو1ينو) الهدى  اقامة  ((6 1قم)

فا3) (33333 ))طريق صفرو) الوفاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مريم  املنوني  السيدة 
زنقة طو1ينو) الهدى  اقامة  ((6 1قم)

فا3) (33333 ))طريق صفرو) الوفاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))86.

( 7I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

FERALCO - فيرالكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 GROUPE AHMED

 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE

34  مكر1 شا1ع عشد املومن الطابق 
الرابع ، 3333)، الدا1 الشيضاء 

املغرب
فيرالكو - FERALCO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 34  
مكر1 شا1ع عشد املومن الطابق 
الرابع - 3333) الدا1 الشيصاء 

املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.353(33

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
9 3))تقر1 حل) 39)دجنبر) املؤ1خ في)
ذات) شركة  (FERALCO (- فيرالكو)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 
  34 د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
مكر1 شا1ع عشد املومن الطابق الرابع)
- 3333))الدا1 الشيصاء)املغرب نتيجة)

لقرا1 الشريك الوحيد
تزايد خسا1ات الشركة.

و عين:
 VLAEMINK ( السيد)ة()
وعنوانه)ا() (THIERRY  HECTOR
 SINT MERTENS- LATEM  4963
)ة() كمصفي) (LATEM BELGIQUE

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
  34 وفي) ((3(3 دجنبر) بتا1يخ) 3)
مكر1 شا1ع عشد املومن الطابق الرابع)

- 3333))الدا1 الشيصاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769453.
( 9I

MA GLOBAL CONSULTING

ENERGY.CLAIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شا1ع عشد املومن وزنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
3333)، الدا1 الشيضاء املغرب

ENERGY.CLAIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59  

شا1ع يعقوب املنصو1  - 3333) 

الدا1الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.334 67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ((3 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة())مونية))خالدي))

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((53

)ة()ما1ية) السيد) ( 53))حصة لفائدة)

خالدي بتا1يخ)3))فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769643.

(( I

ST(C

CATANGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

CATANGA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العزيزية شا1ع اململكة السعودية 

الطابق 3 الرقم 3) - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4 35

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CATANGA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحقائب) االحذية،) املالبس،)

واالكسسوا1ات..

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السعودية) اململكة  شا1ع  العزيزية 

3) - 93333)طنجة) 3)الرقم) الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

343)حصة) ( (: السيد فريد يونس)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: يونس) املفضل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد))محمد يونس):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يونس  فريد  السيد 

شا1ع عنترة 1قم)44)حي موالي الحسن))

93333)تطوان املغرب.

عنوانه)ا() يونس  املفضل  السيد 

د1ب د) (9 شا1ع محمد ج بنونة زنقة)

1قم)4 93333)تطوان املغرب.

عنوانه)ا() يونس  محمد  ( السيد)

تطوان) (93333  44 شا1ع عنترة 1قم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() يونس  فريد  السيد 

شا1ع عنترة 1قم)44)حي موالي الحسن))

93333)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))44).

((3I

F.C.G.E

 SOCIETE BAB AILEN

MONEY TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE BAB AILEN MONEY

TRANSFERT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طوالة 

موالي علي الشريف 1قم  3 محل 
1قم   د1ب اشتوكة املدينة مراكش - 

43343 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((8 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE BAB AILEN MONEY

.TRANSFERT

النقود:) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التحويالت)-)األداء)-)الصرف).

طوالة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محل) 1قم) 3) الشريف  علي  موالي 
1قم) )د1ب اشتوكة املدينة مراكش)-)

43343)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

: طه) قعدود  الشرايبي   السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
طه) قعدود  الشرايبي  السيد 
 33 1قم) النخيل ) برج  عنوانه)ا()
 43333 مراكش) الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ايمان  التازي  السيدة 
  3 اقامة سعد ج.ه عما1ة) 4)شقة)

الجديدة)4333))مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)564 ) .
((5I

NADIRAN IMPORT SARL

NADIRAN IMPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NADIRAN IMPORT SARL
 Rue  JORDANIE  Immeuble

 YAMNA(II 6ème(étage    Appt.
 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
NADIRAN IMPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي ستي لوج أ 
1قم 39 شا1ع موالي هشام - 93333 

طنجة املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.68637

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1) فبراير) )3)) ((4 في) املؤ1خ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 NADIRAN الوحيد) الشريك  ذات 
  3.333 1أسمالها) مشلغ  ( (IMPORT
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي ستي)
هشام) موالي  شا1ع  (39 1قم) أ  لوج 
(: نتيجة ل) املغرب  طنجة  (93333  -

جائحة كرونا).

و حدد مقر التصفية ب ستي لوج أ)
1قم)39)شا1ع موالي هشام)-)93333 

طنجة املغرب.)

و عين:
الطهري) ( نجوى) السيد)ة()

العشد) عشد  موالي  شا1ع  وعنوانه)ا()

العزيز اقامة املعزيزية 1قم)37 93333 

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3 433).

((7I

comptasultlta(sarl

EZAOUIA BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta(sarl

تجزئة خديجة زنقة واد و1غة الرقم 

 4) الطابق االول الد1وة برشيد ، 

)3)6)، الد1وة املغرب

EZAOUIA BOIS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

ماجو1يل مدخل 1قم   مكتب 1قم4 

الطابق األول الد1وة  - )3)6) 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 48( 

 38 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EZAOUIA BOIS
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(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 COMMERCE ET NEGOCIANT
 DU BOIS EN DRTAIL ET DEMI

.GROS
تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ماجو1يل مدخل 1قم) )مكتب 1قم4 
 (6(3( (- ( الد1وة) األول  الطابق 

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( مكيملي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد البشير الزاوية):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد عادل مكيكلي)
 (6(3( ( ( دوا1 لوشاوشة أوالد زيان)

برشيد املغرب.
عنوانه)ا() الزاوية  البشير  السيد 
مشيش)) بن  قصشة  بطيوة  دوا1 

)3)6))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد عادل مكيكلي)
 (6(3( ( ( دوا1 لوشاوشة أوالد زيان)

برشيد املغرب
عنوانه)ا() الزاوية  البشير  السيد 
مشيش)) بن  قصشة  بطيوة  دوا1 

)3)6))برششد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

 )3))تحت 1قم)3 3.
((9I

FIDALIC CONSEIL

AL FAWZ KHADAMATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDALIC CONSEIL
االزدها1 امتداد عما1ة 1قم 8   ، 

43333، مراكش املغرب
AL FAWZ KHADAMATE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق فا3 
كيلومتر   دوا1 املحامدية جماعة 
الويدان  - 43333 مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ((55

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAWZ KHADAMATE
د1و3) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدعم واملساعدة املد1سية عن بعد.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املحامدية) دوا1  كيلومتر  ) فا3 
مراكش)) (43333 (- ( الويدان) جماعة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة السعيدي سمية)):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سمية)) السعيدي  السيدة 
 9  33 شا1ع بابيتري) ( 7 عنوانه)ا()

كو1بيي))433)3)اسون فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سمية)) السعيدي  السيدة 
 9  33 شا1ع بابيتري) ( 7 عنوانه)ا()

كو1بيي))433)3)اسون فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3 9).
(33I

aice(compta

 OMEGA MINING AND
TRADING COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

 OMEGA MINING AND

TRADING COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  أحمد 

املجاتي إقامة جشال االلب الطابق 

  1قم 8 حي املعا1يف - 3373) 

الشيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493779

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 OMEGA MINING AND (:

.TRADING COMPANY

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات التعدين واملعادن الحديدية)

واملواد املفيدة.

عنوان املقر االجتماعي):)3 )أحمد)

املجاتي إقامة جشال االلب الطابق)  
1قم)8)حي املعا1يف)-)3373))الشيضاء))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: السيد حمزة عشدالحسين)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد حسين عشدالحسين):))333 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  53 ( (: اوسعيد) فيصل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (53 ( (: السيدة أمنة عشدالحسين)

حصة بقيمة)3 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عشدالحسين) حمزة  السيد 

بوسكو1ة)) لشيسا  تجزئة  عنوانه)ا()

)8 7))الشيضاء))املغرب).

عشدالحسين) حسين  السيد 

بوسكو1ة)) لشيسا  تجزئة  عنوانه)ا()

)8 7))الشيضاء))املغرب).

السيد فيصل اوسعيد عنوانه)ا()
36إقامة الربيع الهرهو1ة تما1ة) ( 1قم)

333) )تما1ة املغرب).

عشدالحسين) أمنة  السيدة 

بوسكو1ة)) لشيسا  تجزئة  عنوانه)ا()

)8 7))الشيضاء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشدالحسين) حمزة  السيد 

بوسكو1ة)) لشيسا  تجزئة  عنوانه)ا()

)8 7))الشيضاء)املغرب

عشدالحسين) حسين  السيد 

بوسكو1ة)) لشيسا  تجزئة  عنوانه)ا()

)8 7))الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)57 769.

(3(I

FICASUD

DECO EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 6 

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

DECO EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
محمد الشقال وفاطمة الفهرية جيليز 

مراكش - 43333 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. (347

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)5 )أبريل)334))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زنقة محمد الشقال وفاطمة الفهرية)
مراكش) (43333 (- مراكش) جيليز 
عشدالكريم) »شا1ع  إلى) املغرب«)
الطابق) الخطابي،) عما1ة  الخطابي،)
شا1ع) مراكش  جيليز  (7 1قم) الرابع 
عما1ة) الخطابي،) عشدالكريم 
الخطابي،)الطابق الرابع 1قم)7)جيليز)

مراكش)43333)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (37 بتا1يخ) ( بمراكش) التجا1ية 

334))تحت 1قم)75  ).

(34I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

GOLDRIN
إعالن متعدد القرا1ات

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al  57
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
GOLDRIN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: )3 مكر1, 

زنقة اوالد فريج, شا1ع بير قاسم 
سوي�سي - الرباط - 73 3  الرباط 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
. 33 3 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) فبراير) )3)) (38 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية):))
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الشكل القانوني للشركة

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:))
توسيع نشاط الشركة)

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 1قم) بند 
مايلي:)فوتت السيدة اد1ي�سي مسواك)
من) اجتماعية  حصة  ((33 خديجة)
الواحدة) للحصة  د1هم  ( 33 فئة)

لفائدة السيد اد1ي�سي مسواك عمر
بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
الشكل) تغيير  الوحيد  الشريك  قر1 
دات) شركة  من  للشركة  القانوني 
الى شركة دات) املسؤولية املحدودة 
الشريك) دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد))
بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
الوحيد توسيع نشاط) الشريك  قر1 

الشركة):)ادا1ة وتسيير املشا1يع
ينص على) الذي  و7:) (6 1قم) بند 
اد1ي�سي مسواك عمر) السيد  مايلي:)
يملك)333 )حصة اجتماعية من فئة)

33 )د1هم للحصة الواحدة
بند 1قم)) :)الذي ينص على مايلي:)
حفاظ السيد اد1ي�سي مسواك عمر)

على منصشه كمسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية 

.D   5R((3))تحت 1قم( 
(35I

فوبريل

سطاسيون مزوز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فوبريل
تقاطع شا1ع لال ياقوت وزنقة 

العرعا1 9 اقامة كالي ط 4 ش 7  ، 
83363، الدا1 الشيضاء املغرب
سطاسيون مزوز شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
شا1ع لال ياقوت وزنقة  العرعا1 
9 اقامة كاليس الطابق الرابع 

شقة 1قم 7  الدا1 الشيضاء                                                     
- 3333) الدا1 الشيضاء                                                     

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4937( 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سطاسيون مزوز.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
للفواكه) ومصد1  ومكيف  منتج 

والخضروات.
إدا1ة محطات التبريد والتعشئة.

تصدير)/)استيراد األسمدة وجميع)
املنتجات الز1اعية.

والنقل) اللوجستية  األعمال 
الدولي.

الشراء) أو  عام  بشكل  املتاجرة  (-
أو الشيع أو االستيراد أو التصدير أو)
العرض بجميع أشكاله ألي سلعة أو)
منتج من مواد غذائية أجنبية من أي)
أصل ومن أي منتج غذائي مغربي في)

الخا1ج.
اقتناء)وتأجير واستغالل العقا1ات)

الز1اعية.
والتعشئة) التكييف  أعمال 
محطة) (، تبريد) )محطة  والتغليف)

تعشئة وتغليف(
إنتاج وتغليف وتسويق ومعالجة)
وجميع) الز1اعية  املنتجات  جميع 

املنتجات املماثلة أو ذات الصلة)؛
املعامالت) جميع  في  الوساطة  (-

التجا1ية الوطنية والدولية.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العرعا1) ( وزنقة) ياقوت  لال  شا1ع 

الرابع) الطابق  كاليس  اقامة  (9

الشيضاء))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الدا1  ( 7 1قم) شقة 

الشيضاء))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الدا1  ((3333  -

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد أمين مزوز):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

  43 السيد أمين مزوز عنوانه)ا()

الشيضاء.)) الدا1  الريفي  عمر  شا1ع 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

  43 السيد أمين مزوز عنوانه)ا()

الشيضاء.)) الدا1  الريفي  عمر  شا1ع 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)  )769.

(37I

JURIS FISCAL PRECIOUS

 POLE DE TRANSMISSION«

»PDT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JURIS FISCAL PRECIOUS

4  شا1ع الز1قطوني الطابق 8 1قم 

6  ، 43 3)، الدا1 الشيضاء املغرب

 POLE DE TRANSMISSION«

PDT« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 ، شا1ع 

الز1قطوني الطابق 9  1قم 8   - 

43 3) الدا1 الشيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494457

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 POLE«(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DE TRANSMISSION »PDT

غرض الشركة بإيجاز):)-)الهندسة)

املدنية وتشييد املشاني وجميع هيئات)

الدولة؛

أو) بناء) موقع  أي  استغالل  (-

و1شة عمل أو أصول تجا1ية متعلقة)

بشركة األشغال العمومية أو األشغال)

الخاصة؛

-)استغالل أي نوع من املقالع؛

التربة) تسوية  بأعمال  القيام  (-

وجميع أنواع الطرق واملقالع؛

-)أي عملية هدم أو إخالء؛

-)وكالة عقا1ية واإلنعاش العقا1ي؛

-)التجا1ة العامة؛

املواد) جميع  وتصدير  استيراد  (-

املتعلقة بالهندسة املدنية واملشاني؛

النقل) معدات  وتعديل  تصنيع  (-

وو1شة الخراطة والطحن؛

أي معاملة تجا1ية أو) وعموًما،) (-

أو غير) أو منقولة  أو صناعية  مالية 

أو) مشاشر  بشكل  تتعلق  قد  منقولة 

غير مشاشر باملوضوع املذكو1 أعاله،)

باإلضافة إلى أي مشا1كة مشاشرة أو)

تما31) التي  للشركات  مشاشرة  غير 

أنشطة مماثلة أو ذات صلة.

عنوان املقر االجتماعي):)4 ،)شا1ع)
 -    8 1قم) ( (9 الطابق) الز1قطوني 

43 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد زيد الكتبي):))3.533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 3.533 ( (: مليانا) جالل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

ابوالقاسم) محمد  علي  السيد 

  33 حصة بقيمة) (3.333 ( (: الكتبي)

د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()    الكتبي  زيد  السيد 

 (8 شقة) (7 طريق مكة د1ج د طابق)

باب كاليفو1نيا)3)34))الدا1 الشيضاء)

املغرب.

 (8 السيد جالل مليانا عنوانه)ا()

 (3554 زنقة أكادير الطابق السفلي)

الدا1 الشيضاء)املغرب.

ابوالقاسم) محمد  علي  السيد 

مكة) طريق  عنوانه)ا()  ) الكتبي 

إقامة السالم باب) 6)شقة) )) طابق)

الشيضاء) الدا1  ((34(3 كاليفو1نيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()    الكتبي  زيد  السيد 

 (8 شقة) (7 طريق مكة د1ج د طابق)

باب كاليفو1نيا)3)34))الدا1 الشيضاء)

املغرب

 (8 السيد جالل مليانا عنوانه)ا()

 (3554 زنقة أكادير الطابق السفلي)

الدا1 الشيضاء)املغرب

ابوالقاسم) محمد  علي  السيد 

مكة) طريق  عنوانه)ا()  ) الكتبي 

إقامة السالم باب) 6)شقة) )) طابق)

الشيضاء) الدا1  ((34(3 كاليفو1نيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)3 7699.

(39I

MCG

أن أوطر موند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أن أوطر موند شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

)8 شا1ع الحسن الثاني - 43333 
مراكش املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 39367
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ما31) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
  3.333« أي من) د1هم«) ( 93.333«
عن) د1هم«) ((33.333« إلى) د1هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)653 ) .

(4 I

CABINET BAHMAD

 MAROC PROJET
INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عما1ة د   شقة 
ب  ) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عما1ة د   شقة 
ب  ) الطابق الثاني جليز مراكش، 

43333، مراكش املغرب
 MAROC PROJET

INVESTISSEMENT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي سيدي غانم 1قم 58  

الطابق األول مكتب 1قم -33 - 

43333  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((77

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متشوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 MAROC PROJET (: تسميتها)

. INVESTISSEMENT

القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

باملساهمة في 1أسمال الشركات.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  58 1قم) غانم  سيدي  الصناعي 

 -  33- 1قم) مكتب  األول  الطابق 

43333))مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن فا31 عنوانه)ا()3  

شا1ع كا1نو))33)3 )داكا1))السنغال.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن فا31 عنوانه)ا()3  

شا1ع كا1نو))33)3 )داكا1))السنغال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 56 ) .

(43I
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ائتمائية املحاسشة

EBR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمائية املحاسشة

شا1ع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،93333 ،  4 ششوط 1قم

املغرب

EBR TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع أبي 

الحسن الشاذلي، اقامة شابوت 1قم 

4  - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 34433

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ((3(3 يناير) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EBR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للشضائع) والدولي  الوطني  الطرقي 

لفائدة الغير..

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع أبي)

اقامة شابوت 1قم) الحسن الشاذلي،)

4  - 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد الروين محمد):))334)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد بنزهرة 1فيق)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: السيد الخملي�سي سعيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  الروين  السيد 
طنجة) (93333 تجزئة الخير عما1ة)  

املغرب.
السيد بنزهرة 1فيق عنوانه)ا()حي)
العروبة م/أ زنقة)  )1قم) 3 53 )9 

القصر الكشير املغرب.
سعيد) الخملي�سي  السيد 
عنوانه)ا()حي بني توزين جامع املقراع)

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنزهرة 1فيق عنوانه)ا()حي)
العروبة م/أ زنقة)  )1قم) 3 53 )9 

القصر الكشير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)33837).
(45I

OUR EXPERT

RIC TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
RIC TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ((33

 33 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 RIC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRAVAUX

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT(:(عنوان املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 43333

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: 1ضوان) شهى  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() 1ضوان  شهى  السيد 

قصر ايت يحيى حصيا تنغير)45833 

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() 1ضوان  شهى  السيد 

قصر ايت يحيى حصيا تنغير)45833 

تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) بمراكش  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)476 ) .

(46I

OUR EXPERT

ROSEAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

ROSEAL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 APT 3 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 IMM 33 DAR(SALAM(SAADA

 ASKJOR(MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   9  

في) مؤ1خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ROSEAL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND ET PRODUCTION

. DES PRODUITS COSETIQUE
 APT 3 (: عنوان املقر االجتماعي)
 IMM 33 DAR SALAM SAADA
 ASKJOR MARRAKECH - 43333

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة اد1يسية ايت حدو):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد عمروان عشد العزيز):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حدو) ايت  اد1يسية  السيدة 
عنوانه)ا()دا1 السالم عما1ة)33)شقة)
مراكش) (43333 مراكش) 3 سعادة 

املغرب.
العزيز) عشد  عمروان  السيد 
عنوانه)ا()دا1 السالم عما1ة)33)شقة)
مراكش) (43333 مراكش) 3 سعادة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز) عشد  عمروان  السيد 
عنوانه)ا()دا1 السالم عما1ة)33)شقة)
مراكش) (43333 مراكش) 3 سعادة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (3( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)74  ) .
(48I
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STE TIB COMPT SARL AU

SARA GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شا1ع املرابطين وزنقة 

الشخا1ي إقامة بغدادي مكتب 1قم 

35 ، 63333، وجدة املغرب

SARA GESTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

محمد الخامس 1قم 94 - 63333 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

36793

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GESTION

التسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 63333  -  94 1قم) الخامس  محمد 

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: اشرف) 1ايس  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اشرف  1ايس  السيد 

  ( الزنقة) جوهرة  اقامة  ( 33

وسلطان عشد الحميد طابق))3)شقة)

الشيضاء) الدا1  ((3333 بو1كون) (( 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 1ايس مصطفى عنوانه)ا()

كربالء) زنقة  املنصو1  يعقوب  شا1ع 
1قم)5) 63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)847.

(49I

SOMADINCO

CORALE LUXURY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOMADINCO

إقامة ماجو1ل عما1ة B 1قم) 

حي القد3 البرنو�سي ، 3 36)، 

الدا1الشيضاء املغرب

CORALE LUXURY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستان ) عما1ة   متجر   

البرنو�سي  - 3 36) الدا1الشيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494 35

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CORALE LUXURY

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ي.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البستان)))عما1ة) )متجر) )البرنو�سي))

- 3 36))الدا1الشيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
الودغيري) شريف  بن  السيد 
  33 بقيمة) حصة  (533 ( (: حسين)

د1هم للحصة).
السيد بن شريف الودغيري عماد)
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  (533 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الودغيري) شريف  بن  السيد 
كليفو1نيا) تجزئة  عنوانه)ا() حسين 
فيال 1ضا شازع القد3)33 3))الدا1)

الشيضاء)املغرب.
السيد بن شريف الودغيري عماد)
عنوانه)ا()تجزئة كليفو1نيا فيال 1ضا)
الدا1الشيضاء) ((3 33 القد3) شازع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الودغيري) شريف  بن  السيد 
كليفو1نيا) تجزئة  عنوانه)ا() حسين 
فيال 1ضا شازع القد3)33 3))الدا1)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)9)7697.
(5 I

BUREAU ESSOUFYANI

AFSERV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
AFSERV شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
شا1ع مزوا1 1قم 339 الطابق االول 

العيون - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35589

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFSERV

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغير،أشغال) لحساب  الشضائع 

متعددة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)
الطابق االول) (339 شا1ع مزوا1 1قم)

العيون)-)73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد احمد افعدا3)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد افعدا3 عنوانه)ا()

 45833 تنغير) نخرطان  اكديم  دوا1 

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد افعدا3 عنوانه)ا()

 45833 تنغير) نخرطان  اكديم  دوا1 

تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )/754.

(53I
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CORPOCONSULT SARL

HORTUS )SARL AU(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

CORPOCONSULT SARL
 EME(ETAGE(N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG
 BD(OMAR(AL(KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

)HORTUS )SARL(AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 

 RUE JEAN JAURES QUARTIER
 GAUTHIER(CASABLANCA -
.20000 CASABLANCA(MAROC

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(69357
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) فبراير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) ( .933.333«
 (.333.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«
د1هم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أ1باح أو عالوات إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769496.
(55I

CCJF

DOMESTIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
DOMESTIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

بو1ڭون زنقة جعفر ابن حشيب 

،إقامة املشرق )، الطابق األول. - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493583

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMESTIA

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير جميع منتجات النظافة.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حشيب) ابن  جعفر  زنقة  بو1ڭون 

(- األول.) الطابق  (،( املشرق) ،إقامة 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة هند بكو1):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بكو1  هند  السيدة 

املعا1يف)) (4 67))شا1ع بئر أنز1ان ط)

3333))الدا1الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بكو1  هند  السيدة 

املعا1يف) (4 67))شا1ع بئر أنز1ان ط)

3333))الدا1الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769343.

(57I

smaticomp

MALDIVE PNEUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

MALDIVE PNEUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  5  زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب الطابق  

االول الشقة 1قم 8 - 7333) 
الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494399

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MALDIVE PNEUS
غرض الشركة بإيجاز):)التجا1ة في)

اإلطا1ات.
  5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االلب) اقامة  املجاطي  احمد  زنقة 
الطابق))االول الشقة 1قم)8 - 7333) 

الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: اليزيدي) عدنان  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: برغدوش) سمير  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 (: اليزيدي) عدنان  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
 533 (: برغدوش) سمير  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

اليزيدي عنوانه)ا() السيد عدنان 
عين) بروني  اميل  زنقة  الفجر  اقامة 
 (33(3 ب) عما1ة  ((3 شقة) البرجة 

الدا1الشيضاء)املغرب.
السيد سمير برغدوش عنوانه)ا()
عين) ( 34 1قم) ( ( زنقة) حي شريفة 

الشق)3473))الدا1الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اليزيدي عنوانه)ا() السيد عدنان 
عين) بروني  اميل  زنقة  الفجر  اقامة 
 (33(3 ب) عما1ة  ((3 شقة) البرجة 

الدا1الشيضاء)املغرب
السيد سمير برغدوش عنوانه)ا()
عين) ( 34 1قم) ( ( زنقة) حي شريفة 

الشق)3473))الدا1الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769768.
(58I

FIDURIZK

A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC
A  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قيصرية 
ماجدة بمير 7  بنسليمان - 3333  

بنسليمان املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.5695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)5))فبراير) )3))تقر1 إنشاء)
  A )تحت التسمية) تابع للشركة) ( فرع)
والكائن بالعنوان إقامة الفضل زاوية)
زنقة موالي اسماعيل وزنقة ز1ايدي)
غفو1 1قم باء)36)بنسليمان)-)3333  
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املغرب واملسير من طرف) بنسليمان 
السيد)ة()العشا�سي))عزيزة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا1يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم))3 .
(59I

BUSINESS CENTER.COM

ACER CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شا1ع عشد املومن 1قم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني 1قم 6 ، 3393)، 
الدا1الشيضاء املغرب

ACER CONSULTING  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 
املومن 1قم 36) زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني مكتب 1قم 6 

الدا1 الشيضاء 3393) الدا1 الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494333

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ACER (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CONSULTING
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخا1ج:
الخبرة في التشخيص:
•)التد1يب الهند�سي.

•خطة التد1يب)؛
•)التشخيص االستراتيجي.

•)تشخيص االمتثال.

•)تشخيص املوا1د البشرية.
•)التدقيق االجتماعي)/)اإلجراءات)

التصحيحية.
•)توصيات للتنفيذ.

خبرة في الدعم والتوجيه:
املوا1د) إدا1ة  وتد1يب  دعم  (•

البشرية في الشركات.
•)تنفيذ أدوات اإلدا1ة.

•)وضع مؤشرات األداء.
•)تقييم املها1ات اإلدا1ية.

•)التوظيف وإعادة الهيكلة.
ملصق) على  الحصول  دعم  (•

Fiber(Citoyenne)/)املعيا1) 563)؛
.WRAP(دعم شهادة(•

.MAX AVLAR(دعم شهادة(•
الخبرة في التد1يب:

املوا1د) إدا1ة  على  التد1يب  (•
البشرية.

•)التد1يب على إدا1ة املشروع.
•)تد1يب إدا1ة الفريق.

•)التد1يب على جودة اإلنتاج.
•)التد1يب على التدقيق الداخلي.

•)التد1يب على النظافة)/)السالمة)
والشيئة.

•)تنظيم الندوات.
مراجع هيئات الدولة:

•)وزا1ة التشغيل والتكوين املنهي.
.PME(املغرب(•

•)GIAC(Textile(Maroc؛
•)CGEM)املغرب.

.SNIMA(•
.OFPTT(•

املعامالت) جميع  أعم،) وبشكل 
التجا1ية واملالية واملنقولة والعقا1ية)
املتعلقة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)،)
كلًيا أو جزئًيا)،)بأحد األشياء)املحددة)

أو بأي أشياء)مماثلة أو مرتشطة..
عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عشد)
زنقة باسكي اقامة) ((36 املومن 1قم)
 6 1قم) مكتب  الثاني  الطابق  ف8)
3393))الدا1 الشيضاء) الدا1 الشيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: واكريم) هشام  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() واكريم  هشام  السيد 

دوا1 الجلود الويدان مراكش)63 43 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() واكريم  هشام  السيد 

دوا1 الجلود الويدان مراكش)63 43 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769873.

(63I

STE TIB COMPT SARL AU

ECOLE ROMAISSAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شا1ع املرابطين وزنقة 

الشخا1ي إقامة بغدادي مكتب 1قم 

35 ، 63333، وجدة املغرب

ECOLE ROMAISSAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

الحسن الثاني 1قم  7 - 63333 

وجدة املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 73 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) فبراير) )3)) (33 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ( .833.333«

  .933.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«

د1هم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أ1باح أو عالوات إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)793.

(6 I

CABINET IBOUYEN

 VISTALASER
OFTALMOLOGIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET IBOUYEN
 BUREAU  8 RUE  3(
 ZERKTOUNI(،(90000،(TANGER

MAROC
 VISTALASER OFTALMOLOGIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في طو1)

التصفية(
اقامة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
النصر الواقعة بزاوية ساحة موالي)
 -  5 1قم) زالقة  وزنقة  العزيز  عشد 

93333)طنجة املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي)
.7 963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) 3))دجنبر) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  VISTALASER OFTALMOLOGIA
د1هم) ( 33.333 1أسمالها) مشلغ 
اقامة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
النصر الواقعة بزاوية ساحة موالي)
 -  5 1قم) زالقة  وزنقة  العزيز  عشد 
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (93333

انعدام نشاط الشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 93333  -   8 مكتب) (3( ز1قطوني)

طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة())ليلى)))ابويين وعنوانه)ا()
زنقة ز1قطوني 1قم))3)مكتب 1قم)8  
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43369).

(6(I
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ml(congestfin

IMMO VALUE PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc

IMMO VALUE PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 ب 
شا1ع انفا الطابق 4 شقة  4  - 
3333) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493949

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.VALUE PARTNERS
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب وفي الخا1ج)،)نيابة)

عنها)،)باملشا1كة
أو نيابة عن أطراف ثالثة:

االستثما1) عمليات  جميع  (-
العقا1ي

-االستحواذ على جميع املمتلكات)
أو الحقوق املنقولة أو األسهم أو) و/)

األسهم أو غيرها أو
العقا1ات املشنية وغير املشنية

والتطوير) االستثما1  خدمات  (-
واالستشا1ات والشناء)في

العقا1ات
-)الهيكلة والد1اسات املالية

-)تصميم مشروع عقا1ي
-)الوساطة

العقا1ية:) الخدمات  تقديم  (-
املساعدة) املشروع  إدا1ة  تفويض 

مايتريس

تفويض العمل)،
واملشا1يع) العقا1ات  تسويق 

العقا1ية.
وإدا1ة) وتقييم  األصول  إدا1ة  (-

األصول والعقا1ات
أي) العقا1ية  املشا1يع  تطوير  (-

نشاط مكمل أو مساعد
بجميع) املال  1أ3  في  املشا1كة  (-
أشكاله في جميع الشركات والشركات
املغربية أو األجنبية التي قد تكون)
مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)

بال�سيء
األشياء) »لجميع  أو) اجتماعي 
املماثلة.)وعموما كل العمليات يحتمل)

أن
تعزيز اإلنجاز والتنمية.

-)جميع العمليات التجا1ية العامة)
للشناء)والتجديد والشراء)،

بيع واستيراد وتصدير جميع مواد)
الشناء)بشكل عام

أي.
جميع العمليات) (، وبشكل أعم) (-

التجا1ية والصناعية واملالية)،
املرتشطة) (، والعقا1ات) املنقولة 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر باألشياء)

املذكو1ة أعاله)،
اإلنجاز) تعزز  أن  املحتمل  أو من 

والتنمية..
ب) (36 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 - شقة) 4   (4 الطابق) انفا  شا1ع 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
533)حصة) ( (: السيد امين بنيس)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
((: شرايبي) هشام  محمد  السيد 
533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)
بقيمة) (533 (: السيد امين بنيس)

33 )د1هم.
السيد محمد هشام شرايبي):)533 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنيس  امين  السيد 
طابق)   ب  عما1ة  دونزاك  اقامة 
الدا1) ((3333 عين الدياب) شقة) ))

الشيضاء)املغرب.
شرايبي) هشام  محمد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة شامة زنقة) 3)1قم)
الشيضاء) الدا1  ((3333 ( كاليفو1نيا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنيس  امين  السيد 
طابق)   ب  عما1ة  دونزاك  اقامة 
الدا1) ((3333 عين الدياب) شقة) ))

الشيضاء)املغرب
شرايبي) هشام  محمد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة شامة زنقة) 3)1قم)
الشيضاء) الدا1  ((3333 كاليفو1نيا)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 76947.
(63I

corporate(management

جماسة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

corporate(management
 bd(abdelmoumen 165  65
 bd(abdelmoumen، 20503،

casablanca(maroc
جماسة  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدا1 
الشيضاء زاوية لال الياقوت وشا1ع 
العرعا1 اقامة غاليس عما1ة 9 

الطابق 4 1قم 7  - 3333) الدا1 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
48869 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

جماسة.
غرض الشركة بإيجاز):).)

توزيع) تصدير,) استيراد,) شراء,) (-
واملنتجات) املواد  مختلف  وبيع 

والتجا1ة بشكل عام.
-))انشاء)وتشغيل مختلف الفروع)

والوكاالت.
-)الد1اسة,))االستشا1ة,)التأسيس,)
الشراء,)التنازل,)التشادل,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-)املشا1كة املشاشرة والغير املشاشرة)
في جميع الشركات عن طريق تأسيس)
الزيادة في 1ا3 مال)) شركات جديدة,)
الشركات القائمة او عن طريق شراء)
االسهم والحصص االجتماعية وغير)

دلك.
الدا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وشا1ع) الياقوت  لال  زاوية  الشيضاء)
 9 عما1ة) غاليس  اقامة  العرعا1 
الدا1) ((3333  -   7 1قم) (4 الطابق)

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد السيد محمد بر الخيا1ي):))
33 )حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الخيا1ي) امين  محمد  السيد 
بني) شا1ع  ((58 الرباط) عنوانه)ا()
كرفط حي السفراء)السوي�سي)73 3  

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الخيا1ي) امين  محمد  السيد 
بني) شا1ع  ((58 الرباط) عنوانه)ا()
كرفط حي السفراء)السوي�سي)73 3  

الرباط املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)

(64I

ADVALORIS

SQUARE SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

SQUARE SOLUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  
شا1ع الحرية الطابق 3 شقة 5 

الدا1 الشيضاء-انفا - 3333) الدا1 
الشيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494345

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SQUARE SOLUTION
شراء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املحلية) املنتجات  وتصدير  وبيع 

املغربية بكافة أنواعها.
األساسية) الزيوت  وبيع  شراء) (•

ومستحضرات التجميل.
•)شراء)وبيع املواد الغذائية العامة)
وكذلك) التجميل  ومستحضرات 

املنتجات ذات الصلة.

  3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع الحرية الطابق)3)شقة)5)الدا1)

الشيضاء-انفا)-)3333))الدا1 الشيضاء))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد سليمان التزنيتي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سليمان))التزنيتي عنوانه)ا()

 (3-A3كيبتا ليتاب  هاديموكي 

 (3333 ( تركيا) اسطنشول  (43 ديا1)

اسطنشول))تركيا).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سليمان التزنيتي عنوانه)ا()

 (3-A3كيبتا ليتاب  هاديموكي 

 (3333 ( تركيا) اسطنشول  (43 ديا1)

اسطنشول))تركيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769887.

(65I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ALFA COMPTA
إعالن متعدد القرا1ات

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al  57

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

ALFA COMPTA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 57 , 

شا1ع القد3, تجزئة املجد, الطابق 

االول, الشقة 1قم 6, البريد 1قم 64, 

العوامة - طنجة - 93333 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. 34339

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) فبراير) )3)) ((( املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

جديد) مسير  وتعيين  مسير  استقالة 

للشركة

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة)

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 1قم) بند 

حسن) الطاهر  السيد  فوت  مايلي:)

فئة) من  اجتماعية  حصة  ( 333

د1هم للحصة الواحدة لفائدة) ( 33

السيدة املصشاحي عواطف)

بند 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)

املقر) تحويل  الوحيد  الشريك  قر1 

شا1ع) (, 57 من) للشركة  االجتماعي 

الطابق االول,) تجزئة املجد,) القد3,)

الشقة 1قم)6,)البريد 1قم)64,)العوامة)

العهد,) ولي  شا1ع  (, 83 الى) طنجة  (-

الطابق) (, 5 1قم) مكتب  نريا,) مركز 

اال1�سي)-)طنجة

ينص على) الذي  و7:) (6 1قم) بند 

عواطف) املصشاحي  السيدة  مايلي:)

تملك)333 )حصة اجتماعية من فئة)

33 )د1هم للحصة الواحدة

على) ينص  الذي  (: ( 1قم) بند 

امين) الشياظمي  السيد  عين  مايلي:)

محمد كمسير وحيد للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)6  43).

(66I

HELP ENTREPRISE

GASARAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

GASARAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

  1قم 469  - 73333 الداخلة 

املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 7(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()حسن))الكاسمي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

533)حصة لفائدة))السيد))ة()احمد)

تسولي بتا1يخ)5))فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  3 بتا1يخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ما31) )3))تحت 1قم)378.

(67I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 - RAHMA PROMOTION
رحمة برومسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20470، CASABLANCA(MAROC

RAHMA PROMOTION - 1حمة 

برومسيون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8) زنقة 

العرعا1 الطابق الخامس مر3 

السلطان - 33 3) الدا1الشيضاء 

املغرب.
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تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3   99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 شتنبر) (3( في) املؤ1خ 

املصادقة على):

بوشعيب) )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (533 ( الوفدي)

)ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

شتنبر) (38 بتا1يخ) الهول  أبو  محمد 

.(3(3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  4 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

شتنبر)3)3))تحت 1قم)745848.

(68I

مكتب محاسشة

JIRMINI TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

مكتب محاسشة

عما1ة  4 شقة ) زنقة عالل بن عشد 

هللا ص.ب 33) الرشيدية ، 334)5، 

الرشيدية املغرب

JIRMINI TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

مزكيدة الريصاني - 33))5 

الريصاني املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 3987

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ما31) )3)) (35 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

»433.333)د1هم«)أي من)»33.333  

عن) د1هم«) (533.333« إلى) د1هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/9) .

(69I

LE PREMIER CONSEIL

PAYONIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
PAYONIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 1قم 359 
دوا1 القايد حربيل تامنصو1ت - 

43333 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.9 7 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) (33 في) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
تصنيع وتسويق املنتجات الحرفية
املعامالت) (. اإللكترونية) التجا1ة 

التجا1ية املختلفة عبر اإلنترنت
مجال) في  واملساعدة  النصائح 

التجا1ة اإللكترونية
مواقع) إنشاء) الويب:) خدمات 
إلى) الرجوع  واالستضافة.) الويب 

املواقع)؛)التطوير…
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)9)4 ) .

(73I

LE PREMIER CONSEIL

PAYONIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
PAYONIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 359 
دوا1 القايد حربيل تامنصو1ت - 

43333 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.9 7 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)33)فبراير) )3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
حربيل) القايد  دوا1  (359 »1قم) من)
مراكش) (43333 (- تامنصو1ت)
الطابق) »الشقة 1قم) ) إلى) املغرب«)
5))ابواب مراكش الشطر) االول 1قم)
مراكش)) (43333 (- الضحى) ( 9

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)9)4 ) .
(7 I

ml(congestfin

 BLUE BUSINESS
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc

 BLUE BUSINESS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شا1ع 
الز1قطوني الطابق االول مكتب 3  - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.435(83

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
6 )فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 BLUE BUSINESS الوحيد) الشريك 
1أسمالها) مشلغ  ( (CONSULTING
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333
الز1قطوني) شا1ع  (46 اإلجتماعي)

الطابق االول مكتب)3  - 3333))الدا1)
توقيف) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء)

النشاط).
و حدد مقر التصفية ب)46)شا1ع)
 -   3 الز1قطوني الطابق االول مكتب)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()سعد)))بزاط وعنوانه)ا()
5)زنقة جون ال فونطين))6 753با1يس)
)ة() با1يس فرنسا كمصفي) ( (753 6

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769473.

(7(I

ml(congestfin

LMDV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER  6

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc

LMDV شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شا1ع 
ال لة اليقوت طابق 5  - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(333
في) مؤ1خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.LMDV(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
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غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخا1ج بشكل)

مشاشر أو غير مشاشر

-كراء)املساحات

-تقديم خدمة

بجميع) القيام  أعم  وبصو1ة  (-

املعامالت املالية والتجا1ية واملنقولة

لتحقيق) الالزمة  العقا1ات  أو 

أهدافها املؤسسية واملرجح أن

تعزيز نموها وتطو1ها.

47)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

ال لة اليقوت طابق)5  - 3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

((: حسني) عمراني  اسماء) السيدة 

53)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 53 ( (: عواد) ناد1  حمزة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

(: حسني) عمراني  اسماء) السيدة 

53)بقيمة)33 )د1هم.

السيد حمزة ناد1 عواد):)53)بقيمة)

33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

حسني) عمراني  اسماء) السيدة 

لكشير) عرصة  تجزئة  عنوانه)ا() 3)

 (3333 املعا1يف) ( 7 شقة) (5 طابق)

الدا1 الشيضاء)املغرب.

السيد حمزة ناد1 عواد عنوانه)ا()

الدا1 الشيضاء))3333))الدا1 الشيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حسني) عمراني  اسماء) السيدة 

لكشير) عرصة  تجزئة  عنوانه)ا() 3)

 (3333 املعا1يف) ( 7 شقة) (5 طابق)

الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم) 76767.

(73I

FOUZMEDIA

SOFI BTI
إعالن متعدد القرا1ات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOFI BTI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الرقم 

 4  اليانس دا1نا الشطر ) ب) 

الطابق الثاني الشقة 3 مهدية - - 

القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.53649

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)37)أكتوبر)3)3))تم اتخاذ)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

  333 حصة من اصل) (533 تفويت)

حصة في ملكية السيد حسن حريش)

التي) افراح  و1دية  السيدة  لفائدة 

اصشحت شريكة ثانية بالشركة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تم تعيين السيدة و1دية افراح مسيرة)

ثانية اضافة الى السيد حسن حريش)

حيث اصشحا مسيران مع بعضهما مع)

إمضائهما املشترك

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

  333 حصة من اصل) (533 تفويت)

حصة في ملكية السيد حسن حريش)

التي) افراح  و1دية  السيدة  لفائدة 

اصشحت شريكة ثانية بالشركة

بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تم تعيين السيدة و1دية افراح مسيرة)

ثانية اضافة الى السيد حسن حريش)

حيث اصشحا مسيران مع بعضهما مع)

إمضائهما املشترك

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)384 8.

(74I

ALPHA VALUE SERVICES

ALPHA VALUE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ALPHA VALUE SERVICES
 265BD(ZERKTOUNI 9EME
 ETAGE(N°92 CASABLNCA ،

20370، CASABLANCA(MAROC
ALPHA VALUE SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 (65BD : وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ZERKTOUNI 9EME(ETAGE
 N°92 CASABLNCA 265BD
 ZERKTOUNI 9EME(ETAGE
 N°92 CASABLNCA 20370
.CASABLANCA MAROC

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.3 35 7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) ((3(3 يوليوز) ( 5 في) املؤ1خ 
 ALPHA VALUE SERVICES حل)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
د1هم) ( 3.333 1أسمالها) مشلغ 
 (65BD اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
 ZERKTOUNI 9EME ETAGE
 N°9( CASABLNCA (65BD
 ZERKTOUNI 9EME ETAGE
 N°9( CASABLNCA (3373
نتيجة) (CASABLANCA MAROC
وتراكم) الشركة  نشاط  لغياب 

الخسائر.
و عين:

لحسيني) ( الجليل) عشد  السيد)ة()
ج ه) (35 إقامة املستقشل) وعنوانه)ا()
معروف) سيدي  (3 1قم) (336 عما1ة)
املغرب) الشيضاء) الدا1  ((3333

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 (65BD 3)3))وفي) 3 )دجنبر) بتا1يخ)
 ZERKTOUNI 9EME ETAGE
 N°9( CASABLNCA (65BD
 ZERKTOUNI 9EME ETAGE
 N°9( CASABLNCA (3373

.CASABLANCA MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769444.

(75I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

CLOUD INVEST
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

CLOUD INVEST شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 شا1ع 

أنفا - 3 الدا1 الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(93349

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)7))نونبر)3)3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الشيضاء) الدا1  (3 (- أنفا) شا1ع  (45«

املغرب«)إلى)»شا1ع) 33)،)زاوية شا1ع)

،)سنتر) بوليفا1د أنوال) (، عشد املومن)

 3  - 1قم)   (، الطابق األول) (، املعراج)

الدا1 الشيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم) 75843.

(76I

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

Ayoujil.com
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

La(Fiduciaire-Conseil(du(Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 45

20000، Casablanca(Maroc

Ayoujil.com  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 45 شا1ع 

أنفا - 3733) الدا1 الشيضاء املغرب.
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قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.(9 (45

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) 8 )دجنبر) املؤ1خ في)

Ayoujil.com))شركة ذات املسؤولية)

  .333.333 املحدودة مشلغ 1أسمالها)

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

الدا1) ((3733 (- أنفا) شا1ع  (45

املغرب نتيجة لصعوبات في) الشيضاء)

تطويرالنشاط

و عين:

السيد)ة()عثمان أيوجيل))أيوجيل)

وعنوانه)ا()عين الشق)،)1قم)5)،)مشنى)

الدا1 الشيضاء) (3 1ياض األندلس) (، (6

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شا1ع) وفي  ((3(3 دجنبر) ( 8 بتا1يخ)

عشد املؤمن)،)زاوية شا1ع أنوال)،)مركز)

 3  - 1قم)   (، الطابق األول) (، امليراج)

الدا1 الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

يناير) )3))تحت 1قم)7 3)76.

(77I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

كافي ريسطوران إيليت دوغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue(Loubnane 65

 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

كافي 1يسطو1ان إيليت دوغ  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )4 شا1ع 

محمد ديو1ي اقامة هشام ماجازين 

1قم )  - 4333  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

59339

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( (

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

كافي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

1يسطو1ان إيليت دوغ).

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم).

)4)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

محمد ديو1ي اقامة هشام ماجازين)

1قم))  - 4333 )القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيد مهدي بن عشو)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) ( السيد مهدي بن عشو)

حي السالم عما1ة املنا1 1قم) )الشقة)

   4333 )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) ( السيد مهدي بن عشو)

حي السالم عما1ة املنا1 1قم) )الشقة)

   4333 )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

1قم).

(78I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

PMTHD SARL
إعالن متعدد القرا1ات

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE(CHAHID

 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc

PMTHD SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: )  شا1ع 

خالد ابن وليد ،الطابق الثالث ، 

شقة 1قم 6 طنجة - 93333 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.9 333

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

3)3))تم اتخاذ) )))دجنبر) املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

توسيع النشاط االجتماعي للشركة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

اد1يس) شا1ع  ( 4 (: التالي) العنوان 

االول عما1ة كوامبرا)،)الطابق الثالت)

،)1قم)5))-طنجة)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

االشغال العمومية)،)الخبرة في مجال)

االتصال والتواصل)،)تصميم)،)تطوير)

االنظمة املعلوماتية)

بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

4 )شا1ع اد1يس االول عما1ة كوامبرا)

،)الطابق الثالث)،)1قم)5))طنجة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 93 .

(79I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

BRN GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ,56
 56, Avenue(des(Cèdres(Branes،

90000، Tanger(Maroc
BRN GROUPE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 6  
الطابق األ1�سي تجزئة الشحر األبيض 

املتوسط طنجة الشالية طنجة - 
93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  4 65

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BRN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GROUPE
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املقاهي واملخبزات.
  6 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق األ1�سي تجزئة الشحر األبيض)
(- طنجة) الشالية  طنجة  املتوسط 

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
: الخالق) عشد  البرني�سي   السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الخالق) عشد  البرني�سي  السيد 
9)زنقة األ1دن اقامة بنيس) عنوانه)ا()
طنجة) (93333  53 شقة) (7 أو طابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الخالق) عشد  البرني�سي  السيد 
9)زنقة األ1دن اقامة بنيس) عنوانه)ا()
طنجة) (93333  53 شقة) (7 أو طابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)495).

(83I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

FESINO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ,56
 56, Avenue(des(Cèdres(Branes،

90000، Tanger(Maroc
FESINO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4A مجمع 
مرجان 4 شا1ع محمد الساد3 

الطابق السفلي 1قم 4A  7 مجمع 
مرجان 4 شا1ع محمد الساد3 
الطابق السفلي 1قم 7  93333 

طنجة املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 37959

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) فبراير) )3)) (34 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) ( .633.333«
  .733.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 53).
(8 I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

FIBRE THD .فيبر ت.هـ.د
إعالن متعدد القرا1ات

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ,56
 56, Avenue(des(Cèdres(Branes،

90000، Tanger(Maroc
فيبر ت.هـ.د. FIBRE THD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

تا1ودانت مجمع أبراج طنجة بـلوك 
6 مكتب 1قم 3  مكر1 طنجة  - 

93333 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
. 3(335

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
3)3))تم اتخاذ) 37)دجنبر) املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على تفيت حصص الشركة)
لكل من السيد عشد الرحيم باملفضل)
36 )حصة اجتماعية والسيد العرود)
يوسف)8) )حصة اجتماعية لفائدة)

السيد بنسعيد سفيان
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

توسيع النشاط اإلجتماعي للشركة)
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسييينر جدد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الخبرة في ميدان االتصاالت واألنظمة)
(، االستشا1ة) الهندسة،) املعلوماتية،)

الد1اسات والتكوين
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
شكل) على  شركة  مال  1أ3  يتوزع 
السيد العرود يوسف بمشلغ) (; التالي)
قد1ه)33).7))د1هم).السيد بلموفدل)
6.433).و السيد) عشد 1حمان بمشلغ)

بن سعيد سفيان بمشلغ)6.433)

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
بين) االجتماعية  الحصص  تتوزع 
)السيد) (; املساهمين على شكل التالي)
العرود يوسف))7))حصه اجتماعية)
الرحمان ب) بلمفضل عشد  السيد  (.
64))حصه وسيد بنسعيد))سفيان ب)
64))حصه اجتماعيه)))قيمة الحصة)

33 )د1هم)()
على) ينص  الذي  (: 3 1قم) بند 
وتسير هذه الشركة من طرف) مايلي:)
الحامل) يوسف  العرود  السيد  (:
السيد) (.K454573 للشطاقة الوطنية)
الحامل) الرحمان  عشد  باملفضل 
للشطاقه الوطنية)KB57(47.)واليسد)
للشطاقه) الحامل  سفيان  بنسعيد 

 G7( 63(الوطنية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((7 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)) 8.

(8(I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

BLACK CONCEPT SARL
إعالن متعدد القرا1ات

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ,56
 56, Avenue(des(Cèdres(Branes،

90000، Tanger(Maroc
BLACK CONCEPT SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شا1ع 

تا1ودانت مجمع أبراج طنجة ، بلوك 
6 1قم 3  مكر1 طنجة  - 93333 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.99883

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)3))يناير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
العنوان التالي):)حي بلير شا1ع)4 )1قم)

 5)-طنجة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

حي بلير شا1ع)4 )1قم) 5)-طنجة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)457).

(83I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

LAKSARINO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ,56

 56, Avenue(des(Cèdres(Branes،

90000، Tanger(Maroc

LAKSARINO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

تا1ودانت مجمع أبراج طنجة  بلوك 

6 1قم 3  مكر1 طنجة - 93333 

طنجة املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  3 99

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) فبراير) )3)) (34 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) (3.763.333«

 3.863.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))53).

(84I.
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ائتمائية املحاسشة

 BALADES TOURISTIQUES
MARITIMES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ائتمائية املحاسشة
شا1ع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،93333 ،  4 ششوط 1قم
املغرب

 BALADES TOURISTIQUES
MARITIMES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الجيرا1ي ) 1قم 37 بني مكادة - 
93333 طنجة املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.46945
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1 حل) يناير) )3)) ((9 املؤ1خ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 BALADES الوحيد) الشريك  ذات 
  TOURISTIQUES MARITIMES
مشلغ 1أسمالها)3.333 )د1هم وعنوان)
مقرها اإلجتماعي حي الجيرا1ي)))1قم)
37)بني مكادة)-)93333)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)قرا1 الشريك الوحيد.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- مكادة) بني  (37 1قم) (( الجيرا1ي)

93333)طنجة املغرب.)
و عين:

الطاهري) ( عميد) السيد)ة()
وعنوانه)ا()ساحة موزا1 زنقة السيد)
قطب الطابق)6)1قم)3 93333)طنجة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 
قطب) السيد  زنقة  موزا1  ساحة  (:

الطابق)6)1قم)3)-)طنجة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39955).
(85I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة هيدغو ماسة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT(NAKHIL(APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL(maroc

شركة هيدغو ماسة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

النواصر الطريق الوطنية 1قم   

انشادن شتوكة ايت باها - )7)87 

انشادن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 989

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) ( 6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

هيدغو ماسة.

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وألعاب) استراحة  باحة  (- بنزين)

األطفال).

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1قم)   الوطنية  الطريق  النواصر 

 87(7( (- انشادن شتوكة ايت باها)

انشادن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: الحسين) اوعدي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد ازاو الحسين):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اوعدي الحسين عنوانه)ا()
 87(7( باها) ايت  شتوكة  بلفاع 

بيوكرى املغرب.
عنوانه)ا() الحسين  ازاو  السيد 

اكادير)83333)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اوعدي الحسين عنوانه)ا()
 87(7( باها) ايت  شتوكة  بلفاع 

بيوكرى املغرب
عنوانه)ا() الحسين  ازاو  السيد 

اكادير)83333)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) ((3 بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

3)3))تحت 1قم)338).
(86I

corporate(management

جمامة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

corporate(management
 bd(abdelmoumen 165  65
 bd(abdelmoumen، 20503،

casablanca(maroc
جمامة شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8)  شا1ع 
العرعا1  الطابق )الرقم 6 - 3333) 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49387 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جمامة.

غرض الشركة بإيجاز):)

توزيع) تصدير,) استيراد,) شراء,) (-
واملنتجات) املواد  مختلف  وبيع 

والتجا1ة بشكل عام.
-))انشاء)وتشغيل مختلف الفروع)

والوكاالت.
-)الد1اسة,))االستشا1ة,)التأسيس,)
الشراء,)التنازل,)التشادل,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-)املشا1كة املشاشرة والغير املشاشرة)
في جميع الشركات عن طريق تأسيس)
الزيادة في 1ا3 مال)) شركات جديدة,)
الشركات القائمة او عن طريق شراء)
االسهم والحصص االجتماعية وغير)

دلك.
  (8 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  6 )الرقم) الطابق) ( العرعا1) شا1ع 

3333))الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الخيا1ي) بد1  محمد  السيد 
كرفط) بني  شا1ع  ((58 عنوانه)ا()
  3 73 السوي�سي) السفراء) تجزئة 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخيا1ي) بد1  محمد  السيد 
كرفط) بني  شا1ع  ((58 عنوانه)ا()
  3 73 السوي�سي) السفراء) تجزئة 

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.
(87I

NORD FINANCE

ASSURANCES SAIDI Sarl-au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC
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    ASSURANCES(SAIDI(Sarl-au
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شا1ع 
محمد الخامس 1قم 34 مكر1 - 
.MAROC 333)3 الحسيمة

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.(77
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تقر1) فبراير) )3)) ((3 في) املؤ1خ 
مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع)

مقتضيات القانون:
الشخ�سي) اإلسم  تعديل  (-

للشريكة الوحيدة.
-)نفس التعديل على الفصول):)-7 
-8 -9 5 )و9))من القانون األسا�سي.

باقي الفصول لم يطرأ عليها أي) (-
تغيير.

القانون) ( املصادقة على مالئمة) (-
ذات) للشركة  مناسشا  األسا�سي 
وحيد) لشريك  املحدودة  املسؤولية 

دون خلق شخص معنوي جديد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)84.
(88I

FIDENS CONSEIL

 FOR HUMANITY
FOUNDATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDENS CONSEIL
 LOT(TOUDGHA  N 33

  ASKEJOUR LOT TOUDGHA
 N 33 ASKEJOUR، 40000،

MARRAKECH(maroc
 FOR HUMANITY

FOUNDATION  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 ايت 
بازي جماعة ايت ايمو1  - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 35993

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) ((3(3 غشت) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FOR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HUMANITY FOUNDATION

غرض الشركة بإيجاز):)التد1يب.

:)دوا1 ايت) عنوان املقر االجتماعي)

 43333 (- ( ايمو1) ايت  بازي جماعة 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد حميده ابراهيم محمد علي)

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) ابراهيم  حميده  السيد 

مساكن 1والن ب4   عنوانه)ا() علي 

املقطم)  335)كفر الشيخ مصر.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد) ابراهيم  حميده  السيد 

مساكن 1والن ب4   عنوانه)ا() علي 

املقطم)  335)كفر الشيخ مصر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (3( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

3)3))تحت 1قم)35)5.

(89I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

 SOCIETE DIMARAK SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 N°69 VILLA(MAHASSINE(APPT

 N°2 MASSIRA(I(C(MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 SOCIETE DIMARAK SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 63 

فيال محاسين شقة 3 املسيرة   ج 

مراكش املغرب    - 43 43 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 38845

 39 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 ما31)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE DIMARAK SARL AU

تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع) نقل  والتقسيط،) الجملة 

االستراد) الضائع،) أنواع  جميع 

والتصدير..
 63 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)

ج) املسيرة) ) (3 محاسين شقة) فيال 

مراكش) (43 43 (- ( ( ( مراكش املغرب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد اد1يس باحوض)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  .333 (: باحوض) اد1يس  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اد1يس باحوض عنوانه)ا()

(3 شقة  عما1ة) ) ماجو1يل  اقامة 

م) األمير  شا1ع  الدين  عماد  تجزئة 

مراكش) (43 43 مراكش) عشدهللا 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اد1يس باحوض عنوانه)ا()

(3 شقة  عما1ة) ) ماجو1يل  اقامة 

م) األمير  شا1ع  الدين  عماد  تجزئة 

مراكش) (43 43 مراكش) عشدهللا 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) ( بمراكش) التجا1ية 

1قم) تحت  ((3(3 نونبر) (33

 M08_20_2085612117927

./(3(3/D.A.C.E

(93I

NOTAIRE BERRADA ADIL

ايموبليي التمييز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger, Avenue(Omar(Ibn(El

 Khattab, résidence(Tortola(B,

 1er(étage(n°6 ، 90000، Tanger

Maroc

ايموبليي التمييز  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 53 شا1ع 

ابطوا1 اقامة منيشوليو بين الطابقين 

مكتب 1قم 3  - 93333 طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   539

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ايموبليي التمييز).
غرض الشركة بإيجاز):)العقا1.

53)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
ابطوا1 اقامة منيشوليو بين الطابقين)
طنجة) (93333  -   3 1قم) مكتب 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
الوليدي) اللطيف  عشد  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .(53 (:

للحصة).
  .(53 ( (: ( السيد محمد الوليدي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  .(53 ( (: السيد محمد السشاعي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  .(53 ( (: السيد نجيب الوليدي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوليدي) اللطيف  عشد  السيد 
1قم) فيال فيسطا زنقة)  ) عنوانه)ا()

4 )طنجة)93333)طنجة املغرب.
السيد محمد الوليدي عنوانه)ا()
4 )طنجة) فيال فيسطا زنقة)  )1قم)

93333)طنجة املغرب.
السيد محمد السشاعي عنوانه)ا()
1قم) )  طابق) ) اليوسفية  زنقة  (4

طنجة)93333)طنجة املغرب.
السيد نجيب السشاعي عنوانه)ا()
47)تجزئة الحزام الكشير زنقة مدغرة)
الشيضاء) ((3(83 الشيضاء) حي الهناء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الوليدي) اللطيف  عشد  السيد 

1قم) فيال فيسطا زنقة)  ) عنوانه)ا()

4 )طنجة)93333)طنجة املغرب

السيد نجيب السشاعي عنوانه)ا()

47)تجزئة الحزام الكشير زنقة مدغرة)

الشيضاء) ((3(83 الشيضاء) حي الهناء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (34 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39.

(9 I

COMPTAFFAIRES

MECAGOLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MECAGOLD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي 1قم 39  تجزئة األمان - 

8833) املحمدية املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.435 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3(3 دجنبر) (33 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

»833.333)د1هم«)أي من)»433.333 

عن) د1هم«) ( .(33.333« إلى) د1هم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا1 واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( باملحمدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)693.

(9(I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

TRAZONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شا1ع 
طانطان وشا1ع لشنان لطابق التاسع 

طنجة ، 93333، طنجة املغرب
TRAZONA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع موالي 

حسن باملهدي فيال لحاج الزكري 
1قم 3 - 93333 تطوان املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(((57
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(3 دجنبر) ( 5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()سعيد))عطشان)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (433
333. )حصة لفائدة))السيد))ة()عشد)
دجنبر) ( 5 بتا1يخ) برقوق  ( اللطيف)

.(3(3
سمير بن علي) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (633
333. )حصة لفائدة))السيد))ة()عشد)
دجنبر) ( 5 بتا1يخ) برقوق  ( اللطيف)

.(3(3
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 4 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)45 .

(93I

business(processing(center

ب ياقوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

business(processing(center
 rue(yougoslavie(resid(andalous
 v(appt(N°3 gueliz(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
ب ياقوت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي السعادة ) 

1قم  83 املحاميد مراكش - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  34(7

في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (36

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ياقوت.

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل.

السعادة) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- مراكش) املحاميد  1قم) 83) ((

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() واوك  غزالن  السيدة 

))عما1ة 1قم) مسيرة) )عملية سو3)

7 )مراكش)43333)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() شيماءواوك  السيدة 

))عما1ة 1قم) مسيرة) )عملية سو3)

7 )مراكش)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() واوك  غزالن  السيدة 

))عما1ة 1قم) مسيرة) )عملية سو3)

7 )مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتا1يخ) ( بمراكش) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 967  .

(94I
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Sud(Business(Center

WAS EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Sud(Business(Center
إقامة جوهرة األطلس عما1ة د 1قم 
) الطابق األ1�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق وزنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 43333، مراكش 

املغرب
WAS EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 
9  عما1ة 64 شقة 1قم 8  أبواب 
مراكش - 43333 مراكش املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.93(39
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)دجنبر)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
  WAS EVENTS الوحيد) الشريك 
مشلغ 1أسمالها)3.333 )د1هم وعنوان)
عما1ة) ( 9 اإلجتماعي منطقة) مقرها 
(- مراكش) أبواب  ( 8 1قم) شقة  (64
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (43333

غياب املردودية.
و حدد مقر التصفية ب منطقة)
أبواب) ( 8 1قم) شقة  (64 عما1ة) ( 9

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.)
و عين:

بلكيال) ( ( أشرف) السيد)ة()
ح م امرشيش مرسطان) وعنوانه)ا()
))1قم)3)3    43333)مراكش املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)منطقة)9 )عما1ة)

64)شقة 1قم)8 )أبواب مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 8 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3748) .
(95I

Consultation(internationale((6870  

CLINIQUE VILLE VERTE
إعالن متعدد القرا1ات

  Consultation(internationale
6873

شا1ع محمد الخامس فضاء يسرى 
الطابق 3  1قم 355 ، 33 3)، الدا1 

الشيضاء املغرب
CLINIQUE VILLE VERTE »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 Clinique(Ville(Verte,Green
Town,Bouskoura - - الدا1 الشيصاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.366 57

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
3)3))تم اتخاذ) 39)دجنبر) املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
على) ينص  الذي  1قم) 3:) قرا1 
SAMA INVEST)من) استقالة) مايلي:)

منصب عضو مجلس االدا1ة
على) ينص  الذي  (:3( 1قم) قرا1 
هو) جديد  متصرف  تعيين  ( ( مايلي:)
 Pierre-Antoine( Quichaud السيد)
يحمل) ( 988 يوليوز) ( 6 في) املزداد 
بتجزئة) الساكن  فرنسية  جنسية 

بركة 1قم)7)الوازيس الدا1 الشيضاء
ينص) الذي  (:33 1قم) قرا1 
 El الدكتو1) ( استقالة) مايلي:) على 
منصب) من  (Mustapha( El( FATIHI
 Clinique( Ville ادا1ة) عضو مجلس 

Verte
على) ينص  الذي  (:34 1قم) قرا1 
جديد) ( متصرف) تعيين  مايلي:)
 Bruno( BERTRAND السيد) هو 
يحمل) يناير) 96 ) ( 5 في) املزداد 
تحت) سفر  وجواز  فرنسية  جنسية 
ب) يقطن  )7AD9664 و  1قم)
 AVENUE SIDI BRAHIM,99

36 33,GRASSE-FRANCE
على) ينص  الذي  (:35 1قم) قرا1 
 Abdelaziz(1الدكتو( مايلي:)استقالة)
مجلس) عضو  منصب  من  (Chraibi

ادا1ة

على) ينص  الذي  (:36 1قم) قرا1 
 Khadija السيدة) تعيين  مايلي:)
االدا1ة) مجلس  كعضو  (Chraibi
الساكنة) ( 993 يوليوز) (3 املزدادة في)
طريق)) (3 1قم) الحمد  1ياض  بتجزئة 

مكة))كليفو1نيا الشيضاء
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (: 5 1قم) بند 
مايلي:)تعيين املتصرفين الجدد للمدة)
املتشقية الى غاية انعقاد جمع املجلس)
االدا1ي الدي سيبت في السنة املالية)

الواجب قفلها في) 3)دجنبر )3)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)54)767.
(96I

Sud(Business(Center

KECHBOOKING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Sud(Business(Center
إقامة جوهرة األطلس عما1ة د 1قم 
) الطابق األ1�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق وزنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 43333، مراكش 

املغرب
KECHBOOKING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

أومنا3 جماعة تمصلوحت تحناوت 
الحوز - ) 3)4 مراكش املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.7(833
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)دجنبر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
1أسمالها) مشلغ  ( (KECHBOOKING
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333
جماعة) أومنا3  دوا1  اإلجتماعي 
تمصلوحت تحناوت الحوز)-)) 3)4 
غياب) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

املردودية.

اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املنصو1) يعقوب  شا1ع  النخيل) )
مراكش) (43333 (- ( جليز) شقة 83)

املغرب.)
و عين:

شا1لوت)) بياتريس  السيد)ة()
النخيل) اقامة  وعنوانه)ا() لوتوليي 
شقة) املنصو1  يعقوب  شا1ع  ( 
املغرب) مراكش  (43333 ( جليز) (83

كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)اقامة النخيل)  
شا1ع يعقوب املنصو1 شقة 83)جليز)

مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3859) .
(97I

ARYAS CONSULTING

MULTIGEST SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 5 /Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
MULTIGEST SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي دا1 الحمرة 

عما1ة ب 1قم 4 عالل الفا�سي 
مراكش - 43333 مراكش املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.6(353
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) 9))دجنبر) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) ( (MULTIGEST SERVICES
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
عما1ة) الحمرة  دا1  اإلجتماعي  مقرها 
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(- مراكش) الفا�سي  عالل  (4 1قم) ب 
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (43333

ألسشاب مادية..
دا1) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحمرة عما1ة ب 1قم)4)عالل الفا�سي)

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.)
و عين:

فكري) ( حليمة) السيد)ة()
وعنوانه)ا()دا1 الحمرة عما1ة ب 1قم)
مراكش) (43333 الفا�سي) عالل  (4

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)دا1 الحمرة عما1ة)

ب 1قم)4)عالل الفا�سي مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (3( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)34) ) .
(98I

FIGENOUV

VECAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

FIGENOUV
شا1ع النصر عما1ة 6  شقة 3 ديو1 

السالم ، 53353، مكنا3 املغرب
VECAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي متجر 
1قم )55 مكر1 الشطر الرابع ديو1 
السالم حي االمان - 53353 مكنا3 .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.47 33
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) يناير) )3)) ((5 املؤ1خ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)935.

(99I

FIGENOUV

VECAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIGENOUV
شا1ع النصر عما1ة 6  شقة 3 ديو1 

السالم ، 53353، مكنا3 املغرب
VECAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي متجر 
1قم )55 مكر1 الشطر الرابع ديو1 
السالم حي االمان - 53353 مكنا3 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.47 33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) يناير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 
نشاط الشركة من)»اشغال الهندسة)

املدنية«)إلى)»االنعاش العقا1ي«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)935.
333I

FIGENOUV

VECAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIGENOUV
شا1ع النصر عما1ة 6  شقة 3 ديو1 

السالم ، 53353، مكنا3 املغرب
VECAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
1قم )55 مكر1 الشطر الرابع ديو1 
السالم حي االمان - 53353 مكنا3 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.47 33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()هشام الساو1ي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.533
5.333)حصة لفائدة))السيد))ة()دنيا)

الساو1ي بتا1يخ)5))يناير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)935.
33 I

FIDACTIVE

GLACIERE DE SIDI IFNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

GLACIERE DE SIDI IFNI  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي ميناء 
سيدي افني- 33)85 سيدي افني 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 55.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ((4 في) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
الطرية) األسماك  تجا1ة  («

بالجملة«),مرايو1(.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) (34 بتا1يخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

 )3))تحت 1قم) )3)/83.
33(I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

S.A.Z.E SERCICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

1قم 8 زنقة  ) غشت السوق 
القديم خريشكة ، 5333)، خريشكة 

املغرب
S.A.Z.E SERCICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 4  
، بلوك د ، الطابق الثاني ، شا1ع 
السوق السابق ،  ) غشت ، 

خريشكة - 5333) خريشكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66(3
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ((3(3 شتنبر) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 S.A.Z.E(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERCICES
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بنزين
أعمال مختلفة

تجا1ة.
1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
،)شا1ع) الطابق الثاني) (، بلوك د) (، 4
السوق السابق)،) ))غشت)،)خريشكة)

- 5333))خريشكة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 333 ( (: كريمة) غزون  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة زهير اسماء):))343)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 333 ( (: سعاد) الهران  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كريمة  غزون  السيدة 
 (5333 خريشكة) الفتح  حي  ( ((4

خريشكة املغرب.
عنوانه)ا() اسماء) زهير  السيدة 
 (5333 الكوثر خريشكة) تجزئة  ( 67

خريشكة املغرب.
عنوانه)ا() سعاد  الهران  السيدة 
 (5333 خريشكة) الفتح  حي  ( ((4

خريشكة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سعاد  الهران  السيدة 
 (5333 خريشكة) الفتح  حي  ( ((4

خريشكة املغرب
عنوانه)ا() اسماء) زهير  السيدة 
 (5333 الكوثر خريشكة) تجزئة  ( 67

خريشكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة))بتا1يخ)4 )أكتوبر)

3)3))تحت 1قم)595.
333I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

د ب 2 م  -  ش.ذ.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
د ب ) م  -  ش.ذ.م.م.  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 8  زنقـــة 
الـحــوزيــة  حـــي الســآلم  السيــــال  -- 

3 )3)  الشيضـــاء  املغــــرب  .
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.((9.(47

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) 5))دجنبر) املؤ1خ في)
)شركة ذات) )ش.ذ.م.م.) (- ( م) (( د ب)
1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333
حـــي) ( الـحــوزيــة) زنقـــة  ( (8 اإلجتماعي)
الســآلم))السيــــال))--)3 )3)))الشيضـــاء))
املغــــرب)))نتيجة لألزمــة اإلقتصـــاديـــة).

و عين:
السيد)ة()كــريــــم لحـــلـــو وعنوانه)ا()
الســآلم)) حـــي  ( الـحــوزيــة) زنقـــة  (8
السيــــال)))3 )3)))الشيضـــاء)))املـــغــــــرب))))

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
)زنقـــة) (8 3)3))وفي) 5))دجنبر) بتا1يخ)
(-- ( السيــــال) ( حـــي الســآلم) ( الـحــوزيــة)

3 )3)))الشيضـــاء))املــــغــــرب)).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) 3  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 767.86.

334I

FIDUCOMPETENCES

بي إليم سونطر كال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC

بي إليم سونطر كال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة  9 ) 

مصطفى املعاني الطابق الثالث  - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493379

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بي إليم)

سونطر كال.

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إتصال).
عنوان املقر االجتماعي):)زنقة))9 ) 

(- ( الثالث) الطابق  املعاني  مصطفى 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد))عرو�سي جمال الدين عشد)
  33 حصة بقيمة) ( .333 ( (: القاد1)

د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) جمال  عرو�سي  ( السيد)
عشد القاد1 عنوانه)ا() ))زنقة الشيت)

االبيض)44333)نانت فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عرو�سي جمال الدين عشد)
الشيت) زنقة  عنوانه)ا() )) القاد1 

االبيض)44333)نانت فرنسا
 3 عنوانه)ا() الحفني  ندير  السيد 
بالص ايميل كوهيل)33 44  44333 

نانت فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76863.
335I

FIDUCOMPETENCES

كوفيسكونسيلت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
كوفيسكونسيلت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 ) زنقة 
مصطفى املعاني الطابق الثالث - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493 (3
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كوفيسكونسيلت.

املشو1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلدا1ية)،)التد1يب واإلشراف

عنوان املقر االجتماعي):)9 ))زنقة)

(- الثالث) الطابق  املعاني  مصطفى 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة بوشرة عتيق):))633)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد حسن عاتيق):))433)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عتيق  بوشرة  السيدة 

اقامة الضحى) )عما1ة)54)أ الطابق)4 

3333))الدا1) 9 )عين السشع) الشقة)

الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() عاتيق  حسن  السيد 

اقامة الضحى) )عما1ة)54)أ الطابق)4 

3333))الدا1) 9 )عين السشع) الشقة)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عاتيق  حسن  السيد 

اقامة الضحى) )عما1ة)54)أ الطابق)4 

3333))الدا1) 9 )عين السشع) الشقة)

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 76864.

336I

CAUDIACO SARL AU

كولدن بيرل اليكونص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAUDIACO SARL AU

 LOTISSEMENT(AZELF، (3 

44000، ESSAOUIRA(MAROC
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كولدن بيرل اليكونص شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 1قم 
)3  تجزئة الشحيرة  1قم 998 شا1ع 
عالل الفا�سي تجزئة 35 الصويرة  - 

44333 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
559 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
:)كولدن) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

بيرل اليكونص.
الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتطريز التقليدي والعصري.
عنوان املقر االجتماعي):)كراج 1قم)
شا1ع) (998 1قم) ( تجزئة الشحيرة) ( (3(
(- ( الصويرة) (35 عالل الفا�سي تجزئة)

44333)الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
اليكونص:)) بيرل  كولدن  الشركة 
د1هم) ( .333 بقيمة) حصة  ( 33

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العسري  كوثر  السيدة 
الصويرة)) (433 1قم) البرج) ) تجزئة 

44333)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العسري  كوثر  السيدة 
الصويرة)) (433 1قم) البرج) ) تجزئة 

44333)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)33)ما31)

 )3))تحت 1قم))8.
337I

DAMIT TECHNOLOGY SARLAU

FAST GREEN SERVICE
إعالن متعدد القرا1ات

FAST GREEN SERVICE
1قم 37 عما1ة إقامة املجد تقاطع 

شا1ع القد3 و)3 ما31 ، 3333)، 
الدا1 الشيضاء املغرب

FAST GREEN SERVICE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 1قم 37 
عما1ة إقامة املجد تقاطع شا1ع 

القد3 و)3 ما31 - 3333) الدا1 
الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.( 3855
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) نونبر)  3)) (3( املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
بيع%50)حصص السيدعشداللطيف)
شعشاني) السيد  لفائدة  والسعيد 

يوسف
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تحول 
إلى)) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد
على) ينص  الذي  (:3 1قم) قرا1 
السيدعشداللطيف) إستقالة  مايلي:)

والسعيد من مهامه كمسير الشركة
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعين السيد شعشاني يوسف كمسير)

وحيد الشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تحول 
إلى)) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد

ينص) الذي  (:6,7 1قم) بند 

حصص) بيع50%) مايلي:) على 

لفائدة) السيدعشداللطيف والسعيد 

السيد شعشاني يوسف

على) ينص  الذي  (: 5 1قم) بند 

السيدعشداللطيف) إستقالة  مايلي:)

والسعيد من مهامه كمسير الشركة)

وتعين السيد شعشاني يوسف كمسير)

وحيد الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) )  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير)) 3))تحت 1قم)3333.

338I

DAMIT TECHNOLOGY SARLAU

FAST GREEN SERVICE
إعالن متعدد القرا1ات

FAST GREEN SERVICE

1قم 37 عما1ة إقامة املجد تقاطع 

شا1ع القد3 و)3 ما31 ، 3333)، 

الدا1 الشيضاء املغرب

FAST GREEN SERVICE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1قم 37 

عما1ة إقامة املجد تقاطع شا1ع 

القد3 و)3 ما31 - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.( 3855

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)37)نونبر)7 3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 

حصص) من  بيع100%) مايلي:)

لفائدة) السيدعشداللطيف والسعيد 

السيد شعشاني يوسف أي مايعادل)

53)حصة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تحول 

إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
1فع 1أسمال الشركة من عشرة آالف)
ألف) مائة  إلى  () 3333,33( د1هم)

د1هم))33333,33 )
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تحول 
املحدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
ذات) شركة  ( إلى) وحيد  ذات شريك 

مسؤولية املحدودة)
على) ينص  الذي  (:6,7 1قم) بند 
حصص) من  بيع100%) مايلي:)
لفائدة) السيدعشداللطيف والسعيد 
السيد شعشاني يوسف أي مايعادل)
53)حصة.)و1فع 1أسمال الشركة من)
إلى) () 3333,33( د1هم) آالف  عشرة 

مائة ألف د1هم))33333,33 )
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 36 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 
دجنبر)7 3))تحت 1قم)66  3365.
339I

DAMIT TECHNOLOGY SARLAU

FAST GREEN SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

FAST GREEN SERVICE
1قم 37 عما1ة إقامة املجد تقاطع 

شا1ع القد3 و)3 ما31 ، 3333)، 
الدا1 الشيضاء املغرب

FAST GREEN SERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 1قم 37 
عما1ة إقامة املجد تقاطع شا1ع 

القد3 و)3 ما31 - 3333) الدا1 
الشيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.( 3855
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) ((3 7 نونبر) ((7 في) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
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أعمال الشناء)املختلفة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

دجنبر)7 3))تحت 1قم)7)5 3365.

3 3I

DAMIT TECHNOLOGY SARLAU

FAST GREEN SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FAST GREEN SERVICE

1قم 37 عما1ة إقامة املجد تقاطع 

شا1ع القد3 و)3 ما31 ، 3333)، 

الدا1 الشيضاء املغرب

FAST GREEN SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 37 

عما1ة إقامة املجد تقاطع شا1ع 

القد3 و)3 ما31 - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.( 3855

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في)) )فبراير)9 3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عما1ة إقامة املجد تقاطع) (37 »1قم)

 (3333 (- ما31) شا1ع القد3 و)3)

»تجزئة) إلى) املغرب«) الشيضاء) الدا1 

سيدي) (37 1قم) (6( زنقة) فلو1يدا 

الدا1الشيضاء)) ((3333 (- معروف)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 37 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31)9 3))تحت 1قم)33695743.

3  I

FIDABEL SARL AU

SOCKS WEAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكتب 
4 عما1ة ميمونة الطابق الثاني 

الجريفات آسفي ، 46333، آسفي 
املغرب

SOCKS WEAR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الدعيجات ) جمعة سحيم - 33 46 

جمعة سحيم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((3
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCKS WEAR SARL
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق املنتجات النسيجية..
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدعيجات)))جمعة سحيم)-)33 46 

جمعة سحيم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 933 ( (: محمد) حجو  بن  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  33 ( (: يوسف) بنحجو  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن حجو محمد عنوانه)ا()
سحيم) جمعة  (( الدعيجات) حي 

33 46)جمعة سحيم املغرب.

عنوانه)ا() يوسف  بنحجو  السيد 

إقامة املستقشل م 3) 4)عما1ة)365 

الشيضاء) معروف  سيدي  ( 6 1قم)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بن حجو محمد عنوانه)ا()

سحيم) جمعة  (( الدعيجات) حي 

33 46)جمعة سحيم املغرب

عنوانه)ا() يوسف  بنحجو  السيد 

إقامة املستقشل م 3) 4)عما1ة)365 

الشيضاء) معروف  سيدي  ( 6 1قم)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((5 بتا1يخ) ( بآسفي) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)-.

3 (I

شركة ابهوش للخدمات

SICART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد1اك خطٍإ

بالجريدة) وقع  خطٍإ) استد1اك 

الرسمية

شركة ابهوش للخدمات

شا1ع مكة عما1ة الصالحي الطابق)

(،733 3 (، العيون) (34 1قم) االول 

العيون املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  (SICART

محدودة ذات الشريك الوحيد

حي) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  (

اإلنشعاث أخفنير بدون 1قم))-)73333 

العيون املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد1اك  (

الرسمية عدد)5649)بتا1يخ)33)فبراير)

.(3( 

أخفنير) اإلنشعاث  حي  (: من) بدال 
بدون 1قم العيون)

حي اإلنشعاث أخفنير بدون) (: يقرأ)

1قم طرفاية

الشاقي بدون تغيير.

3 3I

موثقة

أكيد أكيد ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

موثقة
33  إقامة تيليب، شا1ع عين 
تاوجطات، الطابق السفلي ، 
3353)، الدا1 الشيضاء املغرب
أكيد أكيد ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  في 4  
زنقة إبن سشاديح، إقامة ليال3، 
1قم 8 - 3353) الدا1الشيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.876 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)34)فبراير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة) سشاديح،) إبن  زنقة  ( 4 في) («
ليال3،)1قم)8 - 3353))الدا1الشيضاء)
زنقة إبن سشاديح،) ( 4« إلى) املغرب«)
 (3353  - 1قم)   ليال3،) إقامة 

الدا1الشيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76899.
3 4I

TY CONSULTING

GLOBAL BRITISH MOTORS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
 GLOBAL BRITISH MOTORS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شا1ع 
سيدي عشد الرحمان، إقامة 1يو، 

عين الذياب  - 83 3) الدا1الشيضاء  
املغرب.
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تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.453( 7
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم تغيير) يناير) )3)) ( 3 في) املؤ1خ 
»«إستيراد،) من) الشركة  نشاط 
إ1سال،) توزيع،) بيع،) تصدير،)
املتجا1ة،)تركيب،)التصنيع املحلي ل):
والسلع) الركاب  نقل  َشاْت)

َ
َمْرك (*
والشضائع

الشاحنات) الشاحنات،) (*
الصغرى واملقطو1ات

1اجات،) الصناعية الدَّ َشاْت)
َ
ْرك

َ
امل (*

الد1اجات الهوائية،
املكانيكية،) الغيا1  قطع  جميع  (*
وأيضا) اإللكترونية،) الكهربائية،)
اإلطا1ات واألكسسوا1ات وكل القطع)
إلنجاز) الالزمة  واملنتوجات  الفنية 

األنشطة املذكو1ة أعاله.
-)اإلصالحات امليكانيكية،)وهياكل)

السيا1ات وقطع الغيا1ات
واملركشات) السيا1ات  جميع  (-
املنتجات،) وجميع  املتنقلة 
املرتشطة) واملعدات  واألكسسوا1ات 

بها،
األعطاب) تصويب  أنشطة  (-
ومقطو1ات) واملساعدة  )الديبناج(،)

السيا1ات
الشيع) بعد  خدمات  جميع  (-
املرتشطة ب باألنشطة املذكو1ة أعاله

تعيين جميع املمثلين وأصحاب) (-
األ1ا�سي) جميع  في  االمتيازات 
من أجل مجمل) املغربية واألجنبية،)
(-« إلى) (« أعاله«) املفصلة  األنشطة 
الجديدة) َشات 

َ
ْرك

َ
امل وتوزيع  إستيراد 

والسيا1ات) الشاحنات  واملستعملة،)
والدا1اجات.

قطع) جميع  وتوزيع  إستيراد  (-
الكهربائية) امليكانيكية،) الغيا1 
اإلطا1ات،) وأيضا  واإللكترونية،)
األكسسوا1ات وجميع القطع الفنية)
األنشطة) إلنجاز  الالزمة  واملنتجات 

املذكو1ة أعاله
-)اإلصالحات امليكانيكية،)الهياكل)

وقطع الغيا1 الخاصة بالسيا1ات

الشيع) بعد  ما  خدمات  جميع  (-
املتعلقة باملنتجات املذكو1ة أعاله.

تعيين جميع املمثلين وأصحاب) (-
األمتيازات في جميع األ1ا�سي املغربية)
األنشطة) جميع  أجل  من  واألجنبية 

املفصلة أعاله
جميع املعامالت) وبصفة عامة،) (-
واملالية) التجا1ية  واملتنقلة،) الثابتة 
مشاشر) بشكل  واملتعلقة  غيرها،) أو 
السالف) باألهداف  مشاشر  غير  أو 
ذكرها أو التي لديها القد1ة على تعزيز)
التجا1ي،) النشاط  وتطوير  تحقيق 
املشاشرة) اإلشتراكات  جميع  وأيضا 
أو غير املشاشرة تحت أي شكل سواء)
األهداف) نفس  ذات  الشراكات  في 

املماثلة أو ذات صلة.«.«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم))76755.

3 5I

STE REVCOMPTA

NWO SECURITY COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عما1ة 1قم 38 الطابق االول الشقة 

34 شا1ع اكرا املدينة الجديدة 
مكنا3 ، 53333، مكنا3 املغرب
  NWO SECURITY COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أبو 
الحسن املريني إقامة أميرة ) عما1ة 
5) م.ج مكنا3 - 53333 مكنا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(44 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 NWO (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. SECURITY COMPANY

بإيجاز) الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DU (:

 NETTOYAGE DES DEVANTURES

.MAGASINS APPARTEMENTS

زنقة أبو) (: عنوان املقر االجتماعي)

عما1ة) (( الحسن املريني إقامة أميرة)

مكنا3) (53333 (- مكنا3) م.ج  ((5

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة الصفا1):))53)حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).

53)حصة) ( (: السيد مروان مهيري)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الصفا1  حمزة  السيد 

زنقة تادلة م.ج) (38 شقة) ((5 عما1ة)

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.

عنوانه)ا() مهيري  مروان  السيد 

زنقة افني) (9 عما1ة الحشو3 الشقة)

م.ج مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الصفا1  حمزة  السيد 

زنقة تادلة م.ج) (38 شقة) ((5 عما1ة)

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب

عنوانه)ا() مهيري  مروان  السيد 

زنقة افني) (9 عما1ة الحشو3 الشقة)

م.ج مكنا3)53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم) 35 .

3 6I

سلطانيم

سلطانيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سلطانيم

6) شا1ع مر3 سلطان،طابق 

االول،شقة 3. 6) شا1ع مر3 

سلطان،طابق االول،شقة 3.، 

3463)، الدا1 الشيضاء املغرب

سلطانيم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) 

شا1ع مر3 السلطان،الطابق 

االول، الشقة 3. 6) شا1ع مر3 

السلطان،الطابق االول، الشقة 3. 

3463) الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

6((6

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سلطانيم.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وتسويق املنتجات الغذائية

القهوة) صنع  ماكينات 

واملنسوجات.

 (6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السلطان،الطابق) مر3  شا1ع 

مر3) شا1ع  ((6  .3 الشقة) االول،)

 .3 الشقة) االول،) السلطان،الطابق 

3463))الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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بندومالي) حسناء) السيدة 
عنوانه)ا()تجزئة ايمو )،1قم)69،دا1)
بوعزه)3))7))الدا1الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() سراب  بهريرن  السيدة 
B)- )-نجو1ي جيطكسو) كال ايشوا)

بسكاي)3) 64)بسكاي اسشانيا..
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بندومالي) حسناء) السيدة 
عنوانه)ا()تجزئة ايمو )،1قم)69،دا1)

بوعزه)3))7))الدا1الشيضاء)املغرب
عنوانه)ا() سراب  بهريرن  السيدة 
B)- )-نجو1ي جيطكسو) كال ايشوا)

بسكاي)3) 64)بسكاي اسشانيا.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)6))6.

3 7I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوموهابن طغاد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
سوموهابن طغاد  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي االقامة 3  
مشراع بلقصيري املدينة الجديدة 

الطابق 5 املكتب 3) االطلس فا3 - 
33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66573

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سوموهابن طغاد).
االعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املختلفة والشناء.
االقامة) (: املقر االجتماعي) عنوان 
3 )مشراع بلقصيري املدينة الجديدة)
الطابق)5)املكتب)3))االطلس فا3)-)

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد محمد بنطاطو)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنطاطو  محمد  السيد 
الحسيمة) الجميل  الشاطئ  حي 

333)3)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بنطاطو  محمد  السيد 
الحسيمة) الجميل  الشاطئ  حي 

333)3)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) بفا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)8)3 .

3 8I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE SKY SOUTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،
333)7، السما1ة املغرب

STE SKY SOUTH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الحسني زنقة الحافظ ولد اعلي 1قم 

6)  السما1ة - 333)7 السما1ة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
((( 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SKY SOUTH
االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التظاهرات،) الشصري،) السمعي 

املهرجانات الفنية.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسني زنقة الحافظ ولد اعلي 1قم)
السما1ة) (7(333 (- السما1ة) ( (6

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
الدين) بد1  مصطفى  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) بد1  مصطفى  السيد 
(3 م  (( البسمة) اقامة  عنوانه)ا()
الشيضاء)) 6ع 3  شقة) ( (4 عما1ة) ( 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) بد1  مصطفى  السيد 
(3 م  (( البسمة) اقامة  عنوانه)ا()
الشيضاء)) 6ع 3  شقة) ( (4 عما1ة) ( 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسما1ة))بتا1يخ) 3)ما31)

 )3))تحت 1قم) )3)/)5.

3 9I

MOGADOR GESTION

SAVEUR LOCALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

SAVEUR LOCALE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 ايت 

لحسن جماعة سيدي كاوكي قيادة 

سميمو اقليم الصويرة - 44333 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5599

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAVEUR LOCALE

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

تسيير العمليات التجا1ية والخدماتية)

)دا1 الضيافة(.

:)دوا1 ايت) عنوان املقر االجتماعي)

قيادة) كاوكي  سيدي  جماعة  لحسن 

 44333 (- الصويرة) اقليم  سميمو 

الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
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 PHILIPPE EUGENE J. السيد)
BERTAUX(:((260)حصة بقيمة)33  

د1هم للحصة).
 VERONIQUE JEANNE السيدة)
  33 F.(JONET(:((260)حصة بقيمة)

د1هم للحصة).
 MARINE NATHALIE J. السيدة)
BERTAUX(:((240)حصة بقيمة)33  

د1هم للحصة).
 CAMILLE ARLETTE M.(السيدة
BERTAUX(:((240)حصة بقيمة)33  

د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 PHILIPPE EUGENE السيد)
ايت) دوا1  عنوانه)ا() (J. BERTAUX
قيادة) كاوكي  سيدي  جماعة  لحسن 
 44333 الصويرة) اقليم  سميمو 

الصويرة املغرب.
 VERONIQUE JEANNE السيدة)
F. JONET)عنوانه)ا()دوا1 ايت لحسن)
جماعة سيدي كاوكي قيادة سميمو)
الصويرة) (44333 الصويرة) اقليم 

املغرب.
 MARINE NATHALIE السيدة)
ايت) دوا1  عنوانه)ا() (J. BERTAUX
قيادة) كاوكي  سيدي  جماعة  لحسن 
 44333 الصويرة) اقليم  سميمو 

الصويرة املغرب.
 CAMILLE ARLETTE السيدة)
ايت) دوا1  عنوانه)ا() (M. BERTAUX
قيادة) كاوكي  سيدي  جماعة  لحسن 
 44333 الصويرة) اقليم  سميمو 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 PHILIPPE EUGENE السيد)
ايت) دوا1  عنوانه)ا() (J. BERTAUX
قيادة) كاوكي  سيدي  جماعة  لحسن 
 44333 الصويرة) اقليم  سميمو 

الصويرة املغرب
 VERONIQUE JEANNE السيدة)
F. JONET)عنوانه)ا()دوا1 ايت لحسن)
جماعة سيدي كاوكي قيادة سميمو)
الصويرة) (44333 الصويرة) اقليم 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)38)ما31)

 )3))تحت 1قم) )3)/87.

3(3I

KAOUN

TOUZANI TRANS D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TOUZANI TRANS D شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 47  

شقة ) تجزئة حشيشة الدا1 الشيضاء - 

43333 مراكش املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 83(53

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1 حل) 38)ما31) )3)) املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 TOUZANI TRANS(الشريك الوحيد

د1هم) ( 33.333 1أسمالها) مشلغ  ( (D

  47 1قم) اإلجتماعي  وعنوان مقرها 

تجزئة حشيشة الدا1 الشيضاء) (( شقة)

(: مراكش املغرب نتيجة ل) (43333  -

قرا1 الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب 1قم)47  

شقة)))تجزئة حشيشة الدا1 الشيضاء)-)

43333)مراكش املغرب.)

و عين:

توزاني اد1ي�سي) ( حسن) السيد)ة()

عما1ة) كليز  ابواب  اقامة  وعنوانه)ا()

 43333 مراكش) مبروكة  شقة) ) ( 

مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)766634.

3( I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

ASC COMPANY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (3

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

 ASC COMPANY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

69  مكر1  الحي الصناعي سيدي 

سليمان مول الكيفان املنزه مكنا3 

- 53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(5  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ASC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPANY SARL AU

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الد1اسات

مستشا1 فالحي

تسيير وادا1ة الضيعات الفالحية

مشتل.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)69  
مكر1 )الحي الصناعي سيدي سليمان)
مول الكيفان املنزه مكنا3)-)53333 

مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيدة بشرى بوطالقة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بشرى بوطالقة عنوانه)ا()
شا1ع السعديين البساتين) ( 39 1قم)

مكنا3)5333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى بوطالقة عنوانه)ا()
شا1ع السعديين البساتين) ( 39 1قم)

مكنا3)5333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)63  .
3((I

ديوان الخدمات

 ASSISTANCE AMINE
GHARB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شا1ع محمد الخامس 1قم 94 سيدي 

قاسم ، 6333 ، سيدي قاسم 
املغرب

  ASSISTANCE AMINE GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

فاطمة ام الشنين 1قم 5)  سيدي 
يحيى الغرب  - 53)4  سيدي يحيى 

الغرب  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3375
في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
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املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ASSISTANCE AMINE GHARB

خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعطال وسحب السيا1ات)

نقل الشضائع بالسيا1ات بحمولة)

  5 تزيد عن) او  متفق عليها تساوي 

طنا)
النقل الحضري)

نقل االشخاص).
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) ( (5 1قم) الشنين  ام  فاطمة 

53)4 )سيدي يحيى) (- ( يحيى الغرب)

الغرب))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 433 ( (: السيدة حسنة عشعوش)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد ايوب خواخي):))33))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد محمد امين خواخي):))33) 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد احمد خواخي):))33))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عشعوش) حسنة  السيدة 

الخامس) محمد  شا1ع  عنوانه)ا()

قاسم) سيدي  (3 شقة) ازالف  اقامة 

6333 )سيدي قاسم املغرب).

عنوانه)ا() خواخي  ايوب  السيد 

)عماة) شقة) الخامس  محمد  شا1ع 

قاسم) سيدي  ( ازالف) اقامة  (87

6333 )سيدي قاسم املغرب).

خواخي)) امين  محمد  السيد 

عنوانه)ا()شا1ع محمد الخامس شقة)

)اقامة ازالف))سيدي قاسم)6333  

سيدي قاسم))املغرب).

عنوانه)ا() ( خواخي) احمد  السيد 
3اقامة) الخامس شقة) شا1ع محمد 
6333 )سيدي) ازالف))سيدي قاسم)

قاسم))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() خواخي  ايوب  السيد 
)عماة) شقة) الخامس  محمد  شا1ع 
قاسم) سيدي  ( ازالف) اقامة  (87

6333 )سيدي قاسم))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) سليمان  ببن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.
3(3I

الزوين املصطفى

 STE AL BARAKA
 D’AGRICULTURE ET

D’AVICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

الزوين املصطفى
عما1ة 9  زنقة بنز1ت شقة 5 الطابق 
3 حمرية ، 53333، مكنا3 املغرب

 STE AL BARAKA
 D’AGRICULTURE ET

D’AVICULTURE        شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : كلم 

6  طريق افران ايت علي اكدا1   - 
333 5 الحاجب املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.36349
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
 STE(املؤ1خ في)6))يناير) )3))تقر1 حل
 AL BARAKA D’AGRICULTURE
ذات) شركة  (ET D’AVICULTURE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم)
(- ( ( طريق افران ايت علي اكدا1) ( 6
333 5)الحاجب املغرب نتيجة الزمة)

القطاع واملنافسة.

و عين:

قشاج) ( كمال) محمد  السيد)ة()

تاولت) اقامة  ( 6 1قم) وعنوانه)ا()

املنظر الجميل حي بئر انز1ان)53333 

افران املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

  6 وفي كلم) يناير) )3)) ((6 بتا1يخ)

طريق افران ايت علي اكدا1))-)333 5 

الحاجب املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)37 .

3(4I

GLOFID

F2H DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

GLOFID

96  شا1ع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 3333)، الدا1 

الشيضاء املغرب

F(H DISTRIBUTION    شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 1 

)43 املوجود  في الطابق السفلي 

املجمع السكني زاهية )الشطر األول( 

 FRANCOIS(PONSARD - زنقة

3333) الدا1الشيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(7(36 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) )3)) ((6 املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة())فتيحي)

محمد كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)3  769.

3(5I

FIDACTIVE

SCAPEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC

SCAPEF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
1قم ) 4 عما1ة 1قم 4 مركب خليج 
النخيل حي فونتي  - 83333 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
46499

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCAPEF
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
- استشا1ة.)-)املساعدة التقنية.))-)-)

-د1اسة الهندسة.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مركب خليج) (4 عما1ة 1قم) (4 ( 1قم)
اكادير) (83333 (- ( النخيل حي فونتي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد عشد االحد فتاحي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد عشد االحد فتاحي عنوانه)ا()
  83333 فونتي) حي  ( (3 1قم) قطاع 

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عشد االحد فتاحي عنوانه)ا()
  83333 فونتي) حي  ( (3 1قم) قطاع 

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)98648.

3(6I

HORICOM

GHRDA BILD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
GHRDA BILD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
1قم   1قم 3) شا1ع 5 حي التقدم - 

53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(547

  ( عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GHRDA BILD
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)املختلفة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- 5)حي التقدم) 3))شا1ع) 1قم) 1قم) )

53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بلعيد اد الطالب عنوانه)ا()
1قم)99 )تجزئة فتيحة)3)حي التقدم))

53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلعيد اد الطالب عنوانه)ا()
1قم)99 )تجزئة فتيحة)3)حي التقدم))

53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم) 9  .
3(7I

CAMA SOLAR ENERGY

OUSHAK OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUSHAK OPTIQUE
شا1ع موالي يوسف عما1ة 6 محل 

3 3 ، 33   ، سال الجديدة 
املغرب

OUSHAK OPTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

موالي يوسف عما1ة 6 محل 3 3   - 
33     سال الجديدة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3339 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUSHAK OPTIQUE
تاجر) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
معدات) بيع  (- الطشية) النظا1ات 

تصحيح النظر.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي يوسف عما1ة)6)محل 3)3   - 

33   ))سال الجديدة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( السيد حمزة اوسحاق)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه)ا() السيد حمزة اوسحاق)
اقامة) بلحسن  محمد  سيدي  شا1ع 
46)الف 1قم)  33   ))سال الجديدة)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه)ا() السيد حمزة اوسحاق)
اقامة) بلحسن  محمد  سيدي  شا1ع 
46)الف 1قم)  33   ))سال الجديدة)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( بسال) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)36 36.

3(8I

مكتب االستاذة ليلى بنكيران

»NOELIWAZID«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب االستاذة ليلى بنكيران
شا1ع يعقوب املنصو1، عما1ة 83)، 
1قم )  الطابق الثاني الدا1الشيضاء، 

3333)، الدا1الشيضاء املغرب
»NOELIWAZID«  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
  I4 الدا1الشيضاء انفا حي بو1كون

زنقة 1ينيكين - 3333) الدا1الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
85 (

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. »NOELIWAZID«
للشركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
هدف في املغرب كما في جميع الشلدان:
بيع) العقا1ية  األمالك  إدا1ة  (-

،حيازة)،)وتأجير العقا1ات.
-)تنفيذ كافة األعمال اإلنشائية.

املشاني) أو  العقا1ي  التطوير  (-
السكنية) لالستخدامات  املخصصة 
أو التجا1ية أو املهنية أو الصناعية أو)

غيرها.
العمليات) جميع  عامة،) وبصفة 
واملالية) والصناعية  التجا1ية 
أو) االستثما1  املتعلقة  والعقا1ية 
األشكال) من  شكل  بأي  االستفادة 
مع شركة أو مؤسسة أو تأسيس أي)
نشاط تجا1ي له أغراض مماثلة أو)

مكملة أو ذات صلة.
(: االجتماعي) املقر  عنوان 
  I4 بو1كون) حي  انفا  الدا1الشيضاء)
3333))الدا1الشيضاء) (- زنقة 1ينيكين)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة نو1ة فرحات):))53)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
حصة) (53 ( (: السيد زيد الشايب)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 3 السيد نو1ة فرحات عنوانه)ا()
شقة ب)) (4 زنقة عين حرودة طابق)

3333))الدا1الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الشايب  زيد  السيد 
سفلي)) طابق  العطي  عين  زنقة  ( 4

3333))الدا1الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فرحات  نو1ة  السيدة 
4)شقة ب)) 3)زنقة عين حرودة طابق)

3333))الدا1الشيضاء)املغرب
عنوانه)ا() الشايب  زيد  السيد 
سفلي)) طابق  العطي  عين  زنقة  ( 4

3333))الدا1الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76883.
3(9I

EXPERAMA

EPEGA AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXPERAMA
3 زنقة ا1كشون شا1ع املقاومة زاوية 
 4  إقامة كنزة الطابق االول -الدا1 
الشيضاء- ، 3533)، الدا1 الشيضاء 

املغرب
EPEGA AGADIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 
إفران الرقم 7 شا1ع املفاومة - 

83333  أكادير املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 6 8 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) )3)) (37 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محمد ندير ابن)
من) اجتماعية  حصة  ((. 33 جلون)
السيد) ( 4.333 )حصة لفائدة) أصل)
يمثلها) (»EPEGA »SA شركة) )ة()
السيد حشوبي عشد الحميد بتا1يخ)37 

يناير) )3).

تفويت السيد))ة()محمد ندير ابن)
من) اجتماعية  حصة  ( .433 جلون)
السيد) ( 4.333 )حصة لفائدة) أصل)
يناير) (37 بتا1يخ) مروان سكيف  )ة()

.(3( 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 5 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)5 983.

333I

afayad(groupe

HANDIRIAD RAJA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad(groupe
 Imm 26 av(allal(el(fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
 HANDIRIAD RAJA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األ1�سي والطابق األول أسول د1ب 
اللة بنت عمر 1قم 46 مراكش - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   763

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HANDIRIAD RAJA SARL AU
تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيت الضيافة
اإلقامة والتموين.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
د1ب) أسول  األول  والطابق  األ1�سي 
(- مراكش) (46 1قم) عمر  بنت  اللة 

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).
 (33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
األنصا1ي) الدين  نو1  السيد 
املريني) يعقوب  شا1ع  عنوانه)ا()
شتوي- الحي  ( 7 1قم) (34 األندلس)

مراكش)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
األنصا1ي) الدين  نو1  السيد 
املريني) يعقوب  شا1ع  عنوانه)ا()
شتوي- الحي  ( 7 1قم) (34 األندلس)

مراكش)43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))33 ) .
33 I

EXPERAMA

EPEGA AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

EXPERAMA
3 زنقة ا1كشون شا1ع املقاومة زاوية 
 4  إقامة كنزة الطابق االول -الدا1 
الشيضاء- ، 3533)، الدا1 الشيضاء 

املغرب
 EPEGA AGADIR

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 
إفران الرقم 7 شا1ع املقاومة - 

83333 أكادير املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 6 8 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) )3)) (37 املؤ1خ في)
 EPEGA »(مسير جديد للشركة))شركة
SA)يمثلها السيد حشوبي عشد الحميد)

والسيدة منى مذكو1ي وفاطمة مرابح)
ومروان سكيف كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 5 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)5 983.

33(I

ANDERSEN CONSULTING

OUTISTAR SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
OUTISTAR SOLUTIONS

  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي منطقة 
الحرة -ZFE- الشقعة 1قم -9 القطعة 

1قم ) - 93333 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
 366 9

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم تغيير) فبراير) )3)) ( 9 املؤ1خ في)
 OUTISTAR« من) الشركة  تسمية 
 OUTISTAR« إلى) (« (SOLUTIONS

. »SOLUTIONS OFFSHORE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)57 43).

333I

 MOGADOR(موكادو1 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

جم  بيبي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادو1 أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6748

1قم ) حي باب دكالة شا1ع واد 
املخازن الشقة 1قم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 
الصويرة املغرب

جم  بيبي  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدا1 
الكائنة بمركز سميمو   إقليم 

الصويرة - 44333 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
563 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
جم)) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بيبي).
غرض الشركة بإيجاز):) /)تاجر في)
تاجر في اللوازم) (/-( املالبس الجاهزة)

املكتبية)3/)االستيراد والتصدير).
الدا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقليم) ( ( سميمو) بمركز  الكائنة 

الصويرة)-)44333)الصويرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد جمال اخشخوش)):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اخشخوش)) جمال  السيد 
الصويرة) سميمو  مركز  عنوانه)ا()

44333)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اخشخوش)) جمال  السيد 
الصويرة) سميمو  مركز  عنوانه)ا()

44333)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)38)ما31)

 )3))تحت 1قم)88.

334I

SGC-CONSULTING

MYSIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SGC-CONSULTING
 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3 , 5ème(ETAGE
 N°22 PALMIERS - MAARIF،

20340، CASABLANCA(MAROC
MYSIF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
سومية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 
1قم )) النخيل املعا1يف - 3343) 

الدا1 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493835

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.MYSIF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
التمتيل) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

التجا1ي.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5 الطابق) (3 اقامة شهرزاد) سومية 
 (3343 (- النخيل املعا1يف) ((( 1قم)

الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

سيف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
سيف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
1قم)   (6 بلوك) ملياء) حي  عنوانه)ا()
الشيضاء) الدا1  ((3573 محمدي) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سيف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
1قم)   (6 بلوك) ملياء) حي  عنوانه)ا()
الشيضاء) الدا1  ((3573 محمدي) حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)546.
335I

ANDERSEN CONSULTING

TRAFFIC LOOP SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 TRAFFIC LOOP SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 شا1ع 
بوعراقية - الطابق -) الشقة 1قم 

5 - 93333 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 3(6( 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)34)يناير) )3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) (- بوعراقية) شا1ع  (84« من)
طنجة) (93333  -  5 1قم) الشقة  ((-
املغرب«)إلى)»زنقة الشنفسج 1قم))6،)
شا1ع الجشل الكشير فيال هند)-)93333 

طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) بطنجة  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 4337).
336I

FINAUDIT

MAFKOUK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
MAFKOUK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدا1ابيضاء، حي الوالء اقامة 3  
1قم 6  سيدي مومن. - 3333) 

الدا1 الشيضاء املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 63779

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) فبراير) )3)) ((4 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
»533.333)د1هم«)أي من)»533.333 
عن) د1هم«) ( .333.333« إلى) د1هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)58)769.
337I

EXTRA COMPT

ELECTRO MJID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

EXTRA COMPT
 SECTEUR(A(RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE ، 50020، MEKNES
MAROC

ELECTRO MJID شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها االجتماعي 3) ، زنقة 
األمير عشد القاد1 ، ممر جليل ، متجر 

9  - 533333 مكنا3 املغرب.
تغيير نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 43675

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) فبراير) )3)) ( 9 املؤ1خ في)
اآلالت) »بائع  من) الشركة  نشاط 

الكهربائية
صيانة اآلالت الكهربائية

»بائع) إلى) (« املكتبية) املواد  بائع 
اآلالت الكهربائية

صيانة اآلالت الكهربائية
تسويق املنتجات الرقمية وتطوير)

تكنولوجيا املعلومات«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)83) .
338I

FIDACTIVE

 BEST INTERNATIONAL
 INSTITUTE FOR

 LANGUAGES TRAINING
AND CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC
 BEST INTERNATIONAL

 INSTITUTE FOR LANGUAGES
 TRAINING AND CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شا1ع 

حسن بونعماني 1قم 8  حي الداخة 
- 83333  أكادير املغرب.
توسيع نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.(8997

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) فبراير) )3)) ((4 في) املؤ1خ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 
الشركة الحالي):

- التكوين املستمر والتد1يب أثناء)
الخدمة.

وانشطة) وتوجيه  تد1يب  ((-
مختلفة.

-3)تعليم وتد1يس اللغات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) (39 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)98645.

339I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

MAKT HUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شا1ع 
طانطان وشا1ع لشنان لطابق التاسع 

طنجة ، 93333، طنجة املغرب
MAKT HUB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الز1قطوني عما1ة )3 1قم 9) 
الطابق االول - 93333 طنجة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3867
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MAKT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HUB
((: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشا1ات اإلدا1ية وإدا1ة األموال
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الز1قطوني عما1ة))3)1قم)9))الطابق)

االول)-)93333)طنجة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

) 5)حصة) (: السيد محمد مامون)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).

 (9 ( (: ( ( السيد محمد علي العلوي)

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

 السيد))محمد 1ضا ابن الحفيظ):

د1هم) ( .333 بقيمة) حصة  ( 3

للحصة).

((: السيدة الودغيري خليل صوفيا)

5)حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

السيد يوسف بوقسيم)):))5)حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مامون  محمد  السيد 

 9 ((3 غونجييغ) جون  زنقة  (53

بريتيني سير او1ج))فرنسا.

العلوي))) علي  محمد  السيد 

ديا1) مركب  مسنانة  حي  عنوانه)ا()

 4 1قم) (4 الطابق) ( 3 عما1ة) طنجة 

93333)طنجة املغرب).

محمد 1ضا ابن الحفيظ) ( السيد)

زنقة 1يحانة عين ازليتن)) (( عنوانه)ا()

33333)فا3 املغرب).

صوفيا) خليل  الودغيري  السيدة 

شا1ع الحسن الثاني) ( 39 عنوانه)ا()

الطابق)) 93333)طنجة املغرب).

السيد يوسف بوقسيم))عنوانه)ا()
سيدي) (3 مجمع) (45 زنقة) ( 6 1قم)

مومن)3333))الدا1 الشيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مامون  محمد  السيد 

 9 ((3 غونجييغ) جون  زنقة  (53

بريتيني سير او1ج))فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)35)).

343I

FICOGE AG

S.J IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FICOGE AG

1قم ))عما1ة افران3شا1ع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكادير

AGADIR MAROC

S.J IMPORT  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 89 شا1ع 

انفا اقامة ابن زيدون ط 3 37  - 

85733 الدا1الشيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 6555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ((3 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

اوحنونا سيمون كاد كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)) 6.

34 I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

  ENREPRISE TAHRI D.D.A

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.J.J(CONSEILS  SARL(AU

مركز كماسة شيشاوة ، 43333، 

مراكش املغرب

 ENREPRISE(TAHRI(D.D.A  SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 7)) 

زنقة الكنا1ي الطابق االول تجزئة 

الجشيالت مراكش . - 43333 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (387

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ENREPRISE TAHRI D.D.A  SARL

.AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة والشناء.
عنوان املقر االجتماعي):)1قم)7)) 
تجزئة) االول  الطابق  الكنا1ي  زنقة 

الجشيالت مراكش).)-)43333)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد الطهري عشدالعالي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عشدالعالي) الطهري  السيد 

عين) الجنوبي  املحامد  عنوانه)ا()

مراكش.) (5 9 )3 1قم) السنة عما1ة)

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشدالعالي) الطهري  السيد 

عين) الجنوبي  املحامد  عنوانه)ا()

مراكش.) (5 9 )3 1قم) السنة عما1ة)

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 35 ) .

34(I

عشد الكريم الشلح

STE BERLINE ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عشد الكريم الشلح

حي املنصو1 الذهبي عما1ة نصيري ، 

53 6 ، مشرع بلقصيري املغرب

 STE BERLINE ASSISTANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 اوالد 
بن سشع الرمل فالح  - 4334  سوق 

األ1بعاء الغرب  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(7339

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BERLINE ASSISTANCE

شاحنة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السحب وقطر السيا1ات))دبناج(

مستغل سيا1ة اإلسعاف

ميكانيكي تصليح.

عنوان املقر االجتماعي):)دوا1 اوالد)
4334 )سوق) بن سشع الرمل فالح))-)

األ1بعاء)الغرب))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد البركي يسين)):))343)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد البركي هشام):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد البركي محمد):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( يسين) البركي  السيد 

 93363  6 1قم) (93 بروسبرداد زنقة)

طنجة املغرب.

السيد البركي هشام عنوانه)ا()دوا1)

اوالد اعيش الرمل النويرات))53 6  

مشرع بلقصيري املغرب.

عنوانه)ا() محمد  البركي  السيد 

  6 53  3 حي الشاوي مبروكة 1قم)

مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( يسين) البركي  السيد 

 93363  6 1قم) (93 بروسبرداد زنقة)

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب)) اال1بعاء) بسوق  االبتدائية 

1قم) تحت  ما31) )3)) (3( بتا1يخ)

.((/(3( 

343I

 MOGADOR(موكادو1 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اريتميك ميلتسيرفيس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موكادو1 أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

1قم ) حي باب دكالة شا1ع واد 

املخازن الشقة 1قم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 

الصويرة املغرب

ا1يتميك ميلتسيرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجا1ي  1قم 35  الكائن بمركز 

تا1كانت تمنا1 الصويرة   الصويرة - 

44333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

56  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ا1يتميك)

ميلتسيرفيس.
غرض الشركة بإيجاز):) /)مقاول)

)/)تاجر) (- في األشغال العامة والشناء)

3/)كراء)األماكن) (- في اللوازم املكتبية)

العامة.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بمركز) الكائن  ( (35 1قم) ( التجا1ي)

(- الصويرة) ( ( تا1كانت تمنا1 الصويرة)

44333)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيد ياسين املخشوت)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسين املخشوت))عنوانه)ا()

الصويرة) الد1ى  حد  التابية  دوا1 

44333)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين املخشوت))عنوانه)ا()

الصويرة) الد1ى  حد  التابية  دوا1 

44333)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم)96.

344I
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COMTA SAF FIDUCIAIRE

WIKAYAT ASSAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 3  العما1ة 3) الطابق ) 
 APPT 13 3زنقة الز1قطوني فا
 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،
MAROCاملغرب FES333333، فا
WIKAYAT ASSAHRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الرجاء 3 اوالد الطيب فا3 - 33333 
فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66657

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WIKAYAT ASSAHRA
 MD (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 D’EXTINCTEURS D’INCENDIE

.EN DETAIL
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الرجاء)3)اوالد الطيب فا3)-)33333 

فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد العليوي عشد الغني):))333 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد باحامو محمد):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
343)حصة) ( (: السيد قامري انوا1)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الغني) عشد  العليوي  السيد 

اوالد) لخضر  اوالد  دوا1  عنوانه)ا()

الطيب)33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا() محمد  باحامو  السيد 

الليمون طريق 1أ3) تجزئة  1قم) 6)

املاء)33333)فا3 املغرب.

السيد قامري انوا1 عنوانه)ا()1قم)

33)زنقة بوجدو1 حي سيدي ابراهيم)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قامري انوا1 عنوانه)ا()1قم)

زنقة بوجدو1 حي سيدي ابرهيم) (33

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))  .
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BIBA PRO

BIBA PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BIBA PRO

تجزئة ماعطى هللا 1قم 67 ) 

اسكجو11ـ مراكش ، 43333، 

مراكش املغرب

BIBA PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ماعطى هللا 1قم 67 ) اسكجو11ـ 

مراكش مراكش 43333 مراكش 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ( 33

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BIBA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PRO

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اسكجو11ـ) (( 67 1قم) هللا  ماعطى 

مراكش) (43333 مراكش) مراكش 

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد سفيان باجا):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: حوجين) حسن  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() باجا  سفيان  السيد 

 ( 67 1قم) هللا  ماعطى  تجزئة 

مراكش) (43333 مراكش) اسكجو11ـ)

اململكة املغربية.

عنوانه)ا() حوجين  حسن  السيد 
  6 الشقة) أ  عما1ة  اكدال  1ياض 

مراكش) ـ) علي) بن  يسف  سيدي 

43333)مراكش اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() باجا  سفيان  السيد 

 ( 67 1قم) هللا  ماعطى  تجزئة 

مراكش) (43333 مراكش) اسكجو11ـ)

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)383 ) .

346I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

 JOAILLERIE MYSSAM
BANNARI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

 FIDUCIAIRE AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 JOAILLERIE MYSSAM BANNARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي ساحة بئر 
انز1ان 1قم 4)  - 3333) بني مالل  

املغرب.
تقليص هدف الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
 3 99

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في) 3)فبراير) )3))تم حذف)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
صنع))وبيع الحلي).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)6 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)77 .
347I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

PHILSER CALIFORNIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شا1ع سيدي عشد الرحمان ، 
33)3)، الدا1 الشيضاء املغرب

PHILSER CALIFORNIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الحمد الطابق م ج إقامة الحمد 

طريق مكة حي كاليفو1نيا  - 3333)  
الدا1 الشيضاء املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.9(((
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) فبراير) )3)) ((4 في) املؤ1خ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 PHILSER الوحيد) الشريك  ذات 
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1أسمالها) مشلغ  (CALIFORNIE

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

الطابق) الحمد  تجزئة  اإلجتماعي 

حي) مكة  طريق  الحمد  إقامة  ج  م 

الدا1 الشيضاء) ( ((3333 (- ( كاليفو1نيا)

املغرب نتيجة ل):)صعوبة بدأ نشاط)

الشركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحمد) إقامة  ج  م  الطابق  الحمد 

  (3333 (- ( طريق مكة حي كاليفو1نيا)

الدا1 الشيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة()سيرج)))ڭرانا))وعنوانه)ا()

  8 الشقة) (7 الطابق) النو1  إقامة 

تجزئة عرصة الكشير املعا1يف))3333)  

)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدا1 

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769459.

348I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

 TAOUFIQ MOHAMED

HANAFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM

 ERTAGE(APP 29 PRES(D›HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،

40000، marrakech(maroc

 TAOUFIQ MOHAMED HANAFI

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 373 

سيدي غانم مراكش - 43333 

مراكش املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.8 75

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) ((3(3 يونيو) (3( املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

  TAOUFIQ MOHAMED HANAFI

د1هم) ( .373.333 1أسمالها) مشلغ 

 373 1قم) اإلجتماعي  وعنوان مقرها 

 43333 (- مراكش) غانم  سيدي 

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

النشاط.

1قم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 43333 (- 373)سيدي غانم مراكش)

مراكش املغرب.)

و عين:

توفيق) ( ( محمد) السيد)ة()
غانم) سيدي  (373 1قم) وعنوانه)ا()

املغرب) مراكش  (43333 مراكش)

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)565 ) .

349I

DN INFRA

DN INFRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DN INFRA

 N°13 APPT 4 ETAGE 1

 LAMSALLA 3  MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

DN INFRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 3  

شقة 4 الطابق   املصلى 3  مكنا3 

53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(63 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INFRA
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)
كراء)معدات الشناء).

  3 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
)مكنا3) (3 الطابق) )املصلى) (4 شقة)

53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:
 5.333 ( (: ز1وال) اد1يس  السيد 
حصة بقيمة)533.333)د1هم للحصة)
السيد نو1 الدين لهري):))5.333)حصة)

بقيمة)533.333)د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ز1وال  اد1يس  السيد 
  4333   399 حي املنزه قطاع ا 1قم)

القنيطرة املغرب.
السيد نو1 الدين لهري عنوانه)ا()
  3 املصلى) الطابق) ) (4 3 )شقة) 1قم)

53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ز1وال  اد1يس  السيد 
  4333   399 حي املنزه قطاع ا 1قم)

القنيطرة املغرب
السيد نو1 الدين لهري عنوانه)ا()
  3 املصلى) الطابق) ) (4 3 )شقة) 1قم)

53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)57) .

353I

SOLUCIA EXPERTISE

INWATECH GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

INWATECH GROUPE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 8 زنقة 

محمد الشاهي حي النخيل, املعا1يف - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(74345

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ( 8 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

نو1الدين)) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ( .533 جدير)

أصل)3.333)حصة لفائدة))السيد))ة()

علي وشعيب بتا1يخ)8 )فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769665.

35 I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AMTO OCEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

AMTO OCEAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 

االطلس ) شقة 1قم  3 لفطيحات 

الداخلة - 73333 الداخلة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 75(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AMTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OCEAN

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

واستيلراد) وتجا1ة  وتبريد  ومعالجة 

املنتوجات) انواع  جميع  وتصدير 

الشحرية..

عما1ة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

لفطيحات) شقة 1قم) 3) (( االطلس)

الداخلة)-)73333)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد امين لز1ق):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لز1ق) امين  محمد  السيد 

عنوانه)ا()اسشانيا)-)اسشانيا اسشانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لز1ق) امين  محمد  السيد 

عنوانه)ا()اسشانيا)-)اسشانيا اسشانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا1يخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ما31) )3))تحت 1قم)337.

35(I

مـكـتب الكــوهن

LES VELOURS MAROCAINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مـكـتب الكــوهن

)5 شـا1ع الز1قطــونـي  - الدا1 

الشيضاء ، 43 3)، الدا1 الشيضاء 

املغــرب

 LES VELOURS MAROCAINS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 شا1ع 

حسن الصغير - 3373) الدا1 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.39735

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

ياسين الشليح) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .333

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( 3.333

هشام الشليح بتا1يخ)8 )يناير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))))769.

353I

ACDEN

ايير برودكت ماڭريب
إعالن متعدد القرا1ات

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

ايير برودكت ماڭريب »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: توين سنتر 

، البرج الغربي ، الطابق 6 ،مدا1ة 

شا1ع الز1قطوني واملسيرة - 33 3) 

الدا1 الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.3 7875

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) فبراير) )3)) (38 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
 677.333 بمقدا1) املال  1أ3  زيادة 
إلى) د1هم  ( 3.333 من) ليرتفع  د1هم 
إنشاء) طريق  عن  د1هم  (687.333
لالكتتاب) جديًدا  سهًما  (6773
مع) بالتعويض  وذلك  وتحريرهم 
 AIR لشركة) الجا1ي  الحساب 

.PRODUCTS HOLDING B.V
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
التخفيض املتزامن لرأ3 املال بمشلغ)
تحمل) طريق  عن  د1هم  (((7.333

الخسائر
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
القانون) من  و7) (6 املادتين) تعديل 

االسا�سي
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
حشابو) أحمد  السيد  استقالة  قشول 
محله) وتعيين  كمسير  مهامه  من 
(،Miguel( LOPE( ALONSO السيد)
اسشاني) (، ( 6/8/ 97( في) املزداد 
الجنسية والحامل لجواز السفرعدد)

 AAH  358)ملدة غير محدودة
على) ينص  الذي  (:5 1قم) قرا1 
مايلي:)اعتماد النص الجديد للقانون)

االسا�سي املحدث
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
يشلغ 1أ3 مال الشركة مشلغ أ1بعمائة)
(، د1هم) ()463.333( ألف) وستين 
تتألف) (، نقدية) بمساهمات  ممثلة 
 (4633( وستمائة) آالف  أ1بعة  من 
سهم بقيمة اسمية مائة))33 ()د1هم)
بالكامل) ومحر1ة  مكتتشة  (، للسهم)

.باقي الشند دون تغيير
على) ينص  الذي  (:7 1قم) بند 
مايلي:)تم تحديد 1أ3 املال بأ1بعمائة)
د1هم) ()463.333.33( ألف) وستين 
وستمائة) آالف  أ1بعة  إلى  مقسمة  (،
مدفوعة) (، منها) لكل  د1هم  ()4633(
بما) للشركاء) ومخصصة  بالكامل 
(، منهم) كل  مساهمات  مع  يتناسب 
 AIR PRODUCTS شركة) ( كاالتي:)

HOLDING B.V  4599)حصة شركة)
    AIR PRODUCTS HOLDING B.V
 4633 الحصص) اجمالي  ( حصة) ( 

جصة.باقي الشند دون تغيير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769673.

354I

FINAUDIT

 Business whale Consulting
BWC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
 Business(whale(Consulting
BWC  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 ، شا1ع 
واد زيز ، الطابق الثالث ،شقة 7 
اكدال ، الرباط - 3393  الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 53 3 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Business( whale( Consulting

.BWC
غرض الشركة بإيجاز):)•)الخدمات)
تكنولوجيا) مجال  في  واملشو1ة 

املعلومات واالتصاالت.
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استراتيجيات) بشأن  املشو1ة  (•
األعمال) وتطوير  اإلقليمية  األعمال 

التجا1ية الدولية.
عنوان املقر االجتماعي):)4)،)شا1ع)
 7 ،شقة) الثالث) الطابق  (، زيز) واد 
الرباط) ( 3393 (- الرباط) (، اكدال)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة محدودة سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد عدنان الحن�سي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  333 (: الحن�سي) عدنان  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عدنان الحن�سي عنوانه)ا()
اقامة) الغرباوي  السالم  عشد  طريق 
  3393 الجديدة) سال  (36 1قم) ((B

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عدنان الحن�سي عنوانه)ا()
اقامة) الغرباوي  السالم  عشد  طريق 
  3393 الجديدة) سال  (36 1قم) ((B

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)5)6   .
355I

Sud(Business(Center

MBX EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Sud(Business(Center
إقامة جوهرة األطلس عما1ة د 1قم 
) الطابق األ1�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق وزنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 43333، مراكش 

املغرب
MBX EVENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
تا1كة اقامة خالد 1قم 3  شا1ع 

4 ددم الطابق الثاني  - 43333 

مراكش  املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.87589

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)دجنبر)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

1أسمالها) مشلغ  ( (MBX EVENT

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333

خالد) اقامة  تا1كة  طريق  اإلجتماعي 
ددم الطابق الثاني)) (4 شا1ع) ( 3 1قم)

(: )املغرب نتيجة ل) - 43333)مراكش)

غياب املردودية.

طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 4 شا1ع) ( 3 1قم) خالد  اقامة  تا1كة 

ددم الطابق الثاني))-)43333)مراكش))

املغرب.)

و عين:

دوبي) ( م.) كزافيي عمير  السيد)ة()
  ( 1قم) اندلو  1ياض  وعنوانه)ا()

املغرب) ( مراكش) (43333 بوعكاز)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية):)

طريق تا1كة اقامة خالد 1قم)3 )شا1ع)

4)ددم الطابق الثاني مراكش)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)583 ) .

356I

Sud(Business(Center

DTZ PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Sud(Business(Center

إقامة جوهرة األطلس عما1ة د 1قم 

) الطابق األ1�سي زاوية زنقة أبو بكر 

الصديق وزنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 43333، مراكش 

املغرب

 DTZ PHONE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

تا1كة اقامة خالد 1قم 3  شا1ع 4 
ددم الطابق الثاني - 43333 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.946(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)) )يناير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
  3 1قم) خالد  اقامة  تا1كة  »طريق 
شا1ع)4)ددم الطابق الثاني)-)43333 
أومنا3) »دوا1  إلى) املغرب«) مراكش 
(- جماعة تمصلوحت تحناوت الحوز)

) 3)4)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)587 ) .

357I

مـكـتب الكــوهن

LES VELOURS MAROCAINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مـكـتب الكــوهن
)5 شـا1ع الز1قطــونـي  - الدا1 

الشيضاء ، 43 3)، الدا1 الشيضاء 
املغــرب

 LES VELOURS MAROCAINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 38  

شا1ع حسن الصغير - 3373) الدا1 
الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.39735
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)5))يناير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»38 )شا1ع حسن الصغير)-)3373) 
 97 (« إلى) املغرب«) الشيضاء) الدا1 
3373))الدا1) (- شا1ع حسن الصغير)

الشيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))))769.

358I

FIDUNEL

RAYAN GOLD
إعالن متعدد القرا1ات

FIDUNEL

57 زنقة عشد الكريم الديو1ي 

الطابق 3 1قم 6  الدا1 الشيضاء ، 

3333)، الدا1 الشيضاء املغرب

RAYAN GOLD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 3 ، زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 6 - 3) 3) 

الدا1 الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.3(7393

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) فبراير) )3)) ( 5 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 

سهيب) قاصد  السيد  تفويت  مايلي:)
الطاهري) السيد  الى  حصة  (333

محمد)-)تفويت السيد قاصد ياسين)
الطاهري) السيد  الى  حصة  ((33

محمد)-)تفويت السيد قاصد ياسين)

33 حصة الى السيد قاصد هشام

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

كمسير) هشام  قاصد  السيد  تعيين 

وحيد للشركة

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

االسا�سي) النظام  مقتضيات  تعديل 

للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

اصشح السيد قاصد هشام مساهما)

في 1أسمال الشركة بمشلغ)53.333,33 

د1هم واصشح السيد الطاهري محمد)

بمشلغ) الشركة  1أسمال  في  مساهما 

53.333,33)د1هم
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بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يمتلك) هشام  قاصد  السيد  اصشح 
السيد) واصشح  نقذية  حصة  (533
حصة) (533 يمتلك) الطاهري محمد 

نقذية
على) ينص  الذي  (: 5 1قم) بند 
هشام) قاصد  السيد  تعيين  مايلي:)

كمسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769538.
359I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

 STE SOUIHLA METAL SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU
مركز كماسة شيشاوة ، 43333، 

مراكش املغرب
 STE SOUIHLA METAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 الحاج 
العربي جماعة السويهلة مراكش. - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ((35

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUIHLA METAL SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)- انشاءات)
الركائز الحديدية والتسقيف املعدني.

-))كراء)املعدات واالالت).

-3االشغال العامة والشناء..
دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
السويهلة) جماعة  العربي  الحاج 

مراكش.)-)43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( السيد ماكري�سي هشام)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ماكري�سي هشام))عنوانه)ا()
بلوك)3 93)دوا1 التقدم تا1كة سعادة)

مراكش.)43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ماكري�سي هشام))عنوانه)ا()
بلوك)3 93)دوا1 التقدم تا1كة سعادة)

مراكش.)43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)5 5)  .
363I

COMPTAFFAIRES

NS GUARD
إعالن متعدد القرا1ات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
NS GUARD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 38 بحيرة 
السيسطا - 3833) املحمدية 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
. 4335

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) ما31) )3)) املؤ1خ في) 3)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
  333333 د1هم أي من) ( 333333
د1هم إلى)333333))د1هم عن طريق)
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء)

املحددة املقدا1 واملستحقة.
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
خفض 1أسمال الشركة بمشلغ قد1ه)
 (333333 د1هم أي من) ( 333333
د1هم إلى)333333 )د1هم عن طريق)

امتصاص الخسائر.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 1قم) بند 
مايلي:)الشريك الوحيد للشركة يقر1)
الحفاظ على الشند)6)و7)بدون تغيير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتا1يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)645.
36 I

SLRA CONST

 CLIC SERVICES
IMMIGRATION CANADA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بن الصغير عشد املجيد
 )3 ليساسفة الطشق 3 الدا1 

 CASABLANCA ،(3563 ، الشيضاء
MAROC

 CLIC SERVICES IMMIGRATION
CANADA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7إقامة  
1امي، شا1ع سبتة ، الطابق الثاني) 

1قم 8 - 3333) الدا1 الشيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4934(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 CLIC (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 SERVICES IMMIGRATION

.CANADA

إستشا1ة) (: غرض الشركة بإيجاز)

للمهاجرين.

7إقامة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق الثاني)  (، شا1ع سبتة) 1امي،)

1قم)8 - 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد أشرف جناح):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا())) جناح  أشرف  السيد 

    (93 ( ص) ك  ( م) ب9) (( اش)

مونتريال))كندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا())) جناح  أشرف  السيد 

    (93 ( ص) ك  ( م) ب9) (( اش)

مونتريال))كندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768865.

36(I

ARYAS CONSULTING

BB GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ARYAS CONSULTING

 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed

 Lotissement 5 /Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6756

BB GROUP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي د1ب 
الحلفاوي 1قم 86، باب دكالة، 

مراكش. - 43333 مراكش. املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.943( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ( 6 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
 Benjamin )ة() السيد) تفويت 
حصة) (Fréderic( BAHLOUL( 34
اجتماعية من أصل)93)حصة لفائدة))
 Hervé( René( Albert )ة() السيد)
RASPALDO)بتا1يخ)6 )فبراير) )3).
 Benjamin )ة() السيد) تفويت 
حصة) (Fréderic( BAHLOUL( 33
اجتماعية من أصل)93)حصة لفائدة))
 Virgile( Edgar( Raphael )ة() السيد)
RASPALDO)بتا1يخ)6 )فبراير) )3).
 Benjamin )ة() السيد) تفويت 
حصة) (Fréderic( BAHLOUL( 23
اجتماعية من أصل)93)حصة لفائدة))
 Frédérique( Delphine )ة() السيد)
 Michèle( Francine( BORDIER

بتا1يخ)6 )فبراير) )3).
 Enzo )ة() السيد) تفويت 
BAHLOUL  3)حصة اجتماعية من)
)ة() السيد) ( حصة لفائدة) ( 3 أصل)
 Frédérique( Delphine( Michèle
  ( بتا1يخ) (Francine( BORDIER

ما31) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 63 ) .
363I

ARYAS CONSULTING

BB GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau(N°1, 1er(étage,

 Immeuble(Résidence(Mohamed
 Lotissement 5 /Marouane 49

 RATMA,، 40000، Marrakech
Maroc

BB GROUP  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي د1ب 
الحلفاوي 1قم 86، باب دكالة، 

مراكش. - 43333 مراكش. املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.943( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) فبراير) )3)) ( 6 املؤ1خ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
  RASPALDO( Hervé( René( Albert

كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 63 ) .

364I

SOLUCIA EXPERTISE

DIGITSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
DIGITSI  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم    
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعا1يف - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.43 ( 3

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم تعيين) يناير) )3)) ((( املؤ1خ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
ملناه مريم كمسير وحيد تشعا لقشول)

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 76966.

365I

Sud(Business(Center

DTZ PHONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Sud(Business(Center

إقامة جوهرة األطلس عما1ة د 1قم 

) الطابق األ1�سي زاوية زنقة أبو بكر 

الصديق وزنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 43333، مراكش 

املغرب

DTZ PHONE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

تا1كة اقامة خالد 1قم 3  شا1ع 4 

ددم الطابق الثاني - 43333 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.946(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) )3)) ( 9 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

غريغو1ي) )ة() السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  ((5 تريفو) ليليان 

السيد) ( حصة لفائدة) ((5 من أصل)

دوبي بتا1يخ) 3  ( كزافيي عمير م.) )ة()

دجنبر)3)3).

جو1دان) )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية) ((5 سد1يك تريفو)

السيد) ( حصة لفائدة) ((5 من أصل)

)ة()كسافيي عمير م)))دوبي بتا1يخ) 3 

دجنبر)3)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)587 ) .

366I

EL FATH RECYCLAGE

EL FATH RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FATH RECYCLAGE

38 1ياص الغندو1ي ف 1قم 38 ، 

93333، طنجة املغرب

EL FATH RECYCLAGE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 كمب 
1ياض الغندو1ي V 1قم )4  - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4   

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  FATH RECYCLAGE

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدوير) وإعادة  ومعالجة  وتصدير 

املنسوجات املستعملة.

عنوان املقر االجتماعي):)38)كمب)
1ياض الغندو1ي)V)1قم))4  - 93333 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( فيصل) بودا3  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد بودا3 عماد):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد بودا3 فيصل)

 86 1قم) محمد  سيدي  األمير  شا1ع 

333)6)الناظو1 املغرب.



6757 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

السيد بودا3 عماد عنوانه)ا()حي)

اوالد ميمون))333)6)الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() فيصل  بودا3  السيد 

  86 1قم) محمد  سيدي  األمير  شا1ع 

333)6)الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)94)43).

367I

Sud(Business(Center

DTZ PHONE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Sud(Business(Center

إقامة جوهرة األطلس عما1ة د 1قم 

) الطابق األ1�سي زاوية زنقة أبو بكر 

الصديق وزنقة زينب نفيسية الحي 

الشتوي مراكش، 43333، مراكش 

املغرب

DTZ PHONE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

تا1كة اقامة خالد 1قم 3  شا1ع 4 

ددم الطابق الثاني - 43333 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.946(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) )3)) ( ( املؤ1خ في)

دوبي) مسير جديد للشركة السيد)ة()

كزافيي عمير م.))كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)587 ) .

368I

ائتمانية الراحة

ارانور امو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
48 شا1ع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 33 6)، 

MAROC برشيد
ا1انو1 امو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  شا1ع 

محمد الخامس  الطابق الثالث 
تجزئة اليسر برشيد برشيد 33 6) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 475 
  5 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
ا1انو1) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

امو.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقا1ي)-بيع وشراء)اال1ا�سي)-)مقاولة)

اشغال مختلفة)-)التجا1ة.
3 )شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
الثالث) الطابق  ( الخامس) محمد 
 (6 33 تجزئة اليسر برشيد برشيد)

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 753 ( (: الدين) نو1  السيد عرابي 

حصة بقيمة)753)د1هم للحصة).
السيدة ابو عام مريم):))53))حصة)

بقيمة)53))د1هم للحصة).
 753 (: الدين) نو1  عرابي  السيد 

بقيمة)753)د1هم.
السيدة ابو عام مريم):)53))بقيمة)

53))د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عرابي نو1 الدين عنوانه)ا()
فيال)3 )تجزئة شامة)33 6))برشيد)

املغرب.
عنوانه)ا() مريم  عام  ابو  السيدة 
فيال)3 )تجزئة شامة)33 6))برشيد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عرابي نو1 الدين عنوانه)ا()
فيال)3 )تجزئة شامة))33 6))برشيد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((4 بتا1يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

 )3))تحت 1قم)53).
369I

Sud(Business(Center

KOUNOUZ EL YASMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

Sud(Business(Center
إقامة جوهرة األطلس عما1ة د 1قم 
) الطابق األ1�سي زاوية زنقة أبو بكر 
الصديق وزنقة زينب نفيسية الحي 
الشتوي مراكش، 43333، مراكش 

املغرب
KOUNOUZ EL YASMINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي عشاسية )  
جماعة الوداية  تاسلطانت مراكش - 

53)43 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.5597 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ( 9 في) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
)-)صنع املالبس الجاهزة الحديثة)
الصناعة) ومنتوجات  والتقليدية 

التقليدية املغربية
الجاهزة) املالبس  بيع  (-

ومستحضرات التجميل
-)استيراد وتصدير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)584 ) .

373I

ائتمانية أكيدي

SUCCES HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتمانية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشقة ) ، الطابق الثالث  )م.ج( 

حمرية مكنا3 ، 53333، مكنا3 

املغرب

SUCCES HOUSE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  الطابق 

األ1�سي والطابق األول 3) زنقة 

لوميكغ دوبروول ، مكنا3  

 MEKNES 50050 MEKNES

املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.4(359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) فبراير) )3)) ((6 في) املؤ1خ 

)شركة ذات) (SUCCES HOUSE حل)

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

الطابق األ1�سي والطابق) ( اإلجتماعي)
دوبروول،) لوميكغ  زنقة  ((3 األول)

 MEKNES 53353 ( مكنا3)

النعدام)) نتيجة  املغرب  (MEKNES

مصاد1 التمويل.

و عين:

السليماني) إكرام  السيد)ة()

تجزئة) ( 8 شقة) (5 عما1ة) وعنوانه)ا()

موالي اسماعيل م.ج مكنا3)53353 

مكنا3 املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 

الختامية بتا1يخ)6))فبراير) )3))وفي)

والطابق) األ1�سي  الطابق  (MEKNES
(، دوبروول) لوميكغ  زنقة  ((3 األول)

مكنا3))53353)مكنا3 املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)4) .

37 I

COMPTAFFAIRES

 STATION MULTI SERVICES
AL FADILA

إعالن متعدد القرا1ات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 STATION MULTI SERVICES AL

FADILA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي لعمو1 

جمعة فضالة جماعة بن سليمان - 

3333  بنسليمان املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. 7(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) يناير) )3)) (37 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

حصة بحوزة السيدة) ( 533 تفويت)

السيد) لصالح  امكمش  خديجة 

صبيط بنعشد هللا.

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

السيد) بحوزة  حصة  ( 533 تفويت)

السيد) لصالح  اسماعيل  صبيط 

صبيط بنعشد هللا.

على) ينص  الذي  (:3 1قم) قرا1 

بحوزة) حصة  (5533 تفويت) مايلي:)

السيد صبيط ابراهيم لصالح السيد)

صبيط بنعشد هللا.

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

العاب) (: التالية) األنشطة  إضافة 

الحظ)ـ)خدمة الدفع

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (:(-6-7 1قم) بند 
األسا�سي) النظام  تحيين  مايلي:) على 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)37 .
37(I

H(Partners

H Partners
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

H(Partners
 angle(rue(de(Molière(et(bd , 6(

 d›Anfa ، 20100، Casablanca
Maroc

H(Partners شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )6 , 
 angle(rue(de(Molière(et(bd
 d›Anfa - 20100 Casablanca

.Maroc
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 6 397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)5 )يونيو)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 angle( rue( de( Molière( et  , 6(«
 bd( d’Anfa( -( 20100( Casablanca
 rue(Normandie(- ,39«(إلى(»Maroc

.»20100(Casablanca((Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769339.
373I

COMPTAFFAIRES

PERFECT GOUT
إعالن متعدد القرا1ات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

PERFECT GOUT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية منطقة األنشطة 

االقتصادية تجزئة ب 7-7 - 3333  
بنسليمان املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.6689
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)5))يناير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 
بحوزة) حصة  (7733 تفويت) مايلي:)
الشركة) لصالح  يونس  نعام  السيد 
(: االجتماعي) مقرها  ميلك  داتش 
املنطقة الصناعية منطقة األنشطة)
بن) 8ـ ) ب) تجزئة  االقتصادية 
سليمان،)سجلها التجا1ي 1قم)5377 

ممثلها السيد 1شيد نو1الدين.
على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 
للشركة) الوحيد  الشريك  مايلي:)
يقشل استقالة السيد نعام يونس من)
السيد 1شيد) الشركة وتعيين  تسيير 

نو1الدين كمسير وحيد للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 1قم) بند 
األسا�سي) النظام  تحيين  مايلي:)

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)36 .
374I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

FABRIMACIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا1ية أو شعا1)

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،
MARRAKECH MAROC

FABRIMACIM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوا1 

السفا1 1قم )3)  حربيل )5 43 

مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجا1ية أو شعا1«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. 36(35

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تقر1) فبراير) )3)) (39 في) املؤ1خ 

إضافة شعا1 تجا1ي للشركة وهو:

EXTRA COLLE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)433 ) .

375I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

UNIVERS SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT

SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،

93100، FNIDEQ(MAROC

UNIVERS SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع الدا1 

الشيضاء اقامة الفرح  ط 3 ش    - 

93333 تطوان املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.6795

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) 3 )دجنبر) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

UNIVERS SERVICE))مشلغ 1أسمالها)

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333

اإلجتماعي شا1ع الدا1 الشيضاء)اقامة)

الفرح))ط)3)ش)   - 93333)تطوان)

املغرب نتيجة ل):)وفاة مسير الشركة).

شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

3)ش) الدا1 الشيضاء)اقامة الفرح))ط)

   - 93333)تطوان))املغرب.)
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و عين:
السيد)ة()ليلى)))الهاللي وعنوانه)ا()
الفرح)) اقامة  الشيضاء) الدا1  شا1ع 
تطوان املغرب) (93333 ش)    (3 ط)

كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (38 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)3373.
376I

FIDUCIAIRE MOUANI

زيان لوكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE
 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA(MAROC

زيان لوكس  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4) شا1ع 
الز1قطوني الطابق االول 1قم ) حي 

النجاح - 54333 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3683

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
زيان) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لوكس).
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
صناعة) الصوف،) بطانية  وبيع 
االستيراد) بالتقسيط،) االثاث  وبيع 

والتصدير.

4))شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
حي) (( الز1قطوني الطابق االول 1قم)

النجاح)-)54333)خنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: الهاللي) الغالي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الهاللي  الغالي  السيد 
54333)خنيفرة) ( حي احطاب حمرية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الهاللي  الغالي  السيد 
خنيفرة) (54333 حي احطاب حمرية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتا1يخ)8 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)75.

377I

املركز املراك�سي لإل1شاد

JDLC CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

املركز املراك�سي لإل1شاد
شقة 1قم 9 مدخل أ عما1ة أنس 

ماجو1يل شا1ع موالي عشد هللا ، 3، 
مراكش املغرب

JDLC CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مقاطعة 
املشو1 القصشة باب إغلي تجزئة 

أكدال عما1ة ش شقة 56 - 43333 
مراكش  املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) )3)) في) )) املؤ1خ 

املصادقة على):

 JOFFREY )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (DULAC 533

السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333 أصل)

)ة()ALAIN  DULAC)بتا1يخ) ))يناير)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)7)4 ) .

378I

ائتمانية ياقوت

CAFE SNACK LAILA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت

)) الطابق السفلي عما1ة 1قم 3) 

اشراق سكن تامنصو1ت ، 43333، 

مراكش املغرب

CAFE SNACK LAILA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

اال1�سي الشطر 8 1قم 46  د 

تامنصو1ت - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   999

  3 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SNACK LAILA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والوجشات) الخفيفة  االكالت 

السريعة.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
د) ( 46 1قم) (8 الشطر) اال1�سي 
تامنصو1ت)-)43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ليلى) بوزهر  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ليلى  بوزهر  السيدة 
تامنصو1ت) د  ( 46 1قم) (8 الشطر)

43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ليلى  بوزهر  السيدة 
تامنصو1ت) د  ( 46 1قم) (8 الشطر)

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 5) ) .
379I

ouatik(auditing

REDAXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ouatik(auditing
 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca
maroc

REDAXPO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : )4  زنقة 
النحا3 النحوي الطابق الثالت 1قم 
3  املعا1يف - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
. 7 377

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1 حل) يناير) )3)) ((9 املؤ1خ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (REDAXPO
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
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وعنوان) د1هم  ( 3.333 1أسمالها)
)4 )زنقة النحا3) مقرها اإلجتماعي)
  3 1قم) الثالت  الطابق  النحوي 
الشيضاء) الدا1  ((3333 (- املعا1يف)
و) الشركة  حل  ل  نتيجة  املغرب 

تصفيتها قشل األجل.
و عين:

السشاعي) ( العزيز) عشد  السيد)ة()
 ( زنقة) أنجريط  حي  وعنوانه)ا()
الدا1) ((3473 الشق) عين  ( 33 1قم)
الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا1يخ)9))يناير) )3))وفي))4 )زنقة)
النحا3 النحوي الطابق الثالت 1قم)
3 )املعا1يف)-)3333))الدا1 الشيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769587.
383I

ouatik(auditing

DAR AL OUATIK LILKHIBRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ouatik(auditing
 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca
maroc

 DAR AL OUATIK LILKHIBRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : )4  زنقة 
النحا3 النحوي الطابق الثالت 1قم 
3  املعا1يف - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
. 34(95

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) يناير) )3)) ((9 املؤ1خ في)
 DAR AL OUATIK LILKHIBRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
)4 )زنقة النحا3) مقرها اإلجتماعي)
  3 1قم) الثالت  الطابق  النحوي 
الشيضاء) الدا1  ((3333 (- املعا1يف)

و) الشركة  حل  ل  نتيجة  املغرب 
تصفيتها قشل األجل.

و عين:
الوثيق) ( محمد) السيد)ة()
 53 1قم) (3 حي هند زنقة) وعنوانه)ا()
الشيضاء) الدا1  ((3473 الشق) عين 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا1يخ)9))يناير) )3))وفي))4 )زنقة)
النحا3 النحوي الطابق الثالت 1قم)
3 )املعا1يف)-)3333))الدا1 الشيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769583.
38 I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوكاريباط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
سوكا1يشاط شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 1قم 
98  مكر1 بلوك 3 زواغة العليا 

فا3  - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

666(3
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سوكا1يشاط.
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة).

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم)98 )مكر1 بلوك 3 زواغة العليا)

فا3))-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد عزيز زوير�سي)):)533)بقيمة)

33 )د1هم.
السيد عمر القاد1ي)):)533)بقيمة)

33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( زوير�سي) عزيز  السيد 
 7))مكر1 بلوك 3 حي زواغة العليا)

فا3))33333)فا3 املغرب.
السيد عمر القاد1ي))عنوانه)ا()حي)
77))طنجة)) قطعة) (3 زنقة) (4 السالم)

93363)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( زوير�سي) عزيز  السيد 
 7))مكر1 بلوك 3 حي زواغة العليا)

فا3))33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) بفا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)386 .

38(I

املركز املراك�سي لإل1شاد

JDLC CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

املركز املراك�سي لإل1شاد
شقة 1قم 9 مدخل أ عما1ة أنس 

ماجو1يل شا1ع موالي عشد هللا ، 3، 
مراكش املغرب

 JDLC CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي مقاطعة 
املشو1 القصشة باب إغلي تجزئة 

أكدال عما1ة ش شقة 56 - 43333 
مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) يناير) )3)) املؤ1خ في) ))

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)7)4 ) .

383I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 REVI-CO CONSEIL ET

FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY (3

 ABDELLAH 4 EME(ETAGE

 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes(maroc

L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 3) 

شا1ع االمير موالي عشد هللا الطابق 4 

مكتب 7 املدينة الجديدة مكنا3 - 

53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(567

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.L(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية بالجملة

املناقصة

االستيراد والتصدير.
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 (3 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
الطابق) االمير موالي عشد هللا  شا1ع 
املدينة الجديدة مكنا3) (7 مكتب) (4

- 53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: اسماعيل) الرامي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد لحسن 1قيق):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اسماعيل) الرامي  السيدة 
مركب) (35 عما1ة او شقة) عنوانه)ا()
شا1ع السعديين مكنا3) (3( الراحة)

53333)مكنا3 املغرب.
السيد لحسن 1قيق عنوانه)ا()3) 
الرحمان) باب الخميس سيدي عشد 

تزنيت)85333)تزنيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرامي اسماعيل عنوانه)ا()
 3( 35)مركب الراحة) عما1ة او شقة)
 53333 مكنا3) السعديين  شا1ع 

مكنا3 املغرب
السيد لحسن 1قيق عنوانه)ا()3) 
الرحمان) باب الخميس سيدي عشد 

تزنيت)85333)تزنيت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3)) .

384I

ouatik(auditing

MINOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ouatik(auditing
 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca
maroc

MINOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : )4  زنقة 
النحا3 النحوي الطابق الثالت 1قم 
3  املعا1يف - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
. 6(873

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) يناير) )3)) ((9 املؤ1خ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (MINOM
  3.333 1أسمالها) مشلغ  املحدودة 
  4( د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
زنقة النحا3 النحوي الطابق الثالت)
الدا1) ((3333 (- املعا1يف) ( 3 1قم)
الشيضاء)املغرب نتيجة ل حل الشركة)

و تصفيتها قشل األجل.
و عين:

أشرامي) حسن  السيد)ة()
وعنوانه)ا()ملكانسة)5)عما1ة 3 زنقة)
4))1قم)7))عين الشق)3473))الدا1)
الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا1يخ)9))يناير) )3))وفي))4 )زنقة)
النحا3 النحوي الطابق الثالت 1قم)
3 )املعا1يف)-)3333))الدا1 الشيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76958.

385I

املركز املراك�سي لإل1شاد

JDLC CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

املركز املراك�سي لإل1شاد
شقة 1قم 9 مدخل أ عما1ة أنس 

ماجو1يل شا1ع موالي عشد هللا ، 3، 
مراكش املغرب

JDLC CONSEIL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مقاطعة 
املشو1 القصشة باب إغلي تجزئة 

أكدال عما1ة ش شقة 56 - 43333 
مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) )3)) املؤ1خ في) ))
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

DULAC ALAIN))كمسير آخر
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)7)4 ) .

386I

KAOUN

 TAOUZIAA ARIBH
WARRAHA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 TAOUZIAA ARIBH WARRAHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم  )5 
شا1ع موالي 1شيد شقة ب 3 جيليز 

مراكش - 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ((39

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.TAOUZIAA ARIBH WARRAHA

غرض الشركة بإيجاز):)-بيع مواد)
التنظيف بالجملة

-توزيع مواد التنظيف

-االستيراد والتصدير.
 5( ( 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)

3)جيليز) شا1ع موالي 1شيد شقة ب)

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الشيوخ) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الشيوخ  عزيز  السيد 

 43333 دوا1 اكليز ايت وافقا تيزنيت)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد زهير الغربي عنوانه)ا()

  53(3 الخميسات) ( سعادة املعازيز)

الخميسات))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)8 5 ) .

387I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

 املدرسة العليا للمحاسبة 

و املالية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE

SARL
1قم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 
زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

33333، فا3 املغرب

املد1سة العليا للمحاسشة واملالية  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 36، 
زنقة أبي حامد الغزالي، املدينة 

الجديدة - 33333 فا3 املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(39 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)3))نونبر)3)3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الغزالي،) حامد  أبي  زنقة  (،36 »1قم)

فا3) (33333 (- الجديدة) املدينة 
املغرب«)إلى)»1قم)34،)زنقة أبي حامد)

 33333 (- الجديدة) املدينة  الغزالي،)

فا3))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)37  .

388I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

 GOLF HOMES CONSTRUCT
))GHC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT(N°2   BD(PRINCE(MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 GOLF HOMES CONSTRUCT

GHC)( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع األمير 

موالي عشد هللا اقامة االد1يسية 

عما1ة 3  طابق   شقة ) - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((67

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 GOLF (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.(HOMES CONSTRUCT (GHC

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة واعمال بناء

استيراد وتصدير.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

األمير موالي عشد هللا اقامة االد1يسية)

 43333 -  ( 3 )طابق) )شقة) عما1ة)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد عشد الصمد تهامي)

حصة بقيمة)53.333)د1هم للحصة).

السيد محمد العربي عايش):))533 

حصة بقيمة)53.333)د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

تهامي) الصمد  عشد  السيد 

بروكسل) ( 333 بلجيكا) عنوانه)ا()

بلجيكا.

عايش) العربي  محمد  السيد 

عنوانه)ا()الزاوية الديو1 الجداد 1قم)

7/3  43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

تهامي) الصمد  عشد  السيد 

بروكسل) ( 333 بلجيكا) عنوانه)ا()

بلجيكا

عايش) العربي  محمد  السيد 

عنوانه)ا()الزاوية الديو1 الجداد 1قم)

7/3  43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)6 9).

389I

ائتمانية ياقوت

BOSTON EATERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت
)) الطابق السفلي عما1ة 1قم 3) 

اشراق سكن تامنصو1ت ، 43333، 
مراكش املغرب

BOSTON EATERY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي السالم ) 
ابواب السالم  L9 1قم 5 اهل لغالم  

- 3333) الدا1 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

488543
في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOSTON EATERY
ماكوالت) (: غرض الشركة بإيجاز)

خفيفة سناك.
عنوان املقر االجتماعي):)السالم)) 
5)اهل لغالم)) ابواب السالم) L9)1قم)

- 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد الد1دير عشداللطيف):))633 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 433 ( (: اسماء) امغا1ي  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عشداللطيف) الد1دير  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة النسيم عما1ة) 7  
الدا1) ((3333 اقامة سلطان) (( 1قم)

الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() السيدة امغا1ي اسماء)

حي النسيم اقامة سلطان عما1ة) 7  
1قم)) 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشداللطيف) الد1دير  السيد 

عما1ة) النسيم  تجزئة  عنوانه)ا()
 (3333 سلطان) اقامة  (( 1قم) ( 7 

الدا1الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)43)764.

393I

Noussair(mohamed

 STE SAMIRA&BATIMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Noussair(mohamed

 N25 saada 5 mhamid

 marrakech(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE SAMIRA&BATIMENT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة ملياء 

)    اسفي - 63 3) اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  433

في) 3  مؤ1خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAMIRA&BATIMENT SARL AU
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وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-تدبير الخدمات وبشكل عام) عقا1ية)

الشيع))وشراء)املمتلكات املنقولة وغير)

املنقولة..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اسفي) ((3 63 (- اسفي) (   ( ملياء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: الصفاء) كريمة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة كريمة الصفاء)عنوانه)ا()

 (3 63 اسفي) (   ( ملياء) تجزئة 

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كريمة الصفاء)عنوانه)ا()

 (3 63 اسفي) (   ( ملياء) تجزئة 

اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( االبتدائية بآسفي)

 )3))تحت 1قم).

39 I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

MIGAR TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 DEFI CONSEILS STRATEGIE

SARL

1قم 6، الشقة 4، الطابق الثاني، 

زنقة الجزائر، املدينة الجديدة، ، 

33333، فا3 املغرب

MIGAR TRAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 1قم 9  

شا1ع حيفا إقامة املستقشل تجزئة 

7 ) حي الوفاء طريق صفرو - 

4 333 فا3 املغرب.

توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.55(( 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)34)يناير) )3))تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
والنشاتات) الشذو1  تسويق 
 Commercialisation( des(

.(semences(et(des(Plants
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)336 .

39(I

.sté.(fidev(SARL(-(A.U

فيتو أݣرو جيري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

.sté. fidev(SARL - A.U
مكنا3 - 498 اديو1 اجداد ابني 
امحمد ، 53333، مكنا3 املغرب

فيتو أݣرو جيري  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بناية 
تمازيغت »أ«، متجر 1قم )، دوا1 

أيت مسعود – 1أ3 ايجري -املركز - 
53333 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(537

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
فيتو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أݣرو جيري).

التجا1ة) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

منتجات) نشاتية؛) منتجات  في 

السقي) االت  الفالحية؛) األسمدة 

االستغالل) ( الفالحية،) واالالت 

تهيئة) الفالحي))غر3/ز1ع األشجا1،)

اللوازم) وتجا1ة  الخضراء) املساحات 

واملنتوجات الفالحية(.

بناية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

دوا1) (،( 1قم) متجر  »أ«،) تمازيغت)
أيت مسعود)–)1أ3 ايجري)-املركز)-)

53333)الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: تمزيغت) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() تمزيغت  عزيز  السيد 

بناية تمازيغت)»أ«،)دوا1 أيت مسعود)
 53333 -املركز) ايجري) 1أ3  (–

الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( عميري) السيد سعيد 
-املركز) 1أ3 ايجري) (– ايت مسعود)

53333)الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

PM-( 3((5- 1قم) تحت  ((3( 

.MK-5775

393I

PME CONSULTING GROUP

LE PANAME PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PME CONSULTING GROUP

3  إقامة املوحدين شا1ع مصر م ج 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب

 LE PANAME PALACE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 66 

شا1ع السالوي املدينة الجديدة  - 

33333 فا3 املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.49587

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) يناير) )3)) ((7 املؤ1خ في)

 LE شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مشلغ 1أسمالها) ( (PANAME PALACE

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
السالوي) شا1ع  (66 1قم) اإلجتماعي 

فا3) (33333 (- ( الجديدة) املدينة 

أي) وجود  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط.

 66 و حدد مقر التصفية ب 1قم)

(- ( الجديدة) املدينة  السالوي  شا1ع 

33333)فا3 املغرب.)

و عين:
الخاوي) ( ناصر) السيد)ة()
سيناء) ابن  زنقة  1قم) ) وعنوانه)ا()
موالي الكامل الشقة)3 )إقامة زهو1)

)ة() كمصفي) املغرب  فا3  (33333

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)376 / )3.

394I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

FIRMAMIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب

FIRMAMIZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة )3 

عما1ة  9 الحي الحسني - 46333 

اليوسفية املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(465

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)33)فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الحي الحسني) )3)عما1ة) 9) »الشقة)
- 46333)اليوسفية املغرب«)إلى)»1قم)

سيدي) مركز  القديمة  السويقة  (35

اليوسفية)) (46333 (- الكنتو1) أحمد 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) باليوسفية  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/69.

395I

ائتمانية ياقوت

BRICOLAGE FLORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت

)) الطابق السفلي عما1ة 1قم 3) 

اشراق سكن تامنصو1ت ، 43333، 

مراكش املغرب

BRICOLAGE FLORA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي السالم ) 

ابواب السالم L93 1قم   اهل لغالم 

سيدي البرنو�سي - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

48854 

في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (36

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRICOLAGE FLORA
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والحديد) الشناء) ومواد  العقاقير 

بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي):)السالم)) 
L93)1قم) )اهل لغالم) ابواب السالم)
الدا1) ((3333 (- البرنو�سي) سيدي 

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
عشداللطيف) الد1دير  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عشداللطيف) الد1دير  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة النسيم عما1ة) 7  
الدا1) ((3333 اقامة سلطان) (( 1قم)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عشداللطيف) الد1دير  السيد 
عما1ة) النسيم  تجزئة  عنوانه)ا()
 (3333 سلطان) اقامة  (( 1قم) ( 7 

الدا1الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)44)764.
396I

zarkal(&(associés

MBLOCK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zarkal & associés
 3  شا1ع عشد املومن الطابق 6 1قم 
)) ، 33 3)، الدا1 الشيضاء املغرب
MBLOCK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 4) زنقة 

علي عشد الرزاق الطابق 4 - 33333 
الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494455

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MBLOCK
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد الشناء.
زنقة) ((4 (: عنوان املقر االجتماعي)
 33333 - 4 علي عشد الرزاق الطابق)

الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد محسن بناني كريم):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
كريم) بناني  محسن  السيد 
عين) (Strelitzias زنقة) عنوانه)ا() )
الشيضاء) الدا1  (3333 انفا) الدياب 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كريم) بناني  محسن  السيد 
عين) (Strelitzias زنقة) عنوانه)ا() )
الشيضاء) الدا1  (3333 انفا) الدياب 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)5 7699.
397I

zarkal(&(associés

 TRUST INTERNATIONAL
 INSURANCE  AND

REINSURANCE COMPANY
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

zarkal & associés
 3  شا1ع عشد املومن الطابق 6 1قم 
)) ، 33 3)، الدا1 الشيضاء املغرب

 TRUST INTERNATIONAL
 INSURANCE  AND

  REINSURANCE COMPANY
شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 35  شا1ع 
عشد املومن  - 333 الدا1 الشيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.333483

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في) ))شتنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»35 )شا1ع عشد املومن))-)333)الدا1)
عما1ة) (5(6« إلى) املغرب«) الشيضاء)
CFC - 3333)الدا1 الشيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76994.

398I

NORD FINANCE

 STE EL MANSOURI
CONTROLE TECHNIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

 STE EL MANSOURI CONTROLE
TECHNIQUE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

مراحة- سيدي بوتميم - 353)3 
MAROC تا1جيست
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 67

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( (

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 EL MANSOURI CONTROLE

. TECHNIQUE

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة إلى:

استغالل مركز الفحص التقني) (*

للعربات بجميع أنواعها.)

*)تقديم الخدمات املتعلقة بمركز)

الفحص التقني للعربات.

جميع) وبيع  شراء) تشغيل٬) (*

التراخيص) اإلختراع٬) براءات 

والعالمات التجا1ية املتعلقة بموضوع)))))))))))))))))))))))

الشركة داخل املغرب والخا1ج.)))))))))))))))

الصناعية٬  العمليات  جميع  (*

التجا1ية واملالية ذات صلة مشاشرة ٲو)

غير مشاشرة مع موضوع الشركة.)

الغير) ٲو  املشاشرة  املشا1كة  (*

ٲو) الشركات  من  ٲي  في  املشاشرة 

وال)))))))))))))))))))) مماثل  موضوع  ذات  املقاوالت 

سيما من خالل ٳنشاء)شركات جديدة)

أو مساهمات أو عمليات اندماج أو)

تحالفات أو مشا1يع مشتركة.

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 3(353 (- بوتميم) سيدي  مراحة-)

.MAROC(تا1جيست

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

((: السيد املنصو1ي عشد الرحيم٬)

655)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)

  35 ( (: الرحيم) بوعياد عشد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة حلشوز مليكة):))84)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 5( ( (: ياسمينة) بوعياد  السيدة 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

)5)حصة) ( (: السيدة بوعياد دينا)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة بوعياد كريمة):)))5)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم٬  عشد  املنصو1ي  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 مراحة-سيدي بوتميم)

.MAROC(353)3)تا1جيست
الرحيم) عشد  بوعياد  السيد 
عما1ة) بني عما1ت-) ( طريق) عنوانه)ا()
الخملي�سي-)الطابق الثالث شقة 1قم)

.MAROC(7   353)3)تا1جيست
عنوانه)ا() مليكة  حلشوز  السيدة 
 3(353  44 1قم) العهد  ولي  شا1ع 

.MAROC(تا1جيست
ياسمينة) بوعياد  السيدة 
 44 1قم) العهد  ولي  شا1ع  عنوانه)ا()

.MAROC(353)3)تا1جيست
عنوانه)ا() دينا  بوعياد  السيدة 
 3(353  44 1قم) العهد  ولي  شا1ع 

.MAROC(تا1جيست
السيدة بوعياد كريمة عنوانه)ا()
 4 د1ب) الخراز  محمد  سيدي  شا1ع 

.MAROC(1قم) 9 3)933)تطوان
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم٬  عشد  املنصو1ي  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 مراحة-سيدي بوتميم)

MAROC(353)3)تا1جيست
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بتا1جيست) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)3 .

399I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KLAN AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 

عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب

KLAN AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شا1ع موالي الحسن اقامة 

البردعي عما1ة ب الشقة 1قم ) - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   74 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 KLAN (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AGENCY

إدا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واملنشات؛) الشناء) إدا1ة  ؛) اإليجا1)

تأجير) ؛) أعمال أو إنشاءات متنوعة)

املشا1يع) إدا1ة  املفروشة  العقا1ات 

السياحية؛.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) الحسن  موالي  شا1ع  الحرية 

 -  ( 1قم) الشقة  ب  عما1ة  البردعي 

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 763 ( (: السيد املتقي مدهي امين)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 DUPUIS CECILE السيدة)

 MARIE( HELENE( SYLVIE( :( ( 80

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 43 ( (: ( املتقي) لينا  السيدة عاليا 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة املتقي لينا اينا3 ملتيلد):))

43)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

((: )مدهي امين) السيد املتقي قيس)
43)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 43 ( (: قيس) نايل  املتقي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
امين) مدهي  املتقي  السيد 
 THE PEARL LA PLAGUE()عنوانه)ا

)EAST N°5)-)الدوحة قطر.
 DUPUIS CECILE السيدة)
MARIE HELENE SYLVIE)عنوانه)ا()
  VIA VELA ((   3 (8  TURIN

ايطاليا.
املتقي)) لينا  عاليا  السيدة 
 VIA VELA ((   3 (8 عنوانه)ا()

TURIN))ايطاليا.
السيدة املتقي لينا اينا3 ملتيلد)
 PIAZZA C.L.N (((/A عنوانه)ا()
TORINO  3) 3  3) 3 ))ايطاليا.

امين) مدهي  قيس  املتقي  السيد 
  PIAZZA C.L.N (((/A عنوانه)ا()

TORINO 3) 3 ))ايطاليا.
السيد املتقي نايل قيس عنوانه)ا()
 PIAZZA C.L.N (((/A   3 (3

TORINO))ايطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
امين) مدهي  املتقي  السيد 
 THE PEARL LA PLAGUE()عنوانه)ا

)EAST N°5)-)الدوحة قطر
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3987) .
433I

PME CONSULTING GROUP

بلحاج للتضامن
إعالن متعدد القرا1ات

PME CONSULTING GROUP
3  إقامة املوحدين شا1ع مصر م ج 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب
بلحاج للتضامن »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

بد1 1قم 8  شا1ع املدينة املنو1ة حي 
األمل طريق صفرو - 33333 فا3 

املغرب.
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»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.64463
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) )3)) ( 8 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
العنوان) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
التالي إقامة بد1 1قم)8 )شا1ع املدينة)

املنو1ة حي األمل طريق صفرو فا3
على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 
االنتقال من التوقيع املشترك) مايلي:)
بلحاج) لحشيب  السيدين  للمسرين 
وأحمد بلحاج إلى التوقيع املنفرد لكل)
لجميع) بالنسشة  وذلك  منهما  واحد 

العمليات املتعلقة بالشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتماعي  املقر  تحديد  تم 
  8 1قم) بد1  إقامة  التالي  بالعنوان 
شا1ع املدينة املنو1ة حي األمل طريق)

صفرو فا3
على) ينص  الذي  (: 6 1قم) بند 
بالنسشة للتوقيع فإن الشركة) مايلي:)
ستكون ملزمة بالتوقيع املنفرد ألحد)
بلحاج) لحشيب  السيدين  املسيرين 
وأحمد بلحاج وذلك بالنسشة لجميع)

العمليات املتعلقة بالشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)375 / )3.
43 I

NORD FINANCE

 STE LBDH LOGISTIC &
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

 STE(LBDH(LOGISTIC &
SERVICES  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عمر 

مختا1 1قم 38 – الطابق الثاني- 

تجزئة فاطمة الزهراء - 93333 

MAROC .طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  343 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LBDH LOGISTIC & SERVICES

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة إلى:

والتوزيع) البري  السريع٬) النقل  (*

للطرود و/أو الشضائع.)

اللوجيستيكية) الخدمات  (*

واإلستشا1ة.

واملنصات) املستودعات  كراء) (*

اللوجيستيكية.

*)إحداث٬)إدا1ة واستغالل محطة)

مقهى٬  مطعم٬) الوقود٬) لتوزيع 

لشيع)))))))))))))))))))))))) مساحات  و/أو  الشقالة  متاجر 

املنتجات الغذائية بالتقسيط٬)و1شة)

لخدمة وصيانة املحركات).)

*)بيع السجائر بالتقسيط.

*)التجا1ة بصفة عامة.

الصفائح) وأعمال  *ميكانيك 

املعدنية بصفة عامة.

*)ديبناج وإصالح السيا1ات.

أجزاء) الغيا٬1) قطع  بيع  (*

الجديدة) السيا1ات  وإكسسوا1ات 

واملستعملة.

بصفة) واإلستيراد  التصدير  (*

عامة.

مساحات لتركيب وتنظيم) كراء) (*

التجا1ية) املحالت  العرض٬) صاالت 

واملهنية.

جميع) وبيع  شراء) تشغيل٬) (*

التراخيص) اإلختراع٬) براءات 

والعالمات التجا1ية املتعلقة بموضوع)))))))))))))))))))))))

الشركة داخل املغرب والخا1ج.)))))))))))))))

الصناعية٬  العمليات  جميع  (*

التجا1ية واملالية ذات صلة مشاشرة ٲو)

غير مشاشرة مع موضوع الشركة.)

الغير) ٲو  املشاشرة  املشا1كة  (*

ٲو) الشركات  من  ٲي  في  املشاشرة 

وال)))))))))))))))))))) مماثل  موضوع  ذات  املقاوالت 

سيما من خالل ٳنشاء)شركات جديدة)

أو مساهمات أو عمليات اندماج أو)

تحالفات أو مشا1يع مشتركة.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عمر مختا1 1قم)38)–)الطابق الثاني-)

 93333 (- الزهراء) فاطمة  تجزئة 

.MAROC(.طنجة

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 5(3 ( (: كمال) الشودوحي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  63 ( (: وفيق) الشودوحي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  63 ( (: جواد) الشودوحي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  63 ( (: الشودوحي شكيب) السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشودوحي كمال عنوانه)ا()
  4 ))عما1ة) 1ياض األندلس القصشة)

–)شقة 1قم)8)–)حي الرياض)33 3  

.MAROC(الرباط

السيد الشودوحي وفيق عنوانه)ا()

7)شا1ع نابلو3 طريق إموزا1))33 33 

.MAROC((3فا

السيد الشودوحي جواد عنوانه)ا()
طنجة)) (93333  8 1قم) (4 شا1ع)

.MAROC

السيد الشودوحي شكيب عنوانه)ا()

 93333  6 حي قصايبي شا1ع ج 1قم)

.MAROC((طنجة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشودوحي كمال عنوانه)ا()

  4 ))عما1ة) 1ياض األندلس القصشة)

–)شقة 1قم)8)–)حي الرياض)33 3  

MAROC(الرباط

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))3965).

43(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

VROUM VROUM SCOOT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 

عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب

  VROUM VROUM SCOOT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شا1ع موالي الحسن اقامة 

البردعي عما1ة ب الشقة 1قم ) - 

43333 مراكش 3.333 .

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) (3( املؤ1خ في)

أيرير) مسير جديد للشركة السيد)ة()

زكرياء)كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))36 ) .

433I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 NICE PROJECT
IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 

عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب

  NICE PROJECT IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شا1ع موالي الحسن اقامة 

البردعي عما1ة ب الشقة 1قم ) 

مراكش 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   933

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 NICE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. PROJECT IMMOBILIER

غرض الشركة بإيجاز):)مطو1 بناء)

التجا1ية) العمليات  إدا1ة  (- عقا1ي.)

للخدمات) الز1اعية  أو  الصناعية  أو 

تفويضات) املشا1يع  إدا1ة  (- املدنية.)

املشا1يع العقا1ية.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة) الحسن  موالي  شا1ع  الحرية 

 ( 1قم) الشقة  ب  عما1ة  البردعي 

مراكش)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد أنس التديني):))33 )حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() التديني  أنس  السيد 
 (3333 34))شا1ع ابن منير املعا1يف)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() التديني  أنس  السيد 
 (3333 34))شا1ع ابن منير املعا1يف)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (3( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)87  8 .
434I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

NIYA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب
NIYA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي ساحة 

الحرية شا1ع موالي الحسن اقامة 
البردعي عما1ة ب الشقة 1قم ) - 

43333 مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(3 نونبر) ((3 في) املؤ1خ 
»تاجر) من) الشركة  نشاط  تغيير 

مستحضرات تجميل بالجملة.
يقوم) الذي  الوسيط  أو  التاجر 
»تصفيف) إلى) باالستيراد والتصدير«)
تد1يب) التجميل.) وصالون  الشعر 
وتسويق) استيراد  الشعر  تصفيف 
التجميل) مستحضرات  وتوزيع 
ومستلزمات) اإللكترونية  واألجهزة 

العناية بالصحة.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)9)3 ) .

435I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOUL OF MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب
SOUL OF MARRAKECH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شا1ع موالي الحسن اقامة 
البردعي عما1ة ب الشقة 1قم ) )  
شا1ع محمد الخامس اقامة ز1ياب 

1قم 36 43333 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)7))يناير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»ساحة الحرية شا1ع موالي الحسن)
اقامة البردعي عما1ة ب الشقة 1قم)
اقامة) الخامس  محمد  شا1ع  ( (  (
مراكش) (43333  36 1قم) ز1ياب 
(3 نويي  »االطلسية  إلى) املغرب«)
ابت) زنقة  (34 1قم) التالت  الطابق 

سيناء))-)43333)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 4 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)8)3 ) .

436I

ADVOLIS

DERMOTEL
إعالن متعدد القرا1ات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

DERMOTEL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: عما1ة 

غر3 بوجنان الشقة 1قم 6 الطابق 
االول - 63333 وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.33 53
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) فبراير) )3)) ((3 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
اتفق أعضاء)الجمع العام وباإلجماع)
على تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
:)الذي) بند 1قم القانون االسا�سي)
القانون) تحيين  مايلي:) على  ينص 

االسا�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)856.

437I

business(processing(center

ج ب ب إكناوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

business(processing(center
 rue(yougoslavie(resid(andalous
 v(appt(N°3 gueliz(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
ج ب ب إكناو3 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 8) 
شا1ع موالي إسماعيل الصويرة - 

44333 الصويرة املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 75.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ما31) )3)) ( 3 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
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بافيل كيرفيش) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .533

533. )حصة لفائدة))السيد))ة()جون)

ما31) ( 3 جاك دوني دا1كود بتا1يخ)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)33)ما31)

9 3))تحت 1قم)6564.

438I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LA NOTE GOURMANDE

شركة املساهمة

1فع 1أسمال الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 

عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب

LA NOTE GOURMANDE  شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

فرنسا شا1ع فرنسا  - 43333 

مراكش املغرب.

1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) فبراير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) (3.987.333«

»4.333.333)د1هم«)إلى)»7.987.333 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)447 ) .

439I

BEN BEL CONSEILS

EMPIRE-MSNK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 ANG(AV(HASSAN 2 ET(RUE
 Z.B(AWAM(IMM(FATMA 45

 APT 18، 40000، MARRAKECH
MAROC

EMPIRE-MSNK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

1قم A9-9 شا1ع زاوية عشد الكريم 
الخطابي وشا1ع األمير موالي عشد 

هللا, سيدي أباد 5 - مراكش - 43333  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (43 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMPIRE-MSNK
مطعم) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للوجشات) مطعم  الطلب,) حسب 

السريعة.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الكريم) عشد  زاوية  شا1ع  (A9-9 1قم)
عشد) موالي  األمير  وشا1ع  الخطابي 
هللا,)سيدي أباد)5)-)مراكش)-)43333  

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الشياض) السيد محمد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الشياض  السيد محمد 

مراكش) اغلي  باب  املنزه  عملية  ( 7

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الشياض  السيد محمد 

مراكش) اغلي  باب  املنزه  عملية  ( 7

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)678 ) .

4 3I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LA NOTE GOURMANDE
شركة املساهمة

خفض 1أسمال الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 

عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب

LA NOTE GOURMANDE  شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

فرنسا شا1ع فرنسا - 43333 

مراكش املغرب.

خفض 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) فبراير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

بمشلغ) الشركة  1أسمال  خفض 

من) أي  د1هم«) (3.3(9.333« قد1ه)

»7.987.333)د1هم«)إلى)»4.658.333 

تخفيض القيمة) (: عن طريق) د1هم«)

اإلسمية لألسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)447 ) .

4  I

business(processing(center

ج ب ب إكناوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

business(processing(center
 rue(yougoslavie(resid(andalous
 v(appt(N°3 gueliz(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
ج ب ب إكناو3  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 8) 
شا1ع موالي إسماعيل الصويرة - 

44333 الصويرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 75.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((3 9 ما31) (33 املؤ1خ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

كيرفيش بافيل))كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)8 )ما31)

9 3))تحت 1قم)6564.
4 (I

business(processing(center

ج ب ب إكناوس
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

business(processing(center
 rue(yougoslavie(resid(andalous
 v(appt(N°3 gueliz(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
ج ب ب إكناو3  شركة التضامن

و عنوان مقرها االجتماعي 1قم 8) 
شا1ع موالي إسماعيل الصويرة - 

44333 الصويرة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 75.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)33)ما31)9 3))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
التضامن«)إلى)»شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)8 )ما31)

9 3))تحت 1قم)6564.

4 3I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

FAMA BUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
) MOHAMED  ) FLM

1قم 33 مكر1 زنقة شيخ الإلسالم 
بلعربي الواد لحمر ، 333)5، 

الرشيدية املغرب
FAMA BUILD  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تيتاف مذغرة الرشيدية - 333)5 
الرشيدية املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. (365
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ما31) )3)) (39 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
»833.333)د1هم«)أي من)»33.333  
عن) د1هم«) (933.333« إلى) د1هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالرشيدية) االبتدائية 
ما31) )3))تحت 1قم)3)3)/)3 .

4 4I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE BOUTSKLOUT MINE
SARL

إعالن متعدد القرا1ات

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
) MOHAMED  ) FLM

1قم 33 مكر1 زنقة شيخ الإلسالم 
بلعربي الواد لحمر ، 333)5، 

الرشيدية املغرب
  STE BOUTSKLOUT MINE SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: قصر 
لشطا1ني بني امحمد سجلماسة  - 

453)5 الريصاني  املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
. 4369

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) فبراير) )3)) ((6 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم بيع حصص اجتماعية:)
باع الخم�سي) الذي ينص على مايلي:)
يوسف جميع حصصه)))333)حصة()
حصة() لفائدة محا1زي محمد)73 )
وكذا اسماعيلي علوي الشريف))63   

حصة(
النشاط) توسيع  1قم  قرا1 
مايلي:) على  ينص  الذي  االجتماعي:)
إضافة التصدير واإلستيراد إلى نشاط)

الشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص) (:( بند 1قم بند 1قم)

على مايلي:)نشاط الشركة
الذي ينص) (:6 بند 1قم بند 1قم)
وحصص) 1أسمال  مايلي:) على 

إجتماعية
الذي ينص) (:7 بند 1قم بند 1قم)

على مايلي:)مساهمات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالرشيدية) االبتدائية 
ما31) )3))تحت 1قم) )3)/33 .
4 5I

NORD FINANCE

STE LAMSA
إعالن متعدد القرا1ات

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE LAMSA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شا1ع 
محمد الز1قطوني تعاونية الفتح- 

عما1ة 33 - 333)3 الحسيمة 
MAROC

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. (3 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) فبراير) )3)) املؤ1خ في)  )

القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 

  45 بيع) على  املصادقة  مايلي:)

للواحدة) د1هم  ( 33 بقيمة) حصة 

د1هم)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (4.533 (: أي بقيمة إجمالية) (٬

التي) ( (BONNEAU( Anne( Claire

كانت في ملك السيدة الحاملة لشطاقة)

 UO4693 EB(:التعريف الوطنية 1قم

لفائدة السيد اليون�سي معاد٬)الحامل)

1قم:) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

EB 55874(

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

(( قشول إستقالة السيدة:)

من) ( (BONNEAU( Anne( Claire

٬ومعاينة) للشركة) كمسيرة  مهامها 

خروجها من الشركة.-و تعيين السيد:)

اليون�سي معاد مسيرا وحيدا للشركة٬ 

لصالح) محدودة٬ويتصرف  غير  ملدة 

الشركة))بامضاءه.

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الصفة القانونية للشركة من)

ٳلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودة) املسؤولية  ( ( ذات) شركة 

لشريك وحيد.

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مسشقا) الكائن  الشركة  مقر  تحويل 

تعاونية) الز1قطوني-) محمد  بشا1ع 

الفتح-)عما1ة)33)ـ)333)3)الحسيمة)٬ 

ٳلى العنوان الجديد الكائن بدوا1 ايت)

ـ) الجماعة القروية ايت قمرة) قمرة-)

إقليم الحسيمة.

قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تم مالءمة))القانون األسا�سي مناسشا)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

لشريك وحيد دون إحداث شخص)

معنوي جديد.)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

*)تحويل مقر الشركة الكائن مسشقا)

تعاونية) الز1قطوني-) محمد  بشا1ع 

الفتح-)عما1ة)33)ـ)333)3)الحسيمة)٬ 

ٳلى العنوان الجديد الكائن بدوا1 ايت)

ـ) الجماعة القروية ايت قمرة) قمرة-)

إقليم الحسيمة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)67.

4 6I

اإلتمانية املغربية لتصحيح الحسابات والتصريحات)

الضريبية

 STE شركة  روكس للحديد

ROUX  FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اإلتمانية املغربية لتصحيح 

الحسابات والتصريحات الضريبية

3   شا1ع محمد الخامس 

BP2447، 30000، فا3 املغرب

  STE ROUX شركة  1وكس للحديد

FER  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  36 حي 

الشرعي فا3 بن سودة فا3 - 

33333 فا3   املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

65687

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة)) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. STE ROUX  FER(1وكس للحديد
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تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحديد وصناعة االبواب والنوافذ.

 36 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- حي الشرعي فا3 بن سودة فا3)

33333)فا3)))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
((: ( الدين) ( صالح) ( ( لواتي) السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) ( صالح) ( ( لواتي) السيد 
عنوانه)ا())))36حي الشرعي))بن سودة)

بنفا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) ( صالح) ( ( لواتي) السيد 
عنوانه)ا()))36حي الشرعي))بن سودة)

بنفا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))7 .
4 7I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

VROUM VROUM SCOOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب
VROUM VROUM SCOOT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الصفا شا1ع املقاومة 1قم 54 - 

43333 مراكش املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) (3( في) املؤ1خ 

املصادقة على):

املدني) يونس  )ة() السيد) تفويت 

  33 حصة اجتماعية من أصل) (43

حصة لفائدة))السيد))ة()زكرياء)أيرير)

بتا1يخ))3)فبراير) )3).

املدني) يونس  )ة() السيد) تفويت 

  33 أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 

حصة لفائدة))السيد))ة()حسن أيرير)

بتا1يخ))3)فبراير) )3).

سعد) ( محمد) )ة() السيد) تفويت 

  33 حصة اجتماعية من أصل) (39

حصة لفائدة))السيد))ة()حسن أيرير)

بتا1يخ))3)فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))36 ) .

4 8I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE TAYBA SNC
شركة التضامن

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

) MOHAMED  ) FLM

1قم 33 مكر1 زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لحمر ، 333)5، 

الرشيدية املغرب

STE TAYBA SNC شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي : املحل 

الكائن برقم 3) زنقة الشمال البيطا 

الجديدة - 333)5 الرشيدية املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

. (8(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) 3 )دجنبر) املؤ1خ في)

التضامن) شركة  (STE TAYBA SNC

د1هم) ( 33.333 1أسمالها) مشلغ 

املحل) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

3))زنقة الشمال البيطا) الكائن برقم)

333)5)الرشيدية املغرب) (- الجديدة)

بدء) في  الشركة  تنجح  للم  نتيجة 

نشاطها.

و عين:
عمري) ( مصطفى) السيد)ة()
   (3 الشمالرقم) زنقة  وعنوانه)ا()
الرشيدية) (5(333 الجديدة) البيطا 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
املحل) وفي  ((3(3 دجنبر) (33 بتا1يخ)
3))زنقة الشمال البيطا) الكائن برقم)
الجديدة)-)333)5)الرشيدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالرشيدية) االبتدائية 
ما31) )3))تحت 1قم) )3)/34 .

4 9I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

FL TRANSAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شا1ع موالي الحسن اقامة البردعي 
عما1ة ب الشقة 1قم ) الحي 

الشتوي، 43333، مراكش املغرب
FL TRANSAC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 1بق 
37 مكر1 شا1ع الكتبية  - 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  ( 57

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRANSAC

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهاتف) بواسطة  الدفع  (• األموال)

املتنقل)•)صرف العمالت.

املتجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1بق)37)مكر1 شا1ع الكتبية))-)43333 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: بنطاهر) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة بنطاهر عنوانه)ا()

تا1كة)) (33 اقامة الياسمين فيال 1قم)

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة بنطاهر عنوانه)ا()

تا1كة)) (33 اقامة الياسمين فيال 1قم)

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3)4 8 .

4(3I

اإلتمانية املغربية لتصحيح الحسابات والتصريحات)

الضريبية

 مجموعة طغتلت

GROUP  TARTELETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اإلتمانية املغربية لتصحيح 

الحسابات والتصريحات الضريبية

3   شا1ع محمد الخامس 

BP2447، 30000، فا3 املغرب

  GROUP        مجموعة طغتلت 

TARTELETTE         شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  4  زنقة 

الحسمة اقامة بن زكو1 -    فا3 - 

33333  فا3 املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
663 7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مجموعة طغتلت
.        GROUP  TARTELETTE

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)
التجميل.

عنوان املقر االجتماعي):) 4))زنقة)
(- فا3) ( ( ( (- الحسمة اقامة بن زكو1)

33333))فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: احمادش احالم) ( السيدة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة))احمادش فطمة الزهراء):))
533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
احالم))) احمادش  ( السيدة)
عنوانه)ا()3))زنقة الدالية)))النرجيس)

ب)))فا3)33333)فا3 املغرب.
احمادش فطمة الزهراء) ( السيدة)
النرجيس) (( زنقة الدالية) ( عنوانه)ا()

ب))فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة))احمادش احالم عنوانه)ا()
3))زنقة الدالية)))النرجيس ب)))فا3)

33333)فا3 املغرب
احمادش فطمة الزهراء) ( السيدة)
عنوانه)ا()3))زنقة الدالية)))النرجيس)

ب)))فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتا1يخ) بفا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 55.
4( I.

FIDOLIN

ESPAVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDOLIN

 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC

ESPAVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  سانية 

بوزيد شا1ع الجوالن زنقة عشاد 

شمس سال SALE   555 املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 4369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) في)  ) املؤ1خ 

املصادقة على):

الطيف) عشد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (53 ( ملزودي)

)ة() السيد) ( 33 )حصة لفائدة) أصل)

بتا1يخ)    آيت حمادي  ( عشد الحق)

فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) (34 بتا1يخ) ( بسال) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)36394.

4((I

corporate(management

جمايبة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

corporate(management

 bd(abdelmoumen 165  65

 bd(abdelmoumen، 20503،

casablanca(maroc

جمايشة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شا1ع 

الز1قطوني الطابق 5 1قم 7  - 

3333)  الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

488  9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جمايشة.

شراء,) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد,)تصدير,)توزيع وبيع مختلف)

املواد واملنتجات والتجا1ة بشكل عام.

-))انشاء)وتشغيل مختلف الفروع)

والوكاالت.

الوساطة)) الثمثيل,) عمليات  (-

مشاشرة) ( والسمسرة املتعلقة بصفة)

او غير مشاشرة بالهدف املذكو1 أعاله).

-)الد1اسة,))االستشا1ة,)التأسيس,)

الثمثيل,) ( التشادل,) التنازل,) الشراء,)

االيداع))واالستغالل لبراءات))االختراع,)

التجا1ية) والعالمات  التراخيص 

لفائدة الشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))).

46)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -   7 1قم) (5 الطابق) الز1قطوني 

3333)))الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد بد1 الخيا1ي):))33  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الخيا1ي) بد1  محمد  السيد 

كرفط) بني  شا1ع  ((58 عنوانه)ا()

  3 73 السوي�سي) السفراء) تجزئة 

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الخيا1ي) بد1  محمد  السيد 

كرفط) بني  شا1ع  ((58 عنوانه)ا()

  3 73 السوي�سي) السفراء) تجزئة 

الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

4(3I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

FABRIMACIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

  5 RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FABRIMACIM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

السفا1 1قم )3)  حربيل )5 43 

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 36(35

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) (39 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

السطوطي حمزة))كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)433 ) .

4(4I



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6772

NORD FINANCE

STE MIDASCO

إعالن متعدد القرا1ات

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE MIDASCO  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شا1ع 

محمد الخامس 1قم )3  - 333)3 

. MAROC الحسيمة

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. ( 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) يناير) )3)) ((3 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

(((((((((((((: ليشمل) الشركة  موضوع  توسيع 

واألملنيوم.وعلى) الخشب  نجا1ة  (*

الثاني) الفصل  تعديل  تم  (٬ هذا) إثر 

القانون) من  الشركة(٬) )موضوع 

األسا�سي.

على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 

الحصص) بيع  املصادقة على  مايلي:)

املنجزة) للعقود  وفقا  اإلجتماعية 

بتا1يخ) )3)/ 3/3)  بالحسيمة 

السيدة) الشريكة  دخول  وتعيين  (،

لشطاقة) الحاملة  نهاد٬) بندحمان 

 R  (596(3 الوطنية 1قم:) التعريف 

للرأسمال) جديد  ( تقسيم) ،وتحديد 

تم تعديل) (٬ اإلجتماعي.وعلى إثر هذا)

الشركة(٬  )1أسمال  الثامن) الفصل 

من القانون األسا�سي.

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مناسشا) األسا�سي  القانون  ( مالءمة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

دون خلق شخص معنوي جديد.))))

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

(((((((((((((: ليشمل) الشركة  موضوع  توسيع 

*)نجا1ة الخشب واألملنيوم

بند 1قم)8:)الذي ينص على مايلي:)

للرأسمال) جديد  ( تقسيم) تحديد 

اإلجتماعي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)55.

4(5I

FLASH ECONOMIE

DIAGNOSTIC BOUSKOURA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

DIAGNOSTIC BOUSKOURA

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى  (

 34 بتا1يخ) الشيضاء) الدا1  في  املؤ1خ 

نونبر)3)3))قر1 ما يلي

حل الشركة-

تعيين السيد لخديم عادل،ذو) ( (

بتا1يخ) املغربية،املزداد  الجنسية 

بالدا1) والقاطن  ( 975 يونيو) ( 3

الشيضاء53 -)مكر1 تجزئة الفردو3)

مجموعة)9)الطابق)4)عما1ة)34))1قم)

3))األلفة)-

للشطاقة) والحامل  (BE 65( 35

الوطنية 1قم

)كمصفي للشركة

الدا1) في  التصفية  مقر  حدد 

إقامة) 1كراكة  ،زنقة  الشيضاء)

الطابق األ1�سي) الكو1نيش الشقة) )

عما1ة)-)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)764346

4(6I

FLASH ECONOMIE

 BATISTANDING
باتيسطوندينك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BATISTANDING باتيسطوندينك
شركة محدودة املسؤولية

 1أسمالها 9.333.333,33 د1هم
املقر االجتماعي، زنقة خليد بن 

الوليد  شقة ) اقامة قرطشة كليز 
مراكش

بمقت�سى القرا1 الجماعي لشركاء)
املسجل) باتيسطوندينك  الشركة 
 (3(3 فبراير) ( 3 بتا1يخ) بمراكش 

،فقد تقر1 ما يلي
(، v)نقل مقر الشركة من مراكش)
اقامة) (( )شقة) زنقة خليد بن الوليد)
زاوية محج) (، قرطشة كليز الى الرباط)

املغرب العربي وزنقة كونكو
)))تحيين القانون األسا�سي.
))اإليداع القانوني بمراكش

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضشط باملحكمة التجا1ية بمراكش)
تحت 1قم) ((3(3 شتنبر) (38 ( بتا1يخ)

  5(43
والتسجيل) القانوني  اإليداع 

التجا1ي بالرباط
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 
3)3))تحت 1قم) بتا1يخ فاتح أكتوبر)

 37(49
باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 
التجا1ية بالرباط بتا1يخ فاتح أكتوبر)

3)3))تحت 1قم)79)46 
))))))قصد النشر واإلعالن

4(7I

FALCON GUARD

طارديف الخير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARDIV ELKHEIR
MEKNES ، 50000، مكنا3 

املغرب

طا1ديف الخير شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 ولد 
علي، عين كرمة، واد الرمان، عين 

جمعة - 53353 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(5(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طا1ديف الخير.
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة،)كراء)معدات واالالت).
دوا1 ولد) (: عنوان املقر االجتماعي)
عين) الرمان،) واد  كرمة،) عين  علي،)

جمعة)-)53353)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( بالخير) لكشير  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( بالخير) لكشير  السيد 
دوا1 ولد علي،)عين كرمة،)واد الرمان،)

عين جمعة)53353)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لكشير بالخير))عنوانه)ا()دوا1)
ولد علي،)عين كرمة،)واد الرمان،)عين)
جمعة دوا1 ولد علي،)عين كرمة،)واد)

الرمان،)عين جمعة مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)69  .
4(8I
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FALCON GUARD

ARCHI LAMGHARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARCHI LAMGHARI
MEKNES ، 50000، مكنا3 

املغرب
ARCHI LAMGHARI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
  ، الطابق 6، عما1ة 3)، شا1ع 

االمير موالي عشد هللا، م.ج - 53353 
مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(367

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ARCHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LAMGHARI
مهند3) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معما1ي.
املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شا1ع) (،(3 عما1ة) (،6 الطابق) (،  
 53353 االمير موالي عشد هللا،)م.ج)-)

مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
االمغا1ي) الدين  صالح  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

االمغا1ي) الدين  صالح  السيد 
1قم) 35 ،) سين،) قطاع  عنوانه)ا()

البساتين،))53353)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
االمغا1ي) الدين  صالح  السيد 
1قم) 35 ،) سين،) قطاع  عنوانه)ا()

البساتين،))53353)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((5 بتا1يخ) ( بمكنا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)7)4.

4(9I

FALCON GUARD

فالكون غارد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FALCON GUARD
MEKNES ، 50000، مكنا3 

املغرب
فالكون غا1د  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

6)  مكر1، تجزئة الفتح  ، توالل - 
53353 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(66 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فالكون)

غا1د).
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة الخاصة).
املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- توالل) 6) )مكر1،)تجزئة الفتح) ،)

53353)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

 433 ( (: الغزيلي) ثو1ية  السيدة 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد يحيى حميمر):))633)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الغزيلي  ثو1ية  السيدة 
6) )،)تجزئة الفتح) ،)توالل)53353 

مكنا3 املغرب.
عنوانه)ا() حميمر  يحيى  السيد 
توالل املحل) تجزئة الفتح) ،) (، ( (6
توالل املحل) تجزئة الفتح) ،) (، ( (6
6) )،)تجزئة الفتح) ،)توالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الغزيلي  ثو1ية  السيدة 
6) )،)تجزئة الفتح) ،)توالل)53353 

مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم))34 .
433I

املحمدية لإلستشا1ة والخبرة

اماجان�سي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املحمدية لإلستشا1ة والخبرة
شا1ع املقاومة 1قم   حي الوحدة  
الطابق ) مكتب 1قم 3 ، 8833)، 

املحمدية املغرب
اماجان�سي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1كن شا1ع 
الفا1ابي وشا1ع ابن خلدون - 8833)  

املحمدية املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 737

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
)3)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 533.333 مشلغ 1أسمالها) ( اماجان�سي)
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي 1كن)

(- ابن خلدون) الفا1ابي وشا1ع  شا1ع 
(: )املحمدية املغرب نتيجة ل) ((8833
استحالة استمرا1 النشاط االسا�سي)
للشركة بسبب توقف شركة سامير.

و حدد مقر التصفية ب 1كن شا1ع)
الفا1ابي وشا1ع ابن خلدون)-)8833)  

املحمدية املغرب.)
و عين:

منتراش) ( ( عشد الرحمن) السيد)ة()
  9 1قم) بنغازي  شا1ع  وعنوانه)ا()
املغرب) ( الدا1 الشيضاء) ((34(3 ( بولو)

كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا1يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم))56.

43 I

الوكالة العامة للخدمات

SERVICES.RA-TRAITEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الوكالة العامة للخدمات
حي املجد 1قم )  زنقة أ1يحة 1قم )) 

طنجة ، 93333، طنجة املغرب
SERVICES.RA-TRAITEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  
شا1ع 45 حي السليماني بطنجة - 
 businessyoura6@gmail.com

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  383 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES.RA-TRAITEUR
ممون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحفالت والخدمات األخرى الخاصة)

باملطعم..
  3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- بطنجة) السليماني  حي  (45 شا1ع)
 businessyoura6@gmail.com

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
SERVICES.RA- ( الشركة)
حصة بقيمة) (TRAITEUR( :( ( 1.000

33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد 1شيد احديدان عنوانه)ا()
 (4 1قم) ( 6( حي ابن خلدون شا1ع)

الطابق  93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 1شيد احديدان عنوانه)ا()
 (4 1قم) ( 6( حي ابن خلدون شا1ع)

الطابق)  93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39989).
43(I

INVEST CENTER SARL

تيفو برود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

INVEST CENTER SARL
 RUE(IBNOU(MOUNIR(IMM 75
 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
تيفو برود شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 3  زنقة 
احمد املجاطي اقامة الاللب الطابق 

  الرقم 8 املعا1يف  - 3333) 
الشيضاء املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.447365

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1) ((3(3 دجنبر) ( 5 في) املؤ1خ 
حل تيفو برود شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
1أسمالها)33.333,33 )د1هم وعنوان)
احمد) زنقة  ( 3 اإلجتماعي) مقرها 
الطابق)   الاللب  اقامة  املجاطي 
الرقم)8)املعا1يف))-)3333))الشيضاء)

املغرب نتيجة لعدم تحقيق الهدف.
و عين:

السيد)ة()1�سى))بنيس وعنوانه)ا()
  3 الطابق) (7 زنقة مونتين الرقم) (3(
3333))الشيضاء))املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
3 )زنقة) 3)3))وفي) 5 )دجنبر) بتا1يخ)
احمد املجاطي اقامة الاللب الطابق)
(- ( الشيضاء) املعا1يف  (8 الرقم) ( 

3333))الشيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769633.
433I

la(sincérité(إنتمائية(

 E-LEARNING &
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

la(sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنز1ان عما1ة ٣ الشقة 
١٣ شا1ع محمد الخامس فا3 ، 

33333، فا3 املغرب
 E-LEARNING & CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 

الكريم الخطابي عما1ة بنمو�سى 

الكواش الطابق التاني - 33333 
فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
6658 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.E-LEARNING & CONSULTING

اعطاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتحول) املهنية  والنصائح  املعلومة 

الرقمي.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عشد الكريم الخطابي عما1ة بنمو�سى)
الكواش الطابق التاني)-)33333)فا3)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: العناني) معاد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العناني  معاد  السيد 
تاونات) زنقة  (94 1قم) الخليل  إقامة 
سقاطو) ٱيت  (3 الطابق) (8 الشقة)

33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() تسري  فاطمة  السيدة 
تاونات) زنقة  (94 1قم) الخليل  إقامة 
سقاطو) ٱيت  (3 الطابق) (8 الشقة)

33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 33 .
434I

CAMA SOLAR ENERGY

LOCAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LOCAD
3  زنقة أحمد املجاطي اقامة جشال 
األلب  الطابق   1قم 8 معا1يف ، 

3333)، الدا1 الشيضاء املغرب
LOCAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 3  
زنقة أحمد املجاطي اقامة جشال 
األلب   الطابق 8 معا1يف - 1قم 

3  زنقة أحمد املجاطي اقامة جشال 
األلب   الطابق 8 معا1يف الدا1 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.433483

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) )3)ما31) )3)) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  ( (LOCAD
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم)
3 )زنقة أحمد املجاطي اقامة جشال)
1قم) (- معا1يف) (8 الطابق) األلب) )
3 )زنقة أحمد املجاطي اقامة جشال)
الدا1) معا1يف  (8 الطابق) األلب) )
تصفية) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء)

حشية.
  3 و حدد مقر التصفية ب 1قم)
جشال) اقامة  املجاطي  أحمد  زنقة 
األلب) )الطابق)8)معا1يف)-)3333) 

الدا1 الشيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة())ما1ك))شوفو وعنوانه)ا()
اقامة) الصغير  الحسن  ابو  زنقة  (3 
 (3333  9 شقة) (5 طابق) (( ميلروز)
)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدا1 

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تشليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 
زنقة أحمد املجاطي اقامة) ( 3 1قم) (:

جشال األلب) )الطابق)8)معا1يف
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769335.

435I

CAMA SOLAR ENERGY

 NAGOOR INTERNATIONAL

INVESTMENT
شركة املساهمة

قفل التصفية

 NAGOOR INTERNATIONAL

INVESTMENT

39 شا1ع لالياقوت الطابق 5 ، 

3333)، الدا1 الشيضاء املغرب

 NAGOOR INTERNATIONAL

INVESTMENT شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 39 شا1ع 

لالياقوت الطابق 5 - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.(45((3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) ((3 6 6 )ما31) املؤ1خ في)

 NAGOOR INTERNATIONAL

املساهمة) شركة  (INVESTMENT

د1هم) ( .333.333 1أسمالها) مشلغ 

شا1ع) (39 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

الدا1) ((3333  -  5 لالياقوت الطابق)

لتصفية) نتيجة  املغرب  الشيضاء)

حشية..

و عين:

بلعيا�سي) ( ( عشد العزيز) السيد)ة()

با1يس) باين  شا1ع  وعنوانه)ا() 5)

)ة() كمصفي) فرنسا  با1يس  (75333

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ)  )ما31)6 3))وفي)5))شا1ع)

مونتي)-)75338)با1يس فرنسا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768693.

436I

 WORLD(ART(CONSULTING(SARL(par

abréviation(WACON(SARL

ISQUARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL(par(abréviation(WACON

SARL
زاوية شا1ع أبي جرير الطبري 

وزنقة عشد الرحمان ناصر، إقامة 

املنصو1، الطابق األول، الشقة 1قم 

) ، 93333، طنجة املغرب

ISQUARE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أبو 

عالء املعري، إقامة أو1يليا  6، 

الطابق الثاني، الشقة 1قم 4 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  436 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISQUARE

العمل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مجال) في  واالستشا1ي  الهند�سي 

اإلنعاش العقا1ي والصناعي.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة أو1يليا) 6،) املعري،) أبو عالء)

 -  4 1قم) الشقة  الثاني،) الطابق 

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد مونير شكري):))833)حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).

: فرحات) الحفيظ  عشد   السيد 
د1هم) ( .333 بقيمة) حصة  ((33

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شكري  مونير  السيد 
 93333 الغندو1ي) 1ياضات  مجمع 

طنجة املغرب.
فرحات) الحفيظ  عشد  السيد 
عنوانه)ا()زنقة ابن طفيل حي النخيل))

3333))الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() شكري  مونير  السيد 
 93333 الغندو1ي) 1ياضات  مركب 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)47)43).

437I

NORD FINANCE

STE PURE MIND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE PURE MIND  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي   اقامة 

الحمد 33 شا1ع سيجلماسة الطابق 
MAROC االول  - 93333 طنجة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  43 9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PURE MIND

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير بشكل عام.

(، الشيع) (، الشراء) (، املتاجرة) (•

السمسرة)،)التوزيع)،)الشيع بالجملة)،)

ششه الجملة))أو بالتفصيل عن جميع)

املنتجات واملواد واملقاالت.

•)التجا1ة اإللكترونية بشكل عام.

الخدمات) أو  السلع  بيع وشراء) (•

التي تتم عبر ششكات الكمشيوتر.

•)تشغيل االمتياز.

•)الشحث ود1اسة أي مشروع..

اقامة) ( ( (: عنوان املقر االجتماعي)

33)شا1ع سيجلماسة الطابق) الحمد)

.MAROC(االول))-)93333)طنجة

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

أمين) محمد  الوحداوي  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

أمين) محمد  الوحداوي  السيد 

 34 1قم) الفلشين  شا1ع  عنوانه)ا()

.MAROC(93333)طنجة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أمين) محمد  الوحداوي  السيد 

 34 1قم) الفلشين  شا1ع  عنوانه)ا()

MAROC(93333)طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)5))43).

438I
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FIDUCIAIRE AKIF

GLOBAL TACHYGRAPHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF
 BD CHEFCHAOUNI N° 9

 RESIDENCE(GARDEN  ETAGE 1
 BUREAU 4 AIN(SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC
GLOBAL TACHYGRAPHE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم ج ه ) 1قم 7  الطابق ) 

البرنو�سي  - 3 36) الدا1الشيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494(75

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GLOBAL TACHYGRAPHE
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كرونو) ( املعدات) من  والتحقق 

تاكيغراف).
عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)
 ( الطابق) ( 7 1قم) (( ه) ج  التقدم 
الدا1الشيضاء)) ((36 3 (- ( البرنو�سي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 433.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 4.333 ( (: إبراهيم آزوض) ( السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

إبراهيم آزوض عنوانه)ا()) ( السيد)
1قم) السالم  زين  تجزئة  مليل  تيط 
الدا1الشيضاء)) ((9643  ( الطابق) (7 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
إبراهيم آزوض عنوانه)ا()) ( السيد)
1قم) السالم  زين  تجزئة  مليل  تيط 
الدا1الشيضاء) ((9643  ( الطابق) (7 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769833.
439I

ORCHYDIA

RESIDENCIA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RESIDENCIA IMMOBILIER
شا1ع سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 1قم )) بامليي ، 3353)، الدا1 
الشيضاء املغرب

 RESIDENCIA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شا1ع 
سومية اقامة شهرازاد 3 الطابق 
5 1قم )) بالمي الدا1 الشيضاء - 
3533) الدا1 الشيضاء املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.434569
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) يناير) )3)) ((5 املؤ1خ في)
RESIDENCIA IMMOBILIER))شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع)
 5 الطابق) (3 اقامة شهرازاد) سومية 
1قم))))بالمي الدا1 الشيضاء)-)3533) 
ملنذ) نتيجة  املغرب  الشيضاء) الدا1 
لم تسجل) (، ((3 9 تأسيسها في مايو)

الشركة أي نشاط مد1 للدخل.

تكافح) العقا1ات  صناعة  كانت 

بسبب الظروف االقتصادية السيئة)

وأيًضا لم)

يرغب) كما  أبًدا  العمل  يسير 

الشريك.

و عين:

بونقيد) ( الدين) نصر  السيد)ة()

شا1ع جابر بن حيان) (56 وعنوانه)ا()

املغرب) الشيضاء) الدا1  ((3353

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شا1ع) وفي  يناير) )3)) ((5 بتا1يخ)

 5 الطابق) (3 اقامة شهرازاد) سومية 
1قم))))بالمي الدا1 الشيضاء)-)3533) 

الدا1 الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)))7673.

443I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

M.S. TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE

اتشقة 3  العما1ة 3) الطابق ) 
 APPT 13 3زنقة الز1قطوني فا

 IMM 23 RUE(ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES333333، فا

M.S. TECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

نبيل 1قم )3 بنسودة  - 33333 

فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

667(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 M.S. (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECH

 VENTE, (: غرض الشركة بإيجاز)

 INSTALLATION,REPARATION,

 MAINTENANCE, DE TOUT

 MATERIEL ELECTRIQUE,

ELECTRONIQUE OU ELECTRO-

.MECANIQUE

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

نبيل 1قم))3)بنسودة))-)33333)فا3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: 1شيد) الحنفاوي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

((: يوسف) الطيبي  الوزاني  السيد 

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحنفاوي 1شيد عنوانه)ا()

تجزئة) (  ( العما1ة) ( 5 الشقة)

الزيتون)33333)فا3 املغرب.

يوسف) الطيبي  الوزاني  السيد 

حي) (8 الزنقة) ( 3( 1قم) عنوانه)ا()

فا3) (33333 الهادي زواغة) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحنفاوي 1شيد عنوانه)ا()

تجزئة) (  ( العما1ة) ( 5 الشقة)

الزيتون)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 7  .

44 I
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GLOBAL CONTACTS

طوبرايم كاش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY(MOULAY 3(-33

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20470، CASABLANCA(MAROC

طوبرايم كاش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

5 الزنقة 35 حي جميلة 7 قرية 

الجماعة - 3433) الدا1الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(58695

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)غشت)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد طوبرايم كاش مشلغ)

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

 35 الزنقة) (5 مقرها اإلجتماعي الرقم)

حي جميلة)7)قرية الجماعة)-)3433) 

(: ل) نتيجة  املغرب  الدا1الشيضاء)

التوقف النهائي النشطتها.

 5 و حدد مقر التصفية ب الرقم)

الزنقة)35)حي جميلة)7)قرية الجماعة)

- 3433))الدا1الشيضاء)املغرب.)

و عين:

طوبرايم)) ( حسن) السيد)ة()

حي) (35 الزنقة) (5 الرقم) وعنوانه)ا()

 (3433 الجماعة) قرية  (7 جميلة)

)ة() كمصفي) املغرب  الدا1الشيضاء)

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية):)

الرقم)5)الزنقة)35)حي جميلة)7)قرية)

الجماعة الدا1الشيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

شتنبر)3)3))تحت 1قم)747969.
44(I

CONSULTIAPOLIS

ZARMEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CONSULTIAPOLIS
 Immeuble(Awkaf, 2 eme(etage,

 avenue(Mekka, ، 70000،
Laayoune(Maroc

ZARMEDIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع مكة 
اقامة االوقاف الطابق الثاني العيون 

- 73333 العيون املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.346 5

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)9))يناير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) االوقاف  اقامة  مكة  »شا1ع 
العيون) (73333 (- العيون) الثاني 
»حي موالي 1شيد بلوك) إلى) املغرب«)
م 1قم) 3 )العيون)-)73333)العيون))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
39)فبراير) )بتا1يخ) االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم)3)3)/3 4.
443I

GLOBAL CONTACTS

صطاف بدر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY(MOULAY 3(-33

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC
صطاف بد1 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

املسجد متجر 1قم )  تجزئة العمرية 

عين الشق الدا1الشيضاء - 3473) 

الدا1الشيضاء املغرب.

حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.75735

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

3)3))تقر1 حل) 5 )شتنبر) املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مشلغ) ( الشريك الوحيد صطاف بد1)

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

مقرها اإلجتماعي اقامة املسجد متجر)

الشق) عين  العمرية  تجزئة  ( ( 1قم)

3473))الدا1الشيضاء) الدا1الشيضاء)-)

النهائي) التوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

النشطة الشركة.

اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املسجد متجر 1قم)) )تجزئة العمرية)

الدا1الشيضاء) ((3473 (- الشق) عين 

املغرب.)

و عين:

الشلخي) ( ( الحسين) السيد)ة()

السعادة)   تجزئة  وعنوانه)ا()

 (3573 سيدي معروف) (337 الرقم)

)ة() كمصفي) املغرب  الدا1الشيضاء)

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 

) )تجزئة) :)اقامة املسجد متجر 1قم)

العمرية عين الشق الدا1الشيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

يناير) )3))تحت 1قم)43 763.

444I

THE RIGHT POINT

CONSIG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE RIGHT POINT

 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS(IMMEUBLE 49 ETAGE

 3 BUREAU(N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CONSIG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شا1ع 

مر3 السلطان الطابق االول الشقة 

3  - 3333) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493869

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSIG

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املقاوالت

نظام املعلومات

)شراء)أجهزة الكمشيوتر.

6))شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

مر3 السلطان الطابق االول الشقة)

3  - 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الطوبي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الطوبي  هشام  السيد 
السفلي) الطابق  (4 شقة) (33 عما1ة)
أوالد) املحيط  فضاءات  (( مجموعة)
عزوز النواصر)3333))الدا1 الشيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الطوبي  هشام  السيد 
السفلي) الطابق  (4 شقة) (33 عما1ة)
أوالد) املحيط  فضاءات  (( مجموعة)
عزوز النواصر)3333))الدا1 الشيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)39 9.

445I

اإلتمانية املغربية لتصحيح الحسابات والتصريحات)

الضريبية

STE FRINI شركة فرني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

اإلتمانية املغربية لتصحيح 
الحسابات والتصريحات الضريبية

3   شا1ع محمد الخامس 
BP2447، 30000، فا3 املغرب

                        STE FRINI شركة فرني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1قم   
بلوك4   حي لعلو عين  قادو3 فا3 

- 33333   فا3   املغرب .
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.58597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) ((3(3 دجنبر) في) 3) املؤ1خ 
                        STE FRINI فرني) شركة  حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
))حي) مقرها اإلجتماعي 1قم) )بلوك4)
   33333 (- فا3) قادو3  ( عين) لعلو 
بين)) ( نتيجة اللنزاع) ( املغرب) ( ( فا3)

الشركاء.

و عين:
علمي) ( ( عشد) الحفيظ  السيد)ة()
واد) ( املنزه) تجزءة  (  6 وعنوانه)ا()
فا3))33333)فا3))))املغرب))كمصفي)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي 1قم)   ((3(3 دجنبر) بتا1يخ) 3)
بلوك)4)))حي لعلو عين))قادو3 فا3)-)

33333)فا3))املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )367/3  .
446I

COMPTOIR MONDIAL DU BÂTIMENT

 COMPTOIR MONDIAL DU
BÂTIMENT

إعالن متعدد القرا1ات

 COMPTOIR MONDIAL DU
BÂTIMENT

شا1ع موالي عشد العزيز،  8 إقامة 
طه، العما1ة  ، الطابق األ1�سي وما 
بين الطابقين، املحل امللك املسمى 
»طه )« ، 93333، طنجة املغرب
 COMPTOIR MONDIAL DU

BÂTIMENT »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: شا1ع 

موالي عشد العزيز،  8 إقامة طه، 
العما1ة  ، الطابق األ1�سي وما بين 
الطابقين، املحل امللك املسمى »طه 

)« - 93333 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.96(43

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
م اتخاذ) فبراير) )3)) ( 5 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد عشد هللا املرابط،)مغربي)
شا1ع) بطنجة،) والساكن  الجنسية،)
عادل) والسيد  العزيز  عشد  موالي 
والساكن) الجنسية،) مغربي  امزيان،)
شريكين) غير  كمسيرين  بإسشانيا،)
محدودة.) غير  ملدة  وذلك  للشركة،)
املهام) بقشول  قاما  بدو1هما  والذين 

املوكلة إليهما.)

على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 

تجديد ثقة تسيير الشركة في) مايلي:)

السيد عشد الحق السعيدي والسيد)

مسيرين) بصفتهما  املرابط،) يوسف 

ملدة) وذلك  للشركة،) شريكين  غير 

تلزم الشركة في جميع) غير محدودة.)

بتوقيع أحد املسيرين) ( - (: معامالتها)

الحق) عشد  السيد  شريكين  الغير 

السعيدي أو السيد يوسف املرابط.)

السيد) للمسير  بالتوقيع املشترك  ((-

املسيرين) أحد  مع  املرابط  هللا  عشد 

السيد عشد الحق السعيدي أو السيد)

يوسف املرابط.)-3)بالتوقيع املشترك)

للمسير السيد عادل امزيان مع أحد)

املسيرين السيد عشد الحق السعيدي)

أو السيد يوسف املرابط.)-4)بالتوقيع)

عشد) السيد  للمسيرين  املشترك 

امزيان) عادل  والسيد  املرابط  هللا 

التشادل) أو  الشيع  معامالت  باستثناء)

على) 1هن  أو  عقا1ي  1هن  تكوين  أو 

األصول) أو  املنقولة  غير  املمتلكات 

في) تعديل  أي  أو  للشركة،) التجا1ية 

هذه) في  للشركة،) التجا1ي  السجل 

عشد) السيد  توقيع  يعتبر  الحاالت،)

يوسف) السيد  أو  السعيدي  الحق 

املرابط إلزامي وضرو1ي.

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين وإعادة صياغة املادة)») «)من)

القانون األسا�سي للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (: ( 1قم) بند 

وسلطات) تعيين  (: ( ( الشند) مايلي:)

املسيرين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)58)43).

447I

OUR EXPERT

 H.A ACCOUNTING GROUP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة
OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech
maroc

 H.A ACCOUNTING GROUP
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 7 
تجزئة 399 الحي الصناعي املسا1 
مراكش - 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   759
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 H.A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ACCOUNTING GROUP SARL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشا1ات االدا1ية.
 7 1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املسا1) الصناعي  الحي  (399 تجزئة)

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز) عشد  اليوسفي  السيد 
سالمة) اقامة  اسكجو1  عنوانه)ا()
 43333 مراكش) (6 الشقة) (4 العما1ة)

MARRAKECH)املغرب.
السيد الرمزي حافيظ عنوانه)ا()
حي القد3 تجزئة الوفاق بلوك د 1قم)
473)العيون)67333)العيون املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

العزيز) عشد  اليوسفي  السيد 
سالمة) اقامة  اسكجو1  عنوانه)ا()
 43333 مراكش) (6 الشقة) (4 العما1ة)

MARRAKECH)املغرب
السيد الرمزي حافيظ عنوانه)ا()
حي القد3 تجزئة الوفاق بلوك د 1قم)
 MARRAKECH 43333(473)العيون

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3999) .

448I

FIDUCIAIRE(BALANCE(D’OR(sarlau

STE LINATOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE(GHANDI 1IER(ETAGE(Appt
N°2 ، 60000، OUJDA(MAROC

STE LINATOP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : طريق 
ابن 1شد الرقم 6) - 63333 وجدة 

اململكة املغربية.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.3(357

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) يناير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 
ذات) شركة  (STE LINATOP حل)
1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
اإلجتماعي طريق ابن 1شد الرقم)6) - 
63333)وجدة اململكة املغربية نتيجة)
اللشركة لم تحقق اي عملية تجا1ية.

و عين:
السيد)ة()محمد))دوزي وعنوانه)ا()
 63333  (6 الرقم) 1شد  ابن  طريق 
)ة() اململكة املغربية كمصفي) ( وجدة)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
طريق) وفي  فبراير) )3)) (39 بتا1يخ)
وجدة) (63333  -  (6 ابن 1شد الرقم)

اململكة املغربية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((3 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)668.

449I

FIDUCIAIRE BAMMOU

ZEGHALI BINAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA(Maroc
ZEGHALI BINAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شا1ع 

عمر إبن عاص إقامة إسماعيل 
مكتب 4 القنيطرة - 4333  
القنيطرة املغرب. - 4333   

القنيطرة   املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

57637
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZEGHALI BINAE
مقاول) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو إنشاءات مختلفة
تاجر مواد بناء)بالتفصيل.

47)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
إسماعيل) إقامة  عاص  إبن  عمر 
مكتب)4)القنيطرة)-)4333 )القنيطرة)
املغرب.)-)4333 ))القنيطرة)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد))إسماعيل الزغالي):))333.  
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الزغالي) إسماعيل  ( السيد)
1امي) بئر  امشا1ك  اوالد  عنوانه)ا()
القنيطرة))4333 ))القنيطرة))املغرب..
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزغالي) إسماعيل  ( السيد)
1امي) بئر  امشا1ك  اوالد  عنوانه)ا()

القنيطرة))4333 ))القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم) )834.

453I

STE FABRITAF SARL AU

HIDAYA TRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FABRITAF SARL AU
 N°1 DERB(SELLAM(BEN(MAATI
 ،ZITOUNE(MEKNES ، 50000

مكنا3 املغرب
HIDAYA TRAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة   1قم 
6) حي واد الدهب سيدي بوزكري  - 

53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(365

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HIDAYA TRAD

غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة او اشغال الشناء،

-)بيع مواد الشناء،

-)متاجرة،.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيدي) الدهب  واد  حي  ((6 1قم) ( 

بوزكري))-)53333)مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: محمد) العواوة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  العواوة  السيد 
بوفكران)) 1قم) 7  ) (3 املنزه) تجزئة 

53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  العواوة  السيد 
بوفكران)) 1قم) 7  ) (3 املنزه) تجزئة 

53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((6 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم))94.

45 I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

GOOD STONE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NE(CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE(LIBERTE(N10 3EME(ETAGE

 APP(N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
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GOOD STONE MAROC شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7   زنقة 
ابنو منير إقامة الز1قاء الطابق االول 

الرقم ) املعا1يف 3333) الدا1 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494465

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.STONE MAROC
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتقطيع الرخام.
   7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) زنقة ابنو منير إقامة الز1قاء)
االول الرقم)))املعا1يف)3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد الشلغيتي نو1 الدين):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) نو1  الشلغيتي  السيد 
بغداد) إقامة  القد3  حي  عنوانه)ا()
37)الرقم)7 )البرنو�سي)3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) نو1  الشلغيتي  السيد 
بغداد) إقامة  القد3  حي  عنوانه)ا()
37)الرقم)7 )البرنو�سي)3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76994.

45(I

ائتمانية يوسف البشا1ي مرتين

LIXA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية يوسف البشا1ي مرتين

شا1ع الحسن الثاني عما1ة لتوليب 

الطشق األول 1قم 3 العرائش ، 

333)9، العرائش املغرب

LIXA IMPORT EXPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحي الجديد البرنامج االجتماعي 
1قم ) جوا1 مسجد علي أبي الب - 

333)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5977

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LIXA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMPORT EXPORT

غرض الشركة بإيجاز):)

وأدوات) معدات  وتصدير  استراد 

األلعاب

استراد وتصدير بصفة عامة

معدات) وبيع  وتوزيع  استراد 

األلعاب

شراء)بيع تسويق وتوزيع الشضائع)

التي لها أهاف مشتركة

العمليات) جميع  عامة  بصفة  و 
التجا1ية،)الصناعية،)املالية املنقولة)
أو العقا1ية املرتشطة مشاشرة أو غير)
من) التي  أو  الشركة  بهدف  مشاشرة 

شأنها تسهيل تنمية الشركة..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحي الجديد البرنامج االجتماعي 1قم)
))جوا1 مسجد علي أبي الب)-)333)9 

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
الكنوني) العربي  محمد  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
(: الكنوني) العربي  محمد  السيد 

333 )بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الكنوني) العربي  محمد  السيد 
 738 1قم) الوفاء) حي  عنوانه)ا()

333)9)العرائش املرب.
الكنوني) العربي  محمد  السيد 
 738 1قم) الوفاء) حي  عنوانه)ا()

333)9)العرائش املرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكنوني) العربي  محمد  السيد 
 738 1قم) الوفاء) حي  عنوانه)ا()

333)9)العرائش املرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتا1يخ)35)ما31)

 )3))تحت 1قم)  3.

453I

مكتب االستاذ زاهدي عشدالعزيز موثق

WORLD PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عشدالعزيز 
موثق

الدا1 الشيضاء شا1ع ) ما31 زنقة 
امستردام عما1ة 6 الرقم 6 - الطابق 

) ، 3493)، الدا1 الشيضاء املغرب

WORLD PROMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: وجدة 85 
زنقة مراكش - - وجدة املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.33(87

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)5))فبراير) )3)

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقر1 

للشركة مع مقتضيات القانون:)

الشركة) 1أسمال  في  الزيادة 

إلى) د1هم،) ( 33.333,33 من) لرفعه 

5.333,33  )د1هم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) (38 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)835.

454I

خبرة))الشرق

ESPACE BENISNASSEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خبرة  الشرق

49 شا1ع الشكاي لهشيل اقامة 1ياض 

املدينة شقة 1قم 3 بركان 49 شا1ع 

الشكاي لهشيل اقامة 1ياض املدينة 

شقة 1قم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

ESPACE BENISNASSEN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 

د1عة حي املسيرة 1قم 8)  بركان - 

63333 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

7663

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPACE BENISNASSEN
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومطعم للشواء،بقالة وموتيل.
زنقة واد) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- بركان) ( (8 املسيرة 1قم) د1عة حي 

63333)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 ESPACE الشركة)
حصة) (BENISNASSEN( :( ( 1.000

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
53))بقيمة) (: )السيد وسام بوطة)

33 )د1هم.
 (53 (: بوطة) بوجمعة  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
بقيمة) ((53 (: السيد محمد بوطة)

33 )د1هم.
بقيمة) ((53 (: بوطة) علي  السيد 

33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوطة  وسام  السيد 
3 )شا1ع واد د1عة حي النصر بركان)

63333)بركان املغرب.
عنوانه)ا() بوطة  بوجمعة  السيد 
3 )شا1ع واد د1عة حي النصر بركان)

63333)بركان املغرب.
عنوانه)ا() بوطة  محمد  السيد 
3 )شا1ع واد د1عة حي النصر بركان)

63333)بركان املغرب.
  3 عنوانه)ا() بوطة  علي  السيد 
بركان) النصر  حي  د1عة  واد  شا1ع 

63333)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بوطة  وسام  السيد 
3 )شا1ع واد د1عة حي النصر بركان)

63333)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/44 .
455I

ORCHYDIA

اورشيديا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ORCHYDIA
 ESPACE(PORT(D(ANFA 3 RUE

 BAB(EL(MANSOUR 1ER(ETAGE
BUREAU 3 ، 20050، الدا1 

الشيضاء املغرب
او1شيديا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 

 Espace(port(d(anfa 3 rue(Bab
 el(Mansour 1er(etage(Bureau
N°3 شا1ع سومية اقامة شهرازاد 
3 الطابق 5 1قم )) بالمي الدا1 
الشيضاء 3353) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
. 9399 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) ((333 دجنبر) ((9 في) املؤ1خ 
حل او1شيديا شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوان) د1هم  (53.333 1أسمالها)
 Espace( port( d اإلجتماعي) مقرها 
 anfa( 3( rue(Bab( el(Mansour( 1er
سومية) شا1ع  (etage( Bureau( N°3
 (( 1قم) (5 الطابق) (3 اقامة شهرازاد)
الدا1) ((3353 الشيضاء) الدا1  بالمي 
لواجهت) نتيجة  املغرب  الشيضاء)
التصفية) الشركة صعوبة قشل قرا1 
بسبب الظروف االقتصادية السيئة.

و عين:
بلقا�سي) ( مونية) السيد)ة()
  95 1قم) با1انفا  اقامة  وعنوانه)ا()
املغرب) الشيضاء) الدا1  ((3353

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 Espace(وفي ((333 9))دجنبر) بتا1يخ)
 port(d(anfa(3(rue(Bab(el(Mansour
شا1ع) (1er( etage( Bureau( N°3
 5 الطابق) (3 اقامة شهرازاد) سومية 
 (3353 بالمي الدا1 الشيضاء) ((( 1قم)

الدا1 الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم) )7673.

456I

ديوان الخدمات

BENJ TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان الخدمات

شا1ع محمد الخامس 1قم 94 سيدي 

قاسم، 6333 ، سيدي قاسم 

املغرب

BENJ TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 5 
1قم )  اقامة شمس تجزئة غيثة  - 

6333  سيدي قاسم املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(8543

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) ما31) )3)) (39 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()حكيمة))الغوات)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (633

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333

ما31) (39 بتا1يخ) بنجامع  امشا1ك 

.(3( 

تفويت السيد))ة()صهيب))بنجامع)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 33

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333

ما31) (39 بتا1يخ) بنجامع  امشا1ك 

.(3( 

اليا3 بنجامع) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 33

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333

ما31) (39 بتا1يخ) بنجامع  امشا1ك 

.(3( 

نو1هان) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ( 33 بنجامع)

السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333 أصل)

ما31) (39 امشا1ك بنجامع بتا1يخ) )ة()

.(3( 

بنجامع) هند  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 33
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333
ما31) (39 بتا1يخ) بنجامع  امشا1ك 

.(3( 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  3 بتا1يخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/69.

457I

ABA GESTION SARLAU

SOCIETE DOAA VOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOCIETE DOAA VOYAGE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم  3 
زنقة ترمدي شا1ع املوحدي البيطا 

دكرات - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66689
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE DOAA VOYAGE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسافرين والشضائع.
1قم) 3  (: عنوان املقر االجتماعي)
البيطا) املوحدي  شا1ع  ترمدي  زنقة 

دكرات)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
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اسماعيلي) عشدالسالم  السيد 

علوي):))533)حصة بقيمة)33 )د1هم)

للحصة).

 533 ( (: وتعدوت) موحى  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اسماعيلي) عشدالسالم  السيد 

علوي عنوانه)ا()53)زنقة) )حي عزهللا)

دكرات))33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا() وتعدوت  موحى  السيد 

 5(333 الخنك) تسمعلت  قصر 

الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيلي) عشدالسالم  السيد 

علوي عنوانه)ا()53)زنقة) )حي عزهللا)

دكرات))33333)فا3 املغرب

عنوانه)ا() وتعدوت  موحى  السيد 

 5(333 الخنك) تسمعلت  قصر 

الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))4  .

458I

FOUZMEDIA

ORLADO TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ORLADO TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عشدالعزيز شا1ع موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - 4333  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

594 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORLADO TRANSPORT
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين.
 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شا1ع) عشدالعزيز  موالي  اقامة 
  4333  -  4 موالي عشدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بيهات بوسلهام عنوانه)ا()
  4333 املناصرة) القاللشة  دوا1 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بيهات بوسلهام عنوانه)ا()
  4333 املناصرة) القاللشة  دوا1 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

1قم)-.
459I

PREMIUM FINANCE

MY LITTLE BOHEME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MY LITTLE BOHEME   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عما1ة  

39  شقة 43 الطابق 1قم 3 جليز - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((7 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  LITTLE BOHEME

التجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإللكترونية.

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عشد)

اقامة جواد عما1ة)) الخطابي  الكريم 

(- 3)جليز) الطابق 1قم) (43 39 )شقة)

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيدة خلفاوي سا1ة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة خلفاوي سا1ة عنوانه)ا()

االما1ات) ( ابوظبي) (99(47 ( ابوظبي)

العربية املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خلفاوي سا1ة عنوانه)ا()

االما1ات) ( ابوظبي) (99(47 ( ابوظبي)

العربية املتحدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)558 ) .

463I

CORPOCONSULT SARL

HORTUS )SARL AU( 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

1فع 1أسمال الشركة

CORPOCONSULT SARL

 EME(ETAGE(N 18 RCE 5

 YASSMINE PORTE B ANG

 BD(OMAR(AL(KHAYAM  ET

 RUE EL BANAFSAJ HAY RAHA

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

 )HORTUS )SARL(AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 49 

 RUE JEAN JAURES GAUTHIER

 CASABLANCA 49 RUE

 JEAN JAURES GAUTHIER

 CASABLANCA 20000

.CASABLANCA MAROC

1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(69357

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) ((3(3 دجنبر) في) 3) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ( .933.333«

 (.333.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«

د1هم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أ1باح أو عالوات إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769496.

46 I
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y.o.r.comptabilite

STE FJ SPORT
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
STE FJ SPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 MAG 2 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 IMM(N°68 LOTS(PRESTIGIA
 CHAMPS(DE(COURS(FES -

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
663(7

عقد حر مؤ1خ في) 3  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE FJ(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SPORT
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستلزمات الرياضية.
 MAG (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ( IMM N°68 LOTS PRESTIGIA
 CHAMPS DE COURS FES -

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: أحمد) أغزال  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد أغزال أحمد):)333 )بقيمة)

33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أحمد  أغزال  السيد 
حي واد فا3 فا3) (86 1قم) ( 8 زنقة)

33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العطماني  منير  السيد 
فا3) الحديقة  تجزئة  (3 55/ك)

33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3 8.

46(I

CCJF

 L’UNIVERSELLE DES
    CEREALES ET DENREES

»UCD»باختصار

إعالن متعدد القرا1ات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
 L’UNIVERSELLE DES CEREALES
 »UCD»1باختصا    ET DENREES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 6.3 
طريق الرباط عين السشع  - - الدا1 

الشيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.(4989 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)5))ماي)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

توسيع الهدف االجتماعي
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون السا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

توسيع الهدف االجتماعي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

يونيو)3)3))تحت 1قم)7 7374.

463I

RA CONSULTING

 STE METAL INVEST TRADE
GROUPE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RA CONSULTING

 APPT(N° 4 IMMEUBLE(ALAOUI

 RUE(QATAR(VN(FES ، 30000،

FES MAROC

 STE METAL INVEST TRADE

GROUPE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك أ3 
1قم 49) اعوينات الحجاج  فا3 

33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

665(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE METAL INVEST TRADE

.GROUPE

-)معدات) (: غرض الشركة بإيجاز)

اآلالت)،)اآلالت الكشيرة)،)الصناعية أو)

معدات املقاول))التاجر(.

حديدية) مشغوالت  أو  أجهزة  (-

يستخدم فيها شخصان على األكثر.)

)تاجر()في مستو1د تجزئة))تاجر()بيع)

ششه جملة..

بلوك أ3  (: عنوان املقر االجتماعي)
فا3) ( الحجاج) اعوينات  ((49 1قم)

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( الصاخي) مراد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الصاخي  مراد  السيد 
48))اعوينات الحجاج) بلوك ا3)1قم)

فا3)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الصاخي  مراد  السيد 
48))اعوينات الحجاج) بلوك ا3)1قم)

فا3)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)984.
464I

STE FIDU-LIDOU SARL

MAZROBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
MAZROBA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي سيدي 
علي قرية با محمد تاونات - 34353 

قرية با محمد املغرب.
تغيير تسمية الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
 379

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم تغيير) ((3(3 نونبر) (35 املؤ1خ في)
 »MAZROBA« الشركة من) تسمية 

. »SOMARITRAV«(إلى
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتا1يخ)  ) ( االبتدائية بتاونات)

 )3))تحت 1قم) )3)/75.
465I

societe(comptaline(for(you

 AFRICAN SOURCE
TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

societe(comptaline(for(you
6) زنقة عشا3 املسعدي فا3 

فا3، 33333، فا3 املغرب
  AFRICAN SOURCE TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 

الكريم الخطابي  عما1ة بنمو�سى 
الـݣواش الطابق الثاني   فا3 - 

33333 فا3  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

6669 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. AFRICAN SOURCE TRADING

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير االحجا1 والرخام.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عشد الكريم الخطابي))عما1ة بنمو�سى)
(- فا3) ( ( الثاني) الطابق  الـݣواش 

33333)فا3))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 653 ( (: ( يوسف) مطيع  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة جليلة ايت اطشيب)):))353 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( يوسف) السيد مطيع 

السالم) تجزئة  الكوفة  شا1ع  ( 44

زهو1)) 333333)فا3))املغرب.

اطشيب)) ايت  جليلة  السيدة 

عنوانه)ا()امل)5)1قم)4 3 )املسيرة ح)

ي م))33333)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( يوسف) السيد مطيع 

السالم) تجزئة  الكوفة  شا1ع  ( 44

زهو1)) 333333)فا3))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43  .

466I

ذة بشرى الناز1ي
َ
ديوان االستا

ALOUACHE ALLUMINIUM
شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

ذة بشرى الناز1ي
َ
ديوان االستا

شا1ع عشد املومن، إقامة النخيل 

3، الطابق األول، الشقة 1قم ) ، 

3 88)، املحمدية املغرب

 ALOUACHE ALLUMINIUM

شركة التضامن

و عنوان مقرها االجتماعي حي لال 

مريم بلوك 3)  1قم 35 - 3673) 

الدا1 الشيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.97355

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في))))فبراير) )3))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

التضامن«)إلى)»شركة ذات املسؤولية)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)9)7693.

467I

TRAITEUR ET PATISSERIE SAHARA

 TRAITEUR ET PATISSERIE
SAHARA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TRAITEUR ET PATISSERIE
SAHARA

1قم  87 حي العودة العيون املغرب، 
73333، العيون املغرب

 TRAITEUR ET PATISSERIE
SAHARA SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم  87 
حي العودة العيون املغرب 73333 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
356(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TRAITEUR ET PATISSERIE

. SAHARA SARL AU
تموين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحفالت),)انتاج وتسويق الحلويات),)
التجا1ة العامة),)االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)1قم) 87 
 73333 املغرب) العيون  العودة  حي 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: العمري) ( السيدة حنان)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العمري عنوانه)ا() ( السيدة حنان)
 73333 1قم) 87)حي العودة العيون)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العمري عنوانه)ا() ( السيدة حنان)
 73333 1قم) 87)حي العودة العيون)

العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

) )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/776.

468I

FOUZMEDIA

ADIL-SAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ADIL-SAF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي هند 

التجا1ي الرقم 56)  سوق اال1بعاء 

الغرب  - ---- سوق اال1بعاء الغرب 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(68 7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ADIL- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAF
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انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق مواد الشناء)الجاهزة

املختلفة) االشغال  في  مقاول 

واشغال الشناء.

حي هند) (: عنوان املقر االجتماعي)

سوق اال1بعاء) ( ((56 الرقم) التجا1ي 

الغرب) سوق اال1بعاء) (---- (- ( الغرب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد 1ضوان لحرا1تي عنوانه)ا()

سيدي) سعيد  اوالد  الحرا1ثة  دوا1 
بلقصيري) (--- بلقصيري) الكتمل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 1ضوان لحرا1تي عنوانه)ا()

سيدي) سعيد  اوالد  الحرا1ثة  دوا1 
بلقصيري) (--- بلقصيري) الكتمل 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب)) اال1بعاء) بسوق  االبتدائية 

بتا1يخ)9 )نونبر)3)3))تحت 1قم)-.

469I

1يدكوم

فوزي انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

1يدكوم

3  زنقة عقشة بن نافع برشيد ، 

33 6)، برشيد املغرب

فوزي انفيست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  شا1ع 

محمد الخامس الطابق 3 على 

اليسا1 تجزئة اليسر - 33 6) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 484 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

فوزي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

انفيست.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ي اشغال عامة شراء)وبيع مواد)

الشناء.

  3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

3)على) شا1ع محمد الخامس الطابق)

اليسا1 تجزئة اليسر)-)33 6))برشيد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: محمد) فوزي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فوزي محمد عنوانه)ا()   

 (6 33 ( ممر الفراهيدي حي الوحدة)

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فوزي محمد عنوانه)ا()   

 (6 33 ممر الفراهيدي حي الوحدة)

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

 )3))تحت 1قم))33.

473I

AS ASESORES SARL

DR G SHADES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AS ASESORES SARL

5،زنقة ليوطنو برجي الطابق 

الخامس ، 3333)، الدا1الشيضاء 

املغرب

DR G SHADES SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

  (3A76B وعنوان مقرها اإلجتماعي

ابواب مراكش  تجزئة تا1كة, مراكش 

املنا1ة , مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((37

  3 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 DR G (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SHADES SARL AU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطشيعية) وتصديراملنتوجات  وانتاج 

.( produits(de(terroir(املحلية

  (3A76B(:(عنوان املقر االجتماعي

ابواب مراكش))تجزئة تا1كة,)مراكش)

مراكش) (43333 (- مراكش) (, املنا1ة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: غزالن) داودي  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: غزالن) داودي  السيدة 
بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غزالن  داودي  السيدة 
كولف) بريستيجيا  مدخل جاد  ((34

سيتي))43333)مراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() غزالن  داودي  السيدة 
كولف) بريستيجيا  مدخل جاد  ((34

سيتي))43333)مراكش))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)-.

47 I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

BNSM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شا1ع عالل ابن عشد 
هللا 1قم )3 الريش ، 433)5، الريش 

املغرب
BNSM TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 
خوجمان كر3 تعاللين الريش - 

433)5 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(659

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BNSM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

نقل) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير))).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايت خوجمان كر3 تعاللين الريش)-)

433)5)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد بوينسميرن):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوينسميرن)))) محمد  السيد 

دوا1 ايت سعيد اولحسن) عنوانه)ا()

بوعرفة) (6 (3( ( فجيج) تالسينت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوينسميرن)))) محمد  السيد 

دوا1 ايت سعيد اولحسن) عنوانه)ا()

بوعرفة) (6 (3( ( فجيج) تالسينت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)3)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم)63.

47(I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TAMADDAHTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شا1ع عالل ابن عشد 

هللا 1قم )3 الريش ، 433)5، الريش 

املغرب

TAMADDAHTE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر 

تليشت الريش - 433)5 الريش 

املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.(3 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) فبراير) )3)) ((6 في) املؤ1خ 

ذات) شركة  ( (TAMADDAHTE حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

قصر تليشت الريش)-)433)5)الريش)

املغرب نتيجة السشاب اقتصادية.

و عين:

اوداش) ( حميد) السيد)ة()

الراشدية) توشكة  حي  وعنوانه)ا()

املغرب كمصفي) الراشدية  ( (5(333

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

قصر) وفي  فبراير) )3)) ((6 بتا1يخ)

الريش) (5(433 (- الريش) تليشت 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)3)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم)64.

473I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

BABINO MILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NE(CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE(LIBERTE(N10 3EME(ETAGE

 APP(N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

BABINO MILLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة 1قم 5 - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49(345

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BABINO MILLE
النسيج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والخياطة.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االجتماعي)
 -  5 الحرية الطابق الثالث شقة 1قم)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 553 ( (: زكرياء) طلحة  بن  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد مليكي أحمد):))453)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن طلحة زكرياء)عنوانه)ا()
عملية أ1ض النجاح عما1ة 3 شقة)  
طابق سفلي عين الشق)3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا()) أحمد  مليكي  السيد 
بوسكو1ة) (37 الرقم) غيثة  تجزئة 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن طلحة زكرياء)عنوانه)ا()
عملية أ1ض النجاح عما1ة 3 شقة)  
طابق سفلي عين الشق)3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)767683.

474I

SAFIGESTRA(مكتب سفي جيسترا للمحاسشة

ESPOIR INVESTISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب سفي جيسترا للمحاسشة 

SAFIGESTRA

 RUE 28 LOTIS(OUMNIA 3 

 QUARTIER(BOUAB ، 46000،

SAFI(safi

 ESPOIR INVESTISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة ب 

تجزئة السالم حي الشواب اسفي  - 

46333 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  43 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPOIR INVESTISSEMENT

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا1ي)-)مقاول في االشغال

املختلفة او الشناء.

زنقة) (5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ب تجزئة السالم حي الشواب اسفي))-)

46333)اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( الدمالي) ( السيد مروان)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)الدمالي))عنوانه)ا() السيد مروان)
زنقة ب تجزئة السالم حي الشواب) (5

اسفي))46333)اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

)الدمالي))عنوانه)ا() السيد مروان)
زنقة ب تجزئة السالم حي الشواب) (5

اسفي))46333)اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( االبتدائية بآسفي)

 )3))تحت 1قم)-.

475I

ABENN AUDIT & CONSEIL

MAJDAL METAL

إعالن متعدد القرا1ات

ABENN(AUDIT & CONSEIL

 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

MAJDAL METAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 
زنقة موزا1 وشا1ع انفا اقامة الجنة 

الصغيرة طابق 7 - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.38(685

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)39)ما31) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

بين) الحصص  ( بيع) على  موافقة 

االطراف))السيد يزيد العلي والسيدة)

والسيد) ( كشائعين) بنزكري  ( هدى)

محمد محمود عشد اللطيف العابدي)

كمقتني))للحصص)

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
1فع 1أسمال الشركة من)3.333 )الى)

 33.333

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام االسا�سي

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:))
عشد) محمود  محمد  السيد  تعيين 

اللطيف العابدي كمسير للشركة)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمات 1أ3 املال
بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773393.
476I

KARIMA EL HAUZI

MGHARY BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3 ،
90050، ASSILAH(MAROC

MGHARY BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طا1ق بن 
زياد زنقة منصو1 بن أبي عامر 1قم 
95 الطابق الثالث - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  4335

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MGHARY BATIMENT

بإيجاز) الشركة  غرض 

 CONSTRUCTION DE (:

 BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET

.NON RÉSIDENTIELS

عنوان املقر االجتماعي):)طا1ق بن)
زياد زنقة منصو1 بن أبي عامر 1قم)

طنجة) (93333 (- الطابق الثالث) (95

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد عشد هللا املغا1ي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد هللا املغا1ي عنوانه)ا()
قدو1) الحاج  اعزيب  العوينة  حي 

93393)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد هللا املغا1ي عنوانه)ا()
قدو1) الحاج  اعزيب  العوينة  حي 

93393)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)97 43).

477I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

BERNI BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NE(CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE(LIBERTE(N10 3EME(ETAGE

 APP(N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

BERNI BOIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة 1قم 5 - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

473353

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((3(3 يوليوز) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BERNI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BOIS

غرض الشركة بإيجاز):)النجا1ة.

زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االجتماعي)

 -  5 الحرية الطابق الثالث شقة 1قم)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: 1شيد) برنيشة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() 1شيد  برنيشة  السيد 

دوا1 العراقي الرقم)6 ))والد أحمد دا1)

بوعزة)3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() 1شيد  برنيشة  السيد 

دوا1 العراقي الرقم)6 ))والد أحمد دا1)

بوعزة)3333))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

غشت)3)3))تحت 1قم)99 744.

478I
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العشدالوي لالشغال املحاسشتية

STE BAYZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العشدالوي لالشغال املحاسشتية

عما1ة نوميديا شا1ع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35333، 

تازة املغرب

STE BAYZ SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

العلويين 1قم 3)3  - 35333 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5849

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BAYZ SARL

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائية/التجا1ة/املطعمة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تازة) (35333  -   3(3 1قم) العلويين 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: بوشماع) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: الشوعناني) زهير  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الشوعناني  زهير  السيد 

35333)تازة) 78))حي املسعودية تازة)

املغرب.

السيد يوسف بوشماع عنوانه)ا()

حي الرشاد مج)3)الرقم) 7   35333 

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الشوعناني  زهير  السيد 

35333)تازة) 78))حي املسعودية تازة)

املغرب

السيد يوسف بوشماع عنوانه)ا()

حي الرشاد مج)3)الرقم) 7   35333 

تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)43 .

479I

إئتمانية برامي

NORSUD TP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية برامي

شا1ع محمد الخامس عما1ة 

بنشليخة شقة 1قم ٢ ، 53 43، ابن 

جرير املغرب

NORSUD TP  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 

1قم37  - 53 43 ابن جرير املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.((6 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) )3)دجنبر) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

1أسمالها) مشلغ  ( ( (NORSUD TP

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

 - 1قم37   التقدم  حي  اإلجتماعي 

(: ابن جرير املغرب نتيجة ل) (43 53

عدم بلوغ الهداف املسطرة.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ابن جرير) (43 53  - التقدم 1قم37  

املغرب.)

و عين:

الحسيني) ( )عشد الكريم) السيد)ة()

1قم37   التقدم  حي  وعنوانه)ا()

53 43)ابن جرير املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير))بتا1يخ) 3)يناير)

 )3))تحت 1قم)6.

483I

STE FIDLAMIAE SARL

INTELPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

INTELPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

أنوال عما1ة فلو1ي    مكتب 1قم 4 

ميموزا - 4333  القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5 949

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) فبراير) )3)) (33 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

بودجنويت)) )ة() السيد) تفويت 
333. )حصة اجتماعية من) 1ضوان)

أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()

فبراير) (33 عشد الكشير الروكي بتا1يخ)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  5 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)553 8.

48 I

HAMOUNATE

HAMOUNATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HAMOUNATE

 DR MECHRAA LAAMOUR

 ،MHAYA(MEKNES ، 50000

مكنا3 املغرب

HAMOUNATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 DR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MECHRAA LAAMOUR MHAYA

50000 - مكنا3 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(6693

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في)35)دجنبر)9 3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 DR MECHRAA LAAMOUR«

مكنا3 املغرب«) (MHAYA - 53333

 APPT N°6 LOT EL FAJR« إلى)

عين) (N° 5 TAOUJTATE  - 5  33

تاوجدات))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

3)3))تحت 1قم)7 3 .

48(I

HAMOUNATE

HAMOUNATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

HAMOUNATE

 DR MECHRAA LAAMOUR

 ،MHAYA(MEKNES ، 50000

مكنا3 املغرب

HAMOUNATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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 APPT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 N°06 LOT(EL(FAJR(N°15

TAOUAJDATE - 50100 تاوجطات 
املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(6693
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) ((3 9 دجنبر) (35 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
»633.333)د1هم«)أي من)»633.333 
عن) د1هم«) ( .(33.333« إلى) د1هم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا1 واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

3)3))تحت 1قم)7 3 .

483I

FIDUCIAIRE RICH

 ALEMOU NOUGHOU
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°4 IMM 19 2EME(ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
 ALEMOU NOUGHOU

TRAVAUX  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املشيل 
املركز,جماعة املشيل,  الريش - 
ميدلت - 433)5 الريش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(68 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ALEMOU NOUGHOU (:

. TRAVAUX

+اشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة

+نقل الشضائع لحساب الغير.

املشيل) (: عنوان املقر االجتماعي)

(- الريش) ( املشيل,) املركز,جماعة 

ميدلت)-)433)5)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد تحسيس محمد))))):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد تحسيس محمد)))))عنوانه)ا()

الريش) املشيل  ,بوزمو,) املغو) قصر 

433)5)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تحسيس محمد)))عنوانه)ا()

الريش) املشيل  ,بوزمو,) املغو) قصر 

433)5)الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)  )ما31) ( االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم)77.

484I

STE FIDLAMIAE SARL

INTELPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

INTELPRO  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أميركا 
عما1ة 7 مكر1 شقة   الطابق األول 

حي املحيط - 3333  الرباط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5 949

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تعيين) فبراير) )3)) (33 املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()الروكي))

عشد الكشير كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)553 8.

485I

سو3 للمحاسشة

CAFE RESTAURANT B.CUPS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سو3 للمحاسشة
1قم 56 زنقة محمد القو1ي مكتب 
1قم ) ، KENITRA ، 43(3 املغرب

 CAFE RESTAURANT B.CUPS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6  شا1ع 

امام علي املدينة العليا - 3)43  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

55355

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 يونيو) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.RESTAURANT B.CUPS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

EXPLOITANT D’UN MILK BAR

 EXPLOITANT D’UN

.RESTAURANT

عنوان املقر االجتماعي):) 6 )شا1ع)

  43(3 (- العليا) املدينة  علي  امام 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 643.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 6433 (: تهامي) التهامي  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد التهامي تهامي عنوانه)ا()44 

ب املنزه,)بئر الرامي)3)43 )القنيطرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد التهامي تهامي عنوانه)ا()44 

ب املنزه,)بئر الرامي)3)43 )القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

يوليوز)3)3))تحت 1قم)54)76.

486I

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

MEFTAH MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة 

العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 73333، 

العيون املغرب

  MEFTAH MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 3) 
1قم 47 حي الوحدة )3 العيون - 

73333 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
356(3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEFTAH MULTISERVICES
التجا1ة،) (: غرض الشركة بإيجاز)
استيراد معدات السيا1ات التصدير)

النقل الشحري.)
التجا1ه.

)نيغويس(
االستيراد والتصدير.

الخدمات والوظائف املختلفة.
جميع العمليات التجا1ية والشراء)
والشيع والتداول بالجملة ونصف كشير)

وبيع املواد واملنتجات.
االستيراد) العامة،) التجا1ة 
املعدات) بيع  التجا1ة،) والتصدير،)
األثاث) بيع  والحاسبية،) الكهربائية 
جميع) تجا1ة  املكتبية،) واللوازم 
الصناعية،) واملعدات  املنتجات 
أعمال) العام،) الشاطن  من  التعاقد 
أعمال) التنظيف،) العامة،) اإلضاءة 
وأعمال) الكتيشات  إنتاج  البستنة،)
أدوات) إنتاج  املختلفة،) الطشاعة 
وتكسير) إعداد  واالتصال،) اإلعالن 
العامة،) األماكن  تطوير  النوافذ،)
الكا1كوبينغ الخشبي)،)PVC)واملعادن،)
مرافق) العقود من الشاطن العقا1ية،)
ومواد) منتجات  وبيع  شراء) الشناء،)
الشناء)واالستخدام العام للمخد1ات،)
السريعة،) الطرق  العقا1ي،) الترويج 
الششكات املتنوعة،)شراء)وبيع وتأجير)
والديكو1،) الجص  الطالء،) اآلالت،)

املرافق) املرافق،) اإلنشاءات،)
الصحي) الصرف  واملرافق،) املتنوعة 
أعمال) الري،) أعمال  والسشاكة،)
واألعمال) التربة،) ومعالجة  الشالط 
الترابية،)واألعمال الترابية،)واألعمال)
كسر) (، الترابية،) واألعمال  الترابية،)
واإلصالح) الصيانة  وأعمال  الشالط،)
والتجهيزات) واملنشآت  العامة،)
واإللكترونية) الكهربائية  لجميع 
وصيانة) وتكييف الهواء،) والحرا1ية،)
وامليكانيكا) واآلالت،) اآلالت  وإصالح 
العامة،)والتجا1ة في منتجات الطاقة)
األسماك،) وتصدير  املتجددة،)
والتوزيع،) والتسويق،) وبيع،) وشراء)
تسجيل وتجا1ة وتجا1ة في) والترويج؛)
ششه الجملة والجملة وبالتفصيل من)

جميع املنتجات الز1اعية.)
أي معامالت تجا1ية أو مالية أو) (-
تتعلق) عقا1ية  أو  مالية  أو  صناعية 
بشكل مشاشر أو غير مشاشر بالهدف)
االجتماعي للشركة،)أعاله،)أو أي �سيء)
يعزز) أن  املرجح  من  أو  مشابه  آخر 

تطو1ه بأي شكل من األشكال..
 (3 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- العيون) (3( الوحدة) حي  (47 1قم)

73333)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد عمر مفتاح):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمر مفتاح عنوانه)ا()زنقة)
العيون) (3( حي الوحدة) (47 1قم) ((3

73333)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر مفتاح عنوانه)ا()زنقة)
العيون) (3( حي الوحدة) (47 1قم) ((3

73333)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/3)7.
487I

EURODEFI

FP APPAREL LTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT   9

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

FP APPAREL LTD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9   شا1ع 

عشد املومن الطابق التاني 1قم 5  - 

3363) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4936 5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.APPAREL LTD

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس واملنسوجات.

   9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع عشد املومن الطابق التاني 1قم)

5  - 3363))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MEHZABUN PATEL السيدة)

 99 3(  99 3( بريطانيا) عنوانه)ا()

بريطانيا.

 MEHZABIN PATEL السيد)

 99 3(  99 3( بريطانيا) عنوانه)ا()

بريطانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

باحو) ايت  عائشة  السيدة 

عما1ة)) كليفو1نيا  جنان  عنوانه)ا()

يسرى الطابق)34)شقة4 )عين الشق))

الدا1 الشيضاء) ((333 عين الشق) ( 5

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769368.

488I

STE HTCPRO SARL

OJALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE HTCPRO SARL

 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC

OJALA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 زنقة 

عمر ابن العاص إقامة إسماعيل 

مكتب 1قم 4  - 4333  القنيطرة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.55 4 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في))))فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

إقامة) العاص  ابن  عمر  زنقة  (47«

  4333  -   4 1قم) مكتب  إسماعيل 

 56 القنيطرة املغرب«)إلى)»محل 1قم)

وشا1ع) الخامس  محمد  شا1ع  زاوية 

(- (3 أب  إقامة  العزيز  عشد  موالي 

4333 )القنيطرة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 54 8.

489I
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STE HTCPRO SARL

BAGGADIR NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE HTCPRO SARL
 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC
BAGGADIR NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

الكداد1ة سيدي الكامل   - 53 6  
بلقصيري املغرب.

وفاة شريك
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(75 7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)7 )فبراير) )3))تم اإلعالم)
وتوزيع) بقاد1  سليم  الشريك  بوفاة 
لرسم) (

ً
تشعا الو1ثة  على  حصصه 

 (3(3 أكتوبر) (36 في) املؤ1خ  اإل1اثة 
بالشكل األتي):

 4 6 ( (، ( التهامي بقاد1) السيد)ة()
حصة).

السيد)ة()زهرة نونح))،))84)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا1يخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

فبراير) )3))تحت 1قم)35 .

493I

MULTI EXPERTISE

CONCEPT AUTO

إعالن متعدد القرا1ات

MULTI EXPERTISE
97 شا1ع حسن الصغير الطابق 
األول 1قم  8 ، 3333)، الدا1 

الشيضاء املغرب
CONCEPT AUTO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 6 زنقة 
ضاية عوة اكدال - - الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.  ( 7 

االستثنائي  العام  الجمع  بمقت�سى 
املؤ1خ في 7) يناير  )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
  33 بقيمة) حصة  ( 333 تفويت)
د1هم للحصة من طرف ال سيد يوال)
الحسين) السيد  لفاىدة  طو1دجمان 

بونيت
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
يوال طو1دجمان) ال سيد  استقالة 

من مهامه كمسير وحيد
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد الحسين بونيت مسيرا)

وحيدا
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
التقدمة و1قم) (6 تغيير الفصول 1قم)
التسيير من) ( 5 الرا3 مال و1قم) (7

النظام االسا�سي
قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
بونيت) الحسين  السيد  مساهمة 

بمشلغ)33333 د1هم
بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
بونيت ب) الحسين  السيد  مساهمة 

333 )حصة
على) ينص  الذي  (: 5 1قم) بند 
طرف) من  مسيرة  الشركة  مايلي:)
السيد الحسين بونيت بصفته مسيرا)

وحيدا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)736   .
49 I

CCJF

CERLEG ENTREPOTS
إعالن متعدد القرا1ات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
CERLEG ENTREPOTS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 6.3 

شا1ع موالي اسماعيل عين السشع 

- - الدا1 الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. (8563

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)4))شتنبر)8 3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)5)7689.

49(I

DAR N’FIS

DAR N›FIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR N›FIS

 Lalla(Takerkoust(croute

 Makhfamane ، 42200، Lalla

Takerkouste(Maroc

DAR N›FIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LALLA وعنوان مقرها اإلجتماعي

 TAKERKOUSTE(Route(Douar

 Makhfamane - 42000 LALLA

TAKERKOUSTE(Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (349

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 DAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.N’FIS
 Maison (: غرض الشركة بإيجاز)

. d’hôtes
 LALLA (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 TAKERKOUSTE( Route( Douar
 Makhfamane( -( 42000( LALLA

.TAKERKOUSTE(Maroc
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 333 ( (: نو1الدين) مفتول  السيد 

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).
السيدة برادة أسماء):))333)حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).
 (33 ( (: كميلية) مفتول  السيدة 

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).
السيد مفتول سامي):))33))حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).
 333 (: نو1الدين) مفتول  السيد 

بقيمة)333. )د1هم.
السيدة برادة أسماء):)333)بقيمة)

333. )د1هم.
 (33 (: كميلية) مفتول  السيدة 

بقيمة)333. )د1هم.
السيد مفتول سامي):)33))بقيمة)

333. )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مفتول نو1الدين عنوانه)ا()
عين) ((( الرقم) إقامة د1يم كا1دن) )
الدياب)83 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() أسماء) برادة  السيدة 
عين) ((( الرقم) إقامة د1يم كا1دن) )
الدياب)83 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
السيدة مفتول كميلية عنوانه)ا()
عين) ((( الرقم) إقامة د1يم كا1دن) )
الدياب)83 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() سامي  مفتول  السيد 
عين) ((( الرقم) إقامة د1يم كا1دن) )
الدياب)83 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6792

عنوانه)ا() أسماء) برادة  السيدة 

عين) ((( الرقم) إقامة د1يم كا1دن) )

الدياب)83 3))الدا1 الشيضاء)املغرب

السيد مفتول نو1الدين عنوانه)ا()

عين) ((( الرقم) إقامة د1يم كا1دن) )

الدياب)83 3))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

.M02_2275798(3))تحت 1قم( 

493I

Virtual(space(international

MAMBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Virtual(space(international

 BD(zerktouni 6 ème(etage ، 46

20100، Casablanca(Maroc

MAMBA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شا1ع 

الز1قطوني الطابق الساد3 مكاتب 

5 و 6  - 33 3) الدا1 الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3 4355

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1) ما31) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

  MAMBA الوحيد) الشريك  ذات 

د1هم) ( 3.333 1أسمالها) مشلغ 

شا1ع) (46 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 

الز1قطوني الطابق الساد3 مكاتب)

الشيضاء) الدا1  ((3 33  -   6 5 و)

مداخيل) انعدام  (: ل) نتيجة  املغرب 

للشركه.

و حدد مقر التصفية ب)46)شا1ع)

الز1قطوني الطابق الساد3 مكاتب)

الشيضاء) الدا1  ((3 33  -   6 5 و)

املغرب.)

و عين:

)لطفي وعنوانه)ا() امام) السيد)ة()

 4 ف) (( ج) عما1ه  الشرف  تعاونيه 

الدا1) ((3333 ( الشق) عين  (( طابق)

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773363.

494I

ABDESLAM ANTID

LOCATION S.M.K
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ABDESLAM ANTID

 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

LOCATION S.M.K  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سرغين جماعة الخنك - 333)5  

الرشيدية  املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(3( / 4533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ما31) )3)) في) 3) املؤ1خ 

املصادقة على):

اسماعيل))) ( )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (533 ( خطا1ي)

)ة()) السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

عشد املنعم))خطا1ي بتا1يخ) 3)ما31)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  5 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/36 .

495I

ABDESLAM ANTID

LOCATION S.M.K
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED(EL

 HAJ(ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

LOCATION S.M.K شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
سرغين جماعة الخنك - 333)5 

الرشيدية املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.(3( / 4533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في) 3)ما31) )3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الخنك) جماعة  سرغين  »قصر  من)
إلى) املغرب«) الرشيدية  (5(333  -
 -    9 1قم) ( (( »توسعة عين العاطي)

333)5)الرشيدية))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
ما31) )3))تحت 1قم) )3)/36 .
496I

afayad(groupe

 AMZIL ASNI COMMERCE
ET SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

afayad(groupe
 Imm 26 av(allal(el(fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech ، 0، MARRAKECH

MAROC
 AMZIL ASNI COMMERCE

ET SERVICES SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محاميد3 
الكوا3 1قم 4)  مراكش - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((83

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AMZIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 ASNI COMMERCE ET SERVICES

.SARL

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشاءات))مقاول(

مقاول تو1يد كهرباء)سشاك.

عنوان املقر االجتماعي):)محاميد3 

 43333 (- مراكش) ( (4 الكوا3 1قم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أمزيل  الحسين  السيد 

مراكش) الحوز  أسني  إمسكير  دوا1 

)5 )4)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() أمزيل  ابراهيم  السيد 
 43333 مراكش) ( (4 1قم) محاميد3)

مراكش املغرب.

تاجاديرت) ايت  محمد  السيد 
الحوز) أسني  إمسكير  دوا1  عنوانه)ا()

مراكش))5 )4)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أمزيل  الحسين  السيد 

مراكش) الحوز  أسني  إمسكير  دوا1 

)5 )4)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)566 ) .

497I
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مكتب اد1يس الحمومي

 SIMIC( سيميك أفريكا
)AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 )SIMIC AFRICA( سيميك أفريكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  4، زنقة 
الحسيمة، إقامة بنزاكو1، الطابق 
الثاني، الشقة 3 ، األطلس- فا3 - 

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66345
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سيميك)

.(SIMIC AFRICA((أفريكا
صنع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 PANNEAUX( ساندويتش) لوحات 

(SANDWICH
-)تصنيع وتسويق وتوزيع السقف)

(SKYDOME(
-)الشحث والتطوير.

واملشو1ة) والدعم  الد1اسة  (-
وتقديم الخدمات ألي مشروع متعلق)

بالنشاط.
وتصدير) واستيراد  وشراء) بيع  (-
املواد) جميع  وتجا1ة  وتوزيع 
املتعلقة) واملعدات  واملستلزمات 

بالنشاط..
عنوان املقر االجتماعي):) 4،)زنقة)
الطابق) بنزاكو1،) إقامة  الحسيمة،)
(- فا3) األطلس-) (، (3 الشقة) الثاني،)

33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

بوفيري) فابريزيو  السيد 

حصة) (FABRIZIO( BOVERI( :( ( 800

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

33 )حصة) ( (: السيد محمد نقيرة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

سالفاطو1 كا1لو�سي  السيد 

 CARLUCCI( SALVATORE( :( ( 50

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

حصة) (53 ( (: السيد حميد جشا1)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوفيري) فابريزيو  السيد 

عنوانه)ا()    (FABRIZIO BOVERI

موناكو) (98333 موناكو) سيج-) زنقة 

موناكو.

عنوانه)ا() نقيرة  محمد  السيد 

5)إقامة أطلنتيس) شا1ع الفرابي 1قم)

1قم) 3)طنجة)93333)طنجة املغرب.

سالفاطو1 كا1لو�سي  السيد 

CARLUCCI SALVATORE)عنوانه)ا()

  3 36 (، 7( كو1سو سيشاستوبولي)

طو1ينو) ( 3 36 إيطاليا) طو1ينو،)

إيطاليا.

عنوانه)ا() جشا1  حميد  السيد 

 469 كاليفو1نيا كولف 1سو1ت فيال)

بوسكو1ة الشيضاء.) املدينة الخضراء)

3333))الدا1الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوفيري) فابريزيو  السيد 

عنوانه)ا()    (FABRIZIO BOVERI

موناكو) (98333 موناكو) سيج-) زنقة 

موناكو

عنوانه)ا() نقيرة  محمد  السيد 

5)إقامة أطلنتيس) شا1ع الفرابي 1قم)

1قم) 3)طنجة)93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)66345.

498I

FIDUCIA-MID

 TAJ DRAA TAFILALET SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
1قم 98 الطابق االول طريق مكنا3 
ميمالل ميدلت ، 54353، ميدلت 

ميدلت
   TAJ DRAA TAFILALET SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سال 
1قم  8 املو  - 54353 ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(65 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TAJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  DRAA TAFILALET SARL AU
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واستغالل) الطشاعة،املفاوضة 

املعادن.
عنوان املقر االجتماعي):)زنقة سال)
1قم) 8)املو))-)54353)ميدلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: التجيدي خالد) السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
التجيدي خالد عنوانه)ا() السيد 
ميدلت) (54353 ( ( املحكمة) ساحة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

التجيدي خالد عنوانه)ا() السيد 
ميدلت) (54353 ( ( املحكمة) ساحة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
3))فبراير) )بتا1يخ) االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم)58.

499I

fudcom

KASBA@DAY.NET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fudcom
 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER
 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°(3(.
 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
KASBA@DAY.NET شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : بلوك 

7 1قم    و)  حي الرمز بني مالل - 
3333) بني مالل املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.( 33
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
3)3))تقر1 حل) 38)فبراير) املؤ1خ في)
ذات) شركة  (KASBA@DAY.NET
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مشلغ 1أسمالها)33.333.333  
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك)
(- حي الرمز بني مالل) و) ) 1قم)  ) (7
3333))بني مالل املغرب نتيجة لقرا1)

الشريك الوحيد).
و عين:

العما1ي)) ( ( فيصل) السيد)ة()
1قم) (37 بلوك) الرمز  حي  وعنوانه)ا()
3 )بني مالل)3333))بني مالل املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بلوك) وفي  غشت) )3)) (3( بتا1يخ)
(- حي الرمز بني مالل) و) ) 1قم)  ) (7

3333))بني مالل املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)7 )فبراير)

 )3))تحت 1قم) 9 .
533I

SAGEST

MI MINA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
MI MINA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دكان حي 

هبري ايموزا1 كند1 - 53)3) ايموزا1 
كند1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3(33

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MINA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)بيع اجزاء)

السيا1ات)+)اصالخ السيا1ات).
:)دكان حي) عنوان املقر االجتماعي)
هبري ايموزا1 كند1)-)53)3))ايموزا1)

كند1 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الفقير) محمد  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الفقير  محمد  السيد 
طريق سيدي مسعود ايموزا1 كند1)

53) 3)ايموزا1 كند1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الفقير  محمد  السيد 
طريق سيدي مسعود ايموزا1 كند1)

53) 3)ايموزا1 كند1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بصفرو))بتا1يخ)-)تحت 1قم)

.-
53 I

STE FIDLAMIAE SARL

INTELPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
INTELPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

أنوال عما1ة فلو1ي    مكتب 1قم 4 
ميموزا - 3333  القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5 949
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)33)فبراير) )3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
فلو1ي) عما1ة  أنوال  زنقة  ((3« من)
  3333 (- ميموزا) (4 مكتب 1قم) (  
أميركا) »زنقة  إلى) املغرب«) القنيطرة 
الطابق) شقة) ) مكر1  (7 عما1ة)
الرباط)) ( 3333 (- املحيط) األول حي 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)553 8.
53(I

KB(Compta

MITSUKI RABAT CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KB(Compta
38 زنقة التاهيتي شا1ع الحسن 
الثاني ، 3363 ، الرباط املغرب
 MITSUKI RABAT CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 
التاهيتي شا1ع الحسن الثاني - 

3363  الرباط املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 4 347

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)8))دجنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الحسن) شا1ع  التاهيتي  زنقة  (38«
إلى) الرباط املغرب«) ( 3363 (- الثاني)
التجا1ي) مركز  (R  38 (1قم »محل 
الرباط سانتر اكدال)-)3333 )الرباط))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)))7   .
533I

FIDUCIAIRE (336

BOUREGREG ALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca(Maroc
BOUREGREG ALU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
ايت او1ير شا1ع موالي يوسف - 

3333) الدا1الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.388535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ( ( في) املؤ1خ 

املصادقة على):
امين) سيدي  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (533 الهوا1ي)
)ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)
بشرى))مرود بتا1يخ)) )فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76943.
534I

FLASH ECONOMIE

WIN TRANSIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WIN TRANSIT
 شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإلجتماعي :بلوك او   ،زنقة 
4 1قم 5  مكر1،حي الداخلة - أكادير
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4645 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة-
  WIN TRANSIT:تسمية الشركة-
التعشير) (: غرض الشركة بإيجاز)

الجمركي-
بلوك او) (: عنوان املقر االجتماعي)
  ،زنقة)4)1قم)5 )مكر1،حي الداخلة)

-))أكادير)-
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة-
  3.333 الشركة:) 1أسمال  :مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي-
 63 (: ساليمي) الدين  زين  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)
3 )حصة) (: السيدة مينة بولنوا1)

بقيمة)33 )د1هم للحصة
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السيدة غزالن ساليمي):)3 )حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة)

السيد عدنان ساليمي):)3 )حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة

  3 (: ساليمي) وجدان  السيدة 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (:
وصفات ومواطن الشركاء)-

السيد زين الدين ساليمي عنوانه)
  5 1قم) (34 او)  ،زنقة) بلوك 

مكر1،حي الداخلة)-)أكادير
السيدة مينة بولنوا1 عنوانها بلوك)
حي) مكر1  ( 5 134قم) ( زنقة) او)  )

الداخلة)-)أكادير)
عنوانها) ساليمي  غزالن  السيدة 
 ( النرجس امل) (6 عما1ة) (((( شقة)

بنسركاو-)أكادير)
عنوانه) ساليمي  عدنان  السيد 
مكر1) ( 5 134قم) زنقة) (  ( بلوك او)

حي الداخلة)-)أكادير)
عنوانها) ساليمي  وجدان  السيدة 
 34 ( زنقة) 5 )مكر1 بلوك او)  ) 1قم)

حي الداخلة)-)أكادير)
والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة-
السيد زين الدين ساليمي عنوانه)
  5 1قم) (34 او)  ،زنقة) بلوك 

مكر1،حي الداخلة)-)أكادير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) بأكادير  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 9857
535I

CCJF

FIRST QUALITY FOOD

إعالن متعدد القرا1ات

CCJF
 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،
20040، CASABLANCA(MAROC
FIRST QUALITY FOOD »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  ) ، 
املنطقة الصناعية الساحل، حد 

السوالم - - برشيد املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.4353
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)4 )أبريل)6 3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 
مايلي:)الرفع من الرأسمال االجتماعي)
إلى)) د1هم  ()(5.333.333,33( من)
بإصــــدا1) د1هم  ()8 .853.333,33(
سهم من فئة ألف د1هم)) ()56.853(

)333,33. ()د1هم للسهم الواحد
على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 
مايلي:)الرفع من الرأسمال االجتماعي)
إلى)) د1هم  ()8 .853.333,33( من)
)33.333.333,33 ()د1هم من خالل)

التضمين الجزئي لأل1باح املحتجزة
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

الرفع من الرأسمال االجتماعي
بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ( 8 بتا1يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

6 3))تحت 1قم)6 3)/89) .
536I

N(M CONSEIL-SARL

N2C PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
N(C PIECES AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

تافسو1 جماعة اعزانا  - 333)6 
الناظو1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 7(5
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 N(C (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PIECES AUTO
غرض الشركة بإيجاز):)-)بيع قطع)

غيا1 السيا1ات
-)التصدير واالستيراد.

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6(333 (- ( اعزانا) جماعة  تافسو1 

الناظو1 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: محمد) النجا1ي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد الشراطي عشد املنعم):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد النجا1ي محمد عنوانه)ا()
 6(333 بوغافر) بني  تغدمية  دوا1 

الناظو1 املغرب.
املنعم) عشد  الشراطي  السيد 
1ونهايم) (68 59 املانيا) عنوانه)ا()

املانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد النجا1ي محمد عنوانه)ا()
 6(333 بوغافر) بني  تغدمية  دوا1 

الناظو1 املغرب
املنعم) عشد  الشراطي  السيد 
1ونهايم) (68 59 ( 1ونهايم) عنوانه)ا()

املانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ))3)ما31)

 )3))تحت 1قم)474.

537I

خياط محمد

SOJAEL CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خياط محمد

83) شا1ع املقاومة حي الفتح ، 

5333)، خريشكة املغرب

SOJAEL CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )78,حي 

الفوسفاط بولنوا1 - )5 5) خريشكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

69(3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOJAEL CONSTRUCTION

-انعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ي.

-اشغال مختلفة..

)78,حي) (: عنوان املقر االجتماعي)

الفوسفاط بولنوا1)-))5 5))خريشكة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد حما1 العربي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد حما1 جالل)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العربي  حما1  السيد 

 (5 5( بولنوا1) اد1يس  بن  حي  ((5

خريشكة املغرب.
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عنوانه)ا() جالل  حما1  السيد 
 (5 5( بولنوا1) اد1يس  بن  حي  ((5

خريشكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العربي  حما1  السيد 
 (5 5( بولنوا1) اد1يس  بن  حي  ((5

خريشكة املغرب
عنوانه)ا() جالل  حما1  السيد 
 (5 5( بولنوا1) اد1يس  بن  حي  ((5

خريشكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة))بتا1يخ)5 )ما31)

 )3))تحت 1قم)9) .

538I

LA MAROCAINE C.J

FIMROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LA MAROCAINE C.J
شا1ع عشد الكريم الخطابي 8   

عما1ة بوعشيق مكتب   ، 3333)، 
بني مالل املغرب

FIMROC  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 
السفلي فم العنصر حي خريشكة  - 

3333) بني مالل املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 3389

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) فبراير) )3)) ((6 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
وفيق)) ( احمد) )ة() السيد) تفويت 
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
املولودي)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

حيدة))بتا1يخ)3 )فبراير) )3).
يوسف)) )ة() السيد) تفويت 
533)حصة اجتماعية من) ( العرباوي)
)ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)
فبراير) ( 3 بتا1يخ) ( حيدة) ( املولودي)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)39)ما31)

 )3))تحت 1قم)74).

539I

SARL AUH-DEV CONSULTANTS 

 TRANS HORTICULTURE
MOATAZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SARL AUH-DEV CONSULTANTS
34 زنقة زمزم إقامة زمزم مكتب 1قم 

8، 4333 ، القنيطرة املغرب
 TRANS HORTICULTURE

MOATAZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
 LC4  بتجزئة اليانس دا1نا عما1ة

محل 1قم 4 الشطر ) مهدية - 
4333  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
58333

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HORTICULTURE MOATAZ
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املشيدات الفالحية بالتقسيط
-)بيع االسمدة).

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 LC4 (عما1ة دا1نا  اليانس  بتجزئة 
(- مهدية) (( الشطر) (4 1قم) محل 

4333 )القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة شبشاب فاطمة):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

فاطمة) شبشاب  السيدة 

مناصرة) لعميميين  دوا1  عنوانه)ا()

4333 )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فاطمة) شبشاب  السيدة 

مناصرة) لعميميين  دوا1  عنوانه)ا()

4333 )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)
1قم)-.

5 3I

مكتب املحاسشة

 BAYERN
SPRACHZENTRUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

طريق العرائش عما1ة أجعون  1قم 

7 الطابق الثاني القصر الكشير ، 

53 )9، القصر الكشير املغرب

 BAYERN SPRACHZENTRUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أكاسيا3 

شا1ع واقامة أكاسيا3 ب   الطابق 

  1قم    طنجة  - 333)9 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3983

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAYERN SPRACHZENTRUM

نصائح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإ1شادات الد1اسة في أملانيا.

عنوان املقر االجتماعي):)أكاسيا3)

الطابق) شا1ع واقامة أكاسيا3 ب) )

طنجة) (9(333 (- ( طنجة) 1قم)  ) ( 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد سعد أمين بلحاج)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: ايمان) لغزاوي  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ايمان  لغزاوي  السيدة 

الزهو1) شا1ع  الشاشا  دا1  مجمع  (( 

طنجة) (9(333 طنجة) ( ( 1قم) فيال 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعد أمين بلحاج عنوانه)ا()

49)قصر شعشاع دا1 لكشيرة مكنا3))

4393 )مكنا3 املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)336).

5  I

مكتب املحاسشة

بوعشات طرنس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

طريق العرائش عما1ة أجعون  1قم 

7 الطابق الثاني القصر الكشير ، 

53 )9، القصر الكشير املغرب

بوعشات طرنس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج حي 

اوالد احميد مجموعة أ شا1ع  3 
1قم 34 القصر الكشير  - 53 )9 

القصر الكشير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(887

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بوعشات طرنس.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص)-)األعمال مختلفة).

عنوان املقر االجتماعي):)كراج حي)
اوالد احميد مجموعة أ شا1ع) 3)1قم)

القصر) (9( 53 (- ( القصر الكشير) (34

الكشير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد 1يطب عشد الكريم)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد عشدالحق املرقاوي)):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكريم) عشد  1يطب  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 بوعشات قيادة سوق)

الطلشة القصر الكشير))53 )9)القصر)

الكشير املغرب.
املرقاوي) عشدالحق  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 بوعشات قيادة سوق)

الطلشة القصر الكشير))53 )9)القصر)

الكشير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكريم) عشد  1يطب  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 بوعشات قيادة سوق)

الطلشة القصر الكشير))53 )9)القصر)

الكشير املغرب
املرقاوي) عشدالحق  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 بوعشات قيادة سوق)

الطلشة القصر الكشير)53 )9)القصر)

الكشير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( االبتدائية بالقصر الكشير)

ما31) )3))تحت 1قم)77 .

5 (I

Advance(Center

The Home Lab
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance(Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc

The(Home(Lab شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد، حي الرياض - 33 3  

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 53(45

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 The (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Home(Lab

العما1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والديكو1 الداخلي

تصميم االعمال الفنية.

عنوان املقر االجتماعي):)فيال)9ك4 
  3 33 (- الرياض) حي  النجد،) زنقة 

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 
د1هم،)مقسم كالتالي:

34)حصة) ( (: الشقالي) السيدة ملياء)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 33 ( (: املحفو�سي) زينب  السيدة 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة زينب شعشاني):))33)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

بقيمة) (34 (: الشقالي) السيدة ملياء) (
33 )د1هم.

 33 (: املحفو�سي) زينب  السيدة 
بقيمة)33 )د1هم.

السيدة زينب شعشاني):)33)بقيمة)
33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 5 الشقالي عنوانه)ا() السيدة ملياء)
شا1ع مديونة اقامة فضل) (( عما1ة)

هللا)))بطانة)333  )سال املغرب.
املحفو�سي) زينب  السيدة 
 6 شقة) الرياض  زنقة  (9 عنوانه)ا()

حسان))3333 )الرباط املغرب.
عنوانه)ا() زينب شعشاني  السيدة 
بطانة شا1ع املسيرة الخضراء)1قم)39  

333  )سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زينب شعشاني  السيدة 
بطانة شا1ع املسيرة الخضراء)1قم)39  

333  )سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)735   .

5 3I

LEGAL CONSULTING

5E&T DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب 6  1قم 

8  حي النسيم ، 83 3)، الدا1 
الشيضاء املغرب

5E&T DEVELOPMENT  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الفتح 7 ) شا1ع الروداني الطابق 
  1قم 3 - 5463) الدا1 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49 3  
في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 5E&T (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. DEVELOPMENT
معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املياه.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) الروداني  شا1ع  (( 7 الفتح)
الشيضاء) الدا1  ((5463  -  3 1قم) ( 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة امال برادعي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد مراد بوز1و1ي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() برادعي  امال  السيدة 
 5 شقة) (33 اقامة االندلسية عما1ة)

63 5))الدا1 الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() بوز1و1ي  مراد  السيد 
عما1ة) (( حي النسيم اقامة الحدائق)

4  83 5))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() برادعي  امال  السيدة 
 5 شقة) (33 اقامة االندلسية عما1ة)

63 5))الدا1 الشيضاء)املغرب



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6798

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)-.

5 4I

FIDU.ECO

ASALAT AL BOUNYANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

FIDU.ECO

73  شا1ع فا3 اقامة نسرين 

الطابق االول 1قم 6 طنجة ، 

93333، طنجة املغرب

ASALAT AL BOUNYANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 73  شا1ع 
فا3 اقامة نسرين الطابق االول 

1قم 6 طنجة 73  شا1ع فا3 اقامة 

نسرين الطابق االول 1قم 6 طنجة 

93333 طنجة املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 35755

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ما31) )3)) (34 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ( .533.333«

»533.333.))د1هم«)إلى)»4.333.333 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43355).

5 5I

LA MAROCAINE C.J

FIMROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

LA MAROCAINE C.J

شا1ع عشد الكريم الخطابي 8   

عما1ة بوعشيق مكتب   ، 3333)، 

بني مالل املغرب

FIMROC  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي فم العنصر حي خريشكة  - 

3333) بني مالل املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 3389

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تعيين) فبراير) )3)) ((6 املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()حيدة))

املولودي))كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)39)ما31)

 )3))تحت 1قم)74).

5 6I

CABINET BAHMAD

SOCOPRIM
شركة املساهمة

قفل التصفية

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عما1ة د   شقة 

ب  ) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عما1ة د   شقة 

ب  ) الطابق الثاني جليز مراكش، 

43333، مراكش املغرب

SOCOPRIM شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شا1ع 

خالد ابن الوليد عما1ة الرشادي 1قم 

3   - 43333 مراكش املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.538 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)دجنبر)

شركة املساهمة مشلغ) (SOCOPRIM

وعنوان) د1هم  (333.333 1أسمالها)

ابن) خالد  شا1ع  اإلجتماعي  مقرها 

 -    3 1قم) الرشادي  عما1ة  الوليد 

43333)مراكش املغرب نتيجة لقرا1)

املساهمين.

و عين:

الرشادي)) ( ( محمد) السيد)ة()
فيال) القادسية  زنقة  وعنوانه)ا()

 43333 ( الشتوي) الحي  الرشادي 

مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شا1ع) وفي  ((3(3 دجنبر) بتا1يخ) 3)

خالد ابن الوليد عما1ة الرشادي 1قم)

3   - 43333)مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)687 ) .

5 7I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 STE SOUFIANI TEXTILE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

3) شا1ع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 3) شا1ع املتنبي الطتشق االول 

بني مالل، 3333)، بني مالل املغرب

 STE SOUFIANI TEXTILE SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

لعيايطة أوالد اكناو  - 3333) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   43

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUFIANI TEXTILE SARL AU

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس عن طريق املكننة.

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بني) ((3333 (- ( اكناو) أوالد  لعيايطة 

مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيدة سفياني أسماء)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سفياني أسماء)عنوانه)ا()

سوق) عي�سى  سيدي  النكا1  دوا1 

السبت)3333))بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سفياني أسماء)عنوانه)ا()

سوق) عي�سى  سيدي  النكا1  دوا1 

السبت)3333))بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم)76).

5 8I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

BBC FARMER MOROCCO
إعالن متعدد القرا1ات

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.(

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،

60000، OUJDA(MAROC

 BBC FARMER MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوا1 

مزغنين فدان تيسا لعوينات - 

63553 جرادة املغرب.
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»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.(6(85

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)36)يوليوز)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

بوطيب) مالكها  حصة  ((53 تفويت)

مالكها بوطيب محمد) العربي و53))

لفائدة شلح قدو1

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تعديل غرض الشركة القديم بالكامل)

- نقل) واستشداله باالنشطة التالية)

-)االستيراد) الغير) لحساب  الشضائع 

والتصدير)-3تجا1ة املعدات الفالحية)

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)

املسؤولية املحدودة الى ىشركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة

بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

النشاط االجتماعي للشركة

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص االجتماعية للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) ((( بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم) 34).

5 9I

TRUCKY FOOD

TRUCKY FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRUCKY FOOD

3 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األول 1قم8 ، 3353)، 

الدا1الشيضاء املغرب

TRUCKY FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األول 1قم 8. الدا1 الشيضاء 3353) 

الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494(8 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRUCKY FOOD

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتحريك شاحنات وأكشاك الطعام.
زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)

 (3353 الدا1 الشيضاء) (.8 األول 1قم)

الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة الصقلي الحسيني))سعاد:)

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
 533 ( (: اشكالت) زينب  ( السيدة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الصقلي الحسيني))سعاد)

عنوانه)ا()إقامة اسيان باي فيال 1قم)

الدا1الشيضاء) ((7((3 دا1 بوعزة) ( (

املغرب.
السيدة))زينب اشكالت عنوانه)ا()

سيدي) (3 3 1قم) فلو1يدا  تجزئة 

الدا1الشيضاء) ((3 53 معروف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الصقلي الحسيني))سعاد)

عنوانه)ا()إقامة اسيان باي فيال 1قم)

الدا1الشيضاء) ((7((3 دا1 بوعزة) ( (

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769584.

5(3I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»LA BELLE GARDE«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»LA BELLE GARDE« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

)3، الطابق الثاني، تجزئة سبيل، 

الجديدة - 4333) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي :  

 78  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LA« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»BELLE GARDE

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األمن الخاص للشضائع) ( (- الحراسة.)

واألشخاص.)-)املراقشة..

1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سبيل،) تجزئة  الثاني،) الطابق  (،3(

الجديدة)-)4333))الجديدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السبيل) عابر  زكرياء) السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السبيل) عابر  زكرياء) السيد 
4333))الجديدة) عنوانه)ا()الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() د1اك  مرية  السيدة 

الجديدة)4333))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا1يخ)5 )ما31)

 )3))تحت 1قم)59 6).
5( I

cabinet(fiduciaire(zghoud

LIENA EXPRESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

LIENA EXPRESS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
ابراهيم الرودني شا1ع سنا إقامة 
بتهوفن 1قم )8 - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4 7 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LIENA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EXPRESS SARL
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للشضائع وطنيا ودوليا.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) سنا  شا1ع  الرودني  ابراهيم 
طنجة) (93333  -  8( 1قم) بتهوفن 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 433.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد املحمدي يوسف):))3)3.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  .363 ( (: السيدة املحمدي ندى)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  .3(3 ( (: وليد) املحمدي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املحمدي يوسف عنوانه)ا()
 5 شقة) العربية  الوحدة  ساحة 

93333)طنجة املغرب.
السيدة املحمدي ندى عنوانه)ا()
ساحة الوحدة العربية الطابق)))1قم)

4 93333)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() وليد  املحمدي  السيد 
33)شا1ع يوسف ٱبن تاشفين إقامة)
 9333  54 1قم) (5 الطابق) مرجان 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املحمدي ندى عنوانه)ا()
ساحة الوحدة العربية الطابق)))1قم)

4 93333)طنجة املغرب
عنوانه)ا() وليد  املحمدي  السيد 
33)شا1ع يوسف ٱبن تاشفين إقامة)
 93333  54 1قم) (5 الطابق) مرجان 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)498).

مكتب املحاسشة

بوشري لوكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكتب املحاسشة

طريق العرائش عما1ة أجعون  1قم 

7 الطابق الثاني القصر الكشير ، 

53 )9، القصر الكشير املغرب

بوشري لوكو3 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي    شا1ع 

شهيد عشد هللا اليعقوبي القصر 

الكشير - 53 )9 القصر الكشير  

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(3(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

9 )فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

1أسمالها) مشلغ  ( لوكو3) بوشري 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

شا1ع شهيد عشد هللا) اإلجتماعي)  )

 9( 53 (- الكشير) القصر  اليعقوبي 

القصر الكشير))املغرب نتيجة ل):)حل)

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)  )شا1ع)

القصر) اليعقوبي  هللا  عشد  شهيد 

الكشير)-)53 )9)القصر الكشير املغرب.)

و عين:

الجعشاق) ( محمد) ( السيد)ة()

شا1ع شهيد عشد هللا) وعنوانه)ا()  )

 9( 53 الكشير) القصر  اليعقوبي 

)ة() املغرب كمصفي) ( الكشير) القصر 

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( االبتدائية بالقصر الكشير)

ما31) )3))تحت 1قم)79.

5(3I

COMPTABLE

NAJI DENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

NAJI DENT   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 3 

شقة )  بلوك   الطابق 3 1ياض 

الزيتون مكنا3 53333 مكنا3 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5 447

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ( 7 املؤ1خ في)

ناجي) مسير جديد للشركة السيد)ة()

سعيد كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 7 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)389 .

5(4I

مكتب املحاسشة

تور القدس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكتب املحاسشة

طريق العرائش عما1ة أجعون  1قم 

7 الطابق الثاني القصر الكشير ، 

53 )9، القصر الكشير املغرب

تو1 القد3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املزو1ي دا1 الدخان 1قم 9  القصر 

الكشير - 53 )9 القصر الكشير 

املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 6 3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) (3( في) املؤ1خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محمد حمرودة)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (333
33 )حصة لفائدة))السيد))ة()1شيد))

حمرودة))بتا1يخ))3)فبراير) )3).
تفويت السيد))ة()هشام حمرودة))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (333
33 )حصة لفائدة))السيد))ة()1شيد)

حمرودة))بتا1يخ))3)فبراير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  3 بتا1يخ) ( االبتدائية بالقصر الكشير)

ما31) )3))تحت 1قم)78 .
5(5I

ائتمانية زهير

G.H.S IMPORT -EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عما1ة با1يس 

الطابق التالت مكتب 1قم    كيليز 
مراكش ، 43333، مراكش املغرب

G.H.S(IMPORT -EXPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 55 شا1ع 
محمد الساد3 عما1ة جكا1 الشقة 
1قم 33 جيليز  - 43333 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.83445

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) دجنبر) )3)) في) )) املؤ1خ 
 G.H.S IMPORT -EXPORT حل)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
1أسمالها) مشلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
55)شا1ع محمد الساد3) اإلجتماعي)
(- ( 33)جيليز) عما1ة جكا1 الشقة 1قم)
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43333)مراكش املغرب نتيجة لعدم)
استئناف العمل.

و عين:
عقل) سعد  ( جمانة) السيد)ة()
شا1ع) اسيل  وعنوانه)ا() الحسيني 
 43333    35 1قم) الحرام  ( املشعر)
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا1يخ) ))دجنبر)3)3))وفي)55)شا1ع)
محمد الساد3 عما1ة جكا1 الشقة)
مراكش) (43333 (- ( جيليز) (33 1قم)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)738 ) .

5(6I

TITAN VISION SARL

TITAN VISION  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

TITAN VISION SARL
 Rue(Saint(Laurent, Boutique

n°27 Etage 1, » Roua(Brik-
 21«, Quartier(Derb(El(Kabir

 Arrondissement(Mers(Sultan ،
3533)، الدا1الشيضاء املغرب
  TITAN VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) محج 
مر3 السلطان الطابق   الشقة 
1قم 3   - 3373) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.455465

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)3 )فبراير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»6))محج مر3 السلطان الطابق)  
الشقة 1قم)3   - 3373))الدا1 الشيضاء)
املغرب«)إلى)»زنقة سان لو1ان متجر)
1قم)7))طابق) )»1وى بريك )-«)حي)
د1ب الكشير مقاطعة مر3 السلطان)-)

3533))الدا1 الشيضاء))املغرب«..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)5) 773.

5(7I

شركة األزامي للخدمات ش.م.م

NAVISOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة األزامي للخدمات ش.م.م
شا1ع الجيش امللكي إقامة السالم 
مكتب 1قم 33 ، 93343، تطوان 

املغرب
NAVISOFT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
الحسن بلمهدي تجزئة الحداد 

اقامة الطاهري 1قم  3 الطابق 3 
1قم ) - 93333 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(8859

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAVISOFT
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 SOLUTION INFORMATIQUE
 ET COMMERCIALISATION DES

..PRODUITS DIGITALES
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسن بلمهدي تجزئة الحداد اقامة)
 -  ( 1قم) (3 الطابق) الطاهري 1قم) 3)

93333)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 
د1هم،)مقسم كالتالي:

 (33 ( (: السيد الخطابي عشد هللا)
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

هللا) عشد  الخطابي  السيد 
خندق) الريف  شا1ع  عنوانه)ا()
الز1بوح دا1 الخطابي 1قم)5  93333 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هللا) عشد  الخطابي  السيد 
خندق) الريف  شا1ع  عنوانه)ا()
الز1بوح دا1 الخطابي 1قم)5  93333 

تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)539.
5(8I

NOUSSAH CONSULTING

 STE DE TRANSPORT
SAHNOUNE EZZAROUALI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3
 N°8( CASABLANCA( ،( 20000،

CASABLANCA MAROC
 STE DE TRANSPORT
 SAHNOUNE EZZAROUALI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
دوا1) (: اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
لكويطاط أوالد الشايب أوالد محمد)
بن احمد)-)3333 ))بن احمد املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي):)

.555
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) ((3(3 شتنبر) (38 في) املؤ1خ 
 STE DE TRANSPORT حل)
 SAHNOUNE EZZAROUALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة مشلغ)
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
لكويطاط) دوا1  اإلجتماعي  مقرها 

أوالد الشايب أوالد محمد بن احمد)
بن احمد املغرب نتيجة) (( 3333  -
لعدم اإلستطاعة من تحقيق هدف)

الشركة.
و عين:

سحنون) ( محمد) السيد)ة()
أوالد) لكويطاط  دوا1  وعنوانه)ا()
احمد) بن  محمد  أوالد  الشايب 
بن احمد املغرب كمصفي) (( 3333

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دوا1) وفي  ((3(3 شتنبر) ( 8 بتا1يخ)
لكويطاط أوالد الشايب أوالد محمد)
بن احمد)-)333 ))بن احمد املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم)) .
5(9I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بيسكاطور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شا1ع محمد الخامس وشا1ع 
ابن كثير إقامة دو3 ما31 1قم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
بيسكاطو1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي زاوية 
شا1ع عشد هللا كنون وأبي جرير 

الطبري تسنيم بالزا بناية أ الطابق 
األول املكتب 1قم   - 93333 طنجة 

املغرب.
قشول استقالة املسير 

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 34363

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم قشول) فبراير) )3)) ( 9 املؤ1خ في)
السابق املهدي ابن) ( استقالة املسير)
ابن) محمد  السيد  وسيواصل  بشير 

بشير مهامه))كمسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) بطنجة  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3))43).

533I
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مستأمنة املتنبي للمحاسشة

NASMA PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مستأمنة املتنبي للمحاسشة
33  شا1ع املتنبي الطابق ) ، 

3333)، بني مالل املغرب
NASMA PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 
بلوك 7  1قم 4 بني مالل - 3333) 

بني مالل املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.4967

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)6 )شتنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
4)بني مالل) 7 )1قم) »حي االمل بلوك)
- 3333))بني مالل املغرب«)إلى)»شا1ع)
عمر بن الخطاب 1قم)8 - 3333))بني)

مالل))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)) )ما31)

 )3))تحت 1قم)95).
53(I

CRB CONSEIL

GIGA-WATT
إعالن متعدد القرا1ات

CRB CONSEIL
حي الهناء شا1ع ابن سينا 1قم 4 ) ، 

83)3)، الدا1 الشيضاء املغرب
GIGA-WATT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: )6، طريق 
ترميدي معا1يف )6، طريق ترميدي 

معا1يف 3333) الدا1 الشيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. (8 (3
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)8))شتنبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص اإلجتماعية

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

هشة الحصص اإلجتماعية)

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير جديد الشركة

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة))مسير الشركة

قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)

جدد في) املوافقة على إضافة شركاء)

الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

إعادة) مع  الشركة  مال  1أ3  تكوين 

تقسيم األسهم)

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
التقسيم) مع  الشركة  مال  1أ3 

الجديد لألسهم

على) ينص  الذي  (:33 1قم) بند 

من) الشركة  تسيير  (- اإلدا1ة) مايلي:)

طرف السيد مشا1ك حيمودان املسير)

الوحيد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

أكتوبر)3)3))تحت 1قم)753463.

534I

AZ CONSULATNTS

MobiDigiTech
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MobiDigiTech شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  زنقة 

القطرا3 84/643 املحل 1قم ) 

كيش االوداية - 333)  تما1ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3 869
في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MobiDigiTech
معدات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحاسوب.
زنقة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 ( 1قم) املحل  (643/84 القطرا3)
كيش االوداية)-)333) )تما1ة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: احجة) 1ضوان  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد حمزة الوهابي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() احجة  1ضوان  السيد 
 ( شقة) ( 5 عما1ة) الرمال  اقامة 
تما1ة) ( (333 شا1ع محمد الساد3)

املغرب.
l السيد حمزة الوهابي عنوانه)ا()
الرياض) حي  ( 3 بلوك) ((4 ملقاطعة)

33 3 )الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() احجة  1ضوان  السيد 
اقامة الرمال عما1ة)5 )شقة)))شا1ع)
محمد الساد3)333) )تما1ة املغرب
عنوانه)ا() الوهابي  حمزة  السيد 
الرياض) حي  ( 3 بلوك) ((4 املقاطعة)

3 33 )الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)4855.
536I

AZ CONSULATNTS

DYETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DYETS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

عين الشفاء وأبو سعيد السو�سي 

حي 1اسين - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.369(93

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1) ((3(3 دجنبر) ((4 في) املؤ1خ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

))مشلغ) (DYETS ذات الشريك الوحيد)

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

عين) زنقة  زاوية  اإلجتماعي  مقرها 

حي) السو�سي  سعيد  وأبو  الشفاء)

1اسين)-)3333))الدا1 الشيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)إ1ادة الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب زاوية زنقة)

السو�سي) سعيد  وأبو  الشفاء) عين 

الشيضاء) الدا1  ((3333 (- 1اسين) حي 

املغرب.)

و عين:

لحلو) ( ناديه) منى  السيد)ة()

44)إقامة حسناء)الطابق) وعنوانه)ا()

لكشير) ا1سات  مجمع  ( 3 الشقة) (4

الدا1الشيضاء) ((3333 معا1يف)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-



6803 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

يناير) )3))تحت 1قم)68)763.

537I

AL ASSASSE AFFAIRES

 PALAIS ZIKO MOTOCYCLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العما1ة 5  الطابق الثاني 
زنقة سشو املدينة الجديدة مكنا3 ، 

MEKNES MAROC ،53333
 PALAIS ZIKO MOTOCYCLE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستان   املتجر 1قم ) عما1ة ب8 
ويسالن مكنا3 - 53333 مكنا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5((3 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PALAIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ZIKO MOTOCYCLE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)املتاجرة في)
املتاجرة في قطع) (- الد1اجات النا1ية)
االشغال) (- النا1ية) الد1اجات  غيا1 

املختلفة والشناء.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عما1ة ب8  (( املتجر 1قم) البستان) )
مكنا3) (53333 (- مكنا3) ويسالن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 63.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 
د1هم،)مقسم كالتالي:

 633 ( (: زكية) الجعدوني  السيدة 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الجعدوني زكية عنوانه)ا()
اقامة الد1ك امللكي جرسيف)33 35 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الجعدوني زكية عنوانه)ا()
اقامة الد1ك امللكي جرسيف)33 35 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)733.

538I

STE SMART GEST SARL

شركة سمارت جيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SMART GEST SARL
 Rue(kacem(amine(hay

 ،mohmadi(oulad(teima ، 83000
تا1ودانت املغرب

شركة سما1ت جيست شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

قاسم أمين حي املحمدي أوالدتايمة - 
TAROUDANT MAROC 83333
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
7333

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 أكتوبر) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سما1ت جيست.
إدا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أشغال مختلفة عمومية) ( املمتلكات.)

وخاصة.)تسيير اإلقامات السكنية).
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
قاسم أمين حي املحمدي أوالدتايمة)
.TAROUDANT MAROC 83333 -

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 
33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشويش يوسف عنوانه)ا()
 83333 اوالدتايمة) تيوزنيكين 

تا1ودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشويش يوسف))عنوانه)ا()
 83333 اوالدتايمة) تيوزنيكين 

تا1ودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا1يخ) ( بتا1ودانت) االبتدائية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم)588 .

539I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT HAMAM GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
1قم  ) شا1ع االمير موالي عشد هللا ، 

73333، العيون املغرب
ENT HAMAM GROUP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 737 
بدون 1قم العيون  - 73333 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35 75

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ENT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMAM GROUP

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع) (- نقل الشضائع لحساب الغير)

أشغال) (- املتنوعة) النقل  خدمات 

عامة).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 73333 (- ( العيون) 1قم  بدون  (737

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة حفيظة والرامي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حفيظة والرامي عنوانه)ا()

النيل) الجيزة ساحة  الفتح زنقة  حي 
العيون)) (73333 ( العيون) (36 1قم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حفيظة والرامي عنوانه)ا()

النيل) الجيزة ساحة  الفتح زنقة  حي 
العيون)) (73333 ( العيون) (36 1قم)

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

) )فبراير) )بتا1يخ) االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم)449.

543I
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ste(controle(balance(sarl

chaudi -k

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ste(controle(balance(sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

chaudi -k شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1قم 

7   مكر1 د1ب الفران  بني محمد 

مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.48549

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1 حل) ((3(3 نونبر) ((5 املؤ1خ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (chaudi( -k

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

مقرها اإلجتماعي 1قم)7 ))مكر1 د1ب)

 53333 (- )بني محمد مكنا3) الفران)

ملشاكل) نتيجة  املغرب  مكنا3 

التمويل وتاتير كوفيد)9 .

و عين:

بلقر�سي)) ( حميد) السيد)ة()

وعنوانه)ا()1قم)7 ))مكر1 د1ب الفران))

مكنا3) (53333 مكنا3) بني محمد 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ)5))دجنبر)3)3))وفي)7 ))مكر1)

(- مكنا3) محمد  بني  ( الفران) د1ب 

53333)مكنا3 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)775.

54(I

BRIGHTEN CONSULTING

 EASY NORMES
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BRIGHTEN CONSULTING
إقامة 1قم 99 بيير با1نت الطابق 35 
1قم 3  ، 3333)، الدا1 االشيضاء 

املغرب
 EASY NORMES CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شا1ع 
الز1قطوني الطابق الثاني الشقة 

1قم 6 الدا1 الشيضاء - 3333) الدا1 
آلشيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
488837

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EASY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NORMES CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)-)خدمات)

االستشا1ية)
-))خدمات التد1يب

-))صناعة)،استيراد)،تصدير،توزيع)
منتجات) ،ترويج  ،تخزين)
الشخصية) النظافة  التجميل،لوازم 
،املكمالت الغذائية،واألجهزة الطشية

املستلزمات) مجال  في  التجا1ة  (-
الصيدالنية

استيراد،تصدير،تسويق) (-
املنتجات الطشية وششه الطشية))

املنتجات) وتسويق  صناعة  (-
املحلية

،عبر) وبالجملة) بالتقسيط  بيع  (-
)،لوازم) األنترنيت ملنتجات التجميلية)
،املكمالت) الشخصية) النظافة 

الغذائية،األجهزة الطشية

جميع) ،تصدير،تجا1ة  استيراد) (-
املنتجات والسلع واملواد مهما كانت)

طشيعتها أو مصد1ها.
46)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
الشقة) الثاني  الطابق  الز1قطوني 
3333))الدا1) (- 6)الدا1 الشيضاء) 1قم)

آلشيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد نو1ة العفاني):))53))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (53 ( (: الد1ويش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العفاني  نو1ة  السيدة 
الصفاء) حي  شكيكم  واد  زنقة  ( (

القرية سال))333  ))سال املغرب).
السيد محمد الد1ويش عنوانه)ا())
تابريكت سال) (34 زنقة شيشاوة 1قم)

333  ))سال املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا()) آلعفاني  محمد  السيد 
زنقة واد اسكيكم 1قم)) )حي الصفاء)

القرية سال)333  ))سال املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.
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G.B.C GESTION ET CONSEIL

A&Y EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
A&Y EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59، تجزئة 

الخلفاوي، حي سالم، وجدة. - 

63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

36643

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 A&Y (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPERTISE

غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشا1ة)

املالية ومرافقة املستثمرين األجانب)

باملغرب..

(،59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة الخلفاوي،)حي سالم،)وجدة.)-)

63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حمو  ياسين  السيد 

تجزئة) السراق  عوينت  السالم  حي 

وجدة) (63333  .59 1قم) الخلفاوي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حمو  ياسين  السيد 

تجزئة) السراق  عوينت  السالم  حي 

وجدة) (63333  .59 1قم) الخلفاوي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((( بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)637.
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ابحا1 للشحث والتطوير

CREATIVITA COM  كرياتيفيتا 
كوم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ابحا1 للشحث والتطوير
1قم 35 حي الشهجة ، 3) 43، 

مراكش املغرب
CREATIVITA COM  كرياتيفيتا كوم 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

محمد الشقال 1قم 33  متجر 1قم 
8 عما1ة اليت كليز مراكش - 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3933 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
CREATIVITA COM))كرياتيفيتا كوم.
غرض الشركة بإيجاز):)-)خدمات)

االشها1 والتواصل
-)الطشاعة

-)تنظيم التظاهرات واالنشطة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 8 33 )متجر 1قم) محمد الشقال 1قم)
 43333 (- مراكش) كليز  اليت  عما1ة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد يوسف التكفاوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد مصطفى التكفاوي):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

التكفاوي) يوسف  السيد 
1قم) املنا1ة  1ياض  تجزئة  عنوانه)ا()

336 43333)مراكش املغرب.
التكفاوي) مصطفى  السيد 
 ( اش) عما1ة  جليز  ابواب  عنوانه)ا()

الشقة)7  43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
التكفاوي) يوسف  السيد 
1قم) املنا1ة  1ياض  تجزئة  عنوانه)ا()

336 43333)مراكش املغرب
التكفاوي) مصطفى  السيد 
 ( اش) عما1ة  جليز  ابواب  عنوانه)ا()

الشقة)7  43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) ( 4 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

3)3))تحت 1قم)8477  .
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AUDINET

TOP 10
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 33
 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
TOP 10 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 
ايت او1ير - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.6895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
36)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
مشلغ) ( (TOP  3 الوحيد) الشريك 
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
مقرها اإلجتماعي)33)زنقة ايت او1ير)
- 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)التصفية املسشقة للشركة).

33)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
الشيضاء) الدا1  ((3333 (- او1ير) ايت 

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()محمد))تازي وعنوانه)ا()
 (3333 ( زنقة أسني حي السالم) (4(
)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدا1 

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم))) 767.
547I

MH CONSEIL

LAALIANY METAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM
 F 1ER(ETG(AIN(HARROUDA،
28630، mohammedia(MAROC
LAALIANY METAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوا1 

اوالد سيدي علي   شتيشة شالالت 
ااملحمدية - 8633) املحمدية 

املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.446

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1 حل) يناير) )3)) ( 5 املؤ1خ في)
ذات) شركة  (LAALIANY METAL
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1)
شتيشة شالالت) ( ( علي) اوالد سيدي 
ااملحمدية)-)8633))املحمدية املغرب)
في)) مالية  وازمة  الملنافسة  نتيجة 

الشركة.

و عين:

لعلياني) ( الرحيم) عشد  السيد)ة()
وعنوانه)ا()دوا1 ابويه زنقة)43)1قم9  

 (3(53 الشيضاء) الدا1  السشع  عين 

)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدا1 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

دوا1) وفي  يناير) )3)) ( 5 بتا1يخ)

شالالت) ( ( شتيشة) علي  اوالد سيدي 

ااملحمدية)-)8633))املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتا1يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم) 43.
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F.M CONSULTING

لبو كنترول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

لشو كنترول شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي األزها1ي 

  طريق 59، الولفة - 3))3) الدا1 

الشيضاء املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 59365

العام) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) في) 3) املؤ1خ  اإلستثنائي 

الشركة) 1أسمال  1فع  تم  ((3(3

د1هم«) (3.333.333« قد1ه) بمشلغ 

إلى) د1هم«) ( (.333.333« من) أي 

((: طريق) عن  د1هم«) ( 5.333.333«

أ1باح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)767479.
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

FRAME ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen  85

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

FRAME ART شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 ) شا1ع 
ابراهيم الرودانية اقامة الفتح, 

الطابق االول 1قم 3 - 3533) الدا1 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
488475

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRAME ART
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والعمليات) والخدمات  األنشطة 

املتعلقة بالتصنيع
واللوازم) األطر  وبيع  وشراء) تأطير 

للفنانين والرسامين وجميع
أعمال الديكو1 والنجا1ة ومعادن)

األملنيوم والديكو1 الداخلي)،
وتصنيع) الفنية  األعمال  تصنيع 

وتجا1ة األثاث ومواد الديكو1 و
جميع العمليات املشابهة أو ذات)

صلة..
 ( 7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شا1ع ابراهيم الرودانية اقامة الفتح,)
الدا1) ((3533 -  3 الطابق االول 1قم)

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: اد1ي�سي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد نبيل بلهو3):))533)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اد1ي�سي  محمد  السيد 
بيت املستقشل,) شا1ع ابواب النصر,)
GH3 A3)عما1ة) C)لبراهمة 1قم) ) 

-)سال املغرب.
 (3 السيد نبيل بلهو3 عنوانه)ا()
الرباط) (- ( شا1ع املحيط) زنقة لشنان,)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اد1ي�سي  محمد  السيد 
بيت املستقشل,) شا1ع ابواب النصر,)
GH3 A3)عما1ة) C)لبراهمة 1قم) ) 

-)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم))5 764.
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كازا ليطوطريشتي

كازا ليطوتريبتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كازا ليطوطريشتي
9  فرونكلى 1وسفلت الدا1 الشيضاء 

الدا1 الشيضاء، 3333)، الدا1 
الشيضاء املغرب

كازا ليطوتريشتي  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9  

فرونكلى 1وسفلت  الدا1 الشيضاء  
3333) الدا1 الشيضاء  املغرب .

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.93  7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) ((3(3 نونبر) املؤ1خ في)  )
شركة ذات املسؤولية املحدودة كازا)

ليطوتريشتي)))مشلغ 1أسمالها)53.333  

  9 اإلجتماعي) د1هم وعنوان مقرها 

الشيضاء)) الدا1  ( 1وسفلت) فرونكلى 

3333))الدا1 الشيضاء))املغرب))نتيجة)

ل):)توقف النشاط).

  9 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

الشيضاء)) الدا1  ( 1وسفلت) فرونكلى 

3333))الدا1 الشيضاء))املغرب).)

و عين:

موفيق) ( حميد) السيد)ة()

دا1) املتوكل  تجزئة  ((( وعنوانه)ا()

بوعزة الشيضاء))3333))الدا1 الشيضاء))

املغرب))كمصفي))ة()للشركة.

السيد)ة()خالد))ثوابي))وعنوانه)ا()

زنقة) زاوية  الكو1نيش  شا1ع  (54

الدا1 الشيضاء)) ((3333 ( الوالدية انفا)

املغرب))كمصفي))ة()للشركة.

الحلو) ( ( العالي) عشد  السيد)ة()

زنقة اليرموك الحقل) ( 3 وعنوانه)ا()

الدا1) ((3333 ( السالم) حي  الطويل 

)ة() كمصفي) ( املغرب) ( الشيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

FICOFIJ(:(املتعلقة بالتصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)766799.
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FUDESIGN SARL AU

VARSO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDESIGN SARL AU

96 ,تجزئة العالية تيط مليل الدا1 

الشيضاء ، 3683)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

VARSO SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
القد3 الزنقة 6 الرقم 45 الطابق 
السفلي الدا1 الشيضاء - 3 36) 

الدا1 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49 (39

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VARSO SARL AU
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقا1.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (45 الرقم) (6 الزنقة) القد3 
السفلي الدا1 الشيضاء)-)3 36))الدا1)

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

533.333.))د1هم،)مقسم كالتالي:
 -

السيد سعيد االشعا1ي):)5.333) 
بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد االشعا1ي عنوانه)ا()
 ( الرقم) (33 الزنقة) (( املسيرة) حي 

3673))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد االشعا1ي عنوانه)ا()
 ( الرقم) (33 الزنقة) (( املسيرة) حي 

3673))الدا1 الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)766765.
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FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

BELFKIH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (3
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC
BELFKIH TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 BD 75 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME(ETG(APPT(B
CASABLANCA 108 الدا1الشيضاء 

3))3) الدا1الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49 433

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELFKIH TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الز1اعية) للمنتجات  الوطني والدولي 

واملوا�سي.
 BD  75 (: عنوان املقر االجتماعي)
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT B
الدا1الشيضاء) ( 38 CASABLANCA

3))3))الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

33 )حصة) ( (: السيد ايوب املتقي)
بقيمة)3.333 )د1هم للحصة).

بقيمة) ( 33 (: السيد ايوب املتقي)
3.333 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املتقي  ايوب  السيد 
الشيضاء) مديونة  السكا1  مر3  دوا1 

9493))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املتقي  ايوب  السيد 
الشيضاء) مديونة  السكا1  مر3  دوا1 

9493))الدا1الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)766767.
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abdelmalek

STE ZAHID PREFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

abdelmalek
 imm 579 appt 6 etage 2 hay
 charaf ، 40000، marrakech

maroc
STE ZAHID PREFA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 7 

تجزئة 399 الحي الصناعي املسا1  - 
43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   68 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHID PREFA

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املتنوعة والشناء.

 7 1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ( الحي الصناعي املسا1) (399 تجزئة)

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

الزهيد) الدين  جمال  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

(: الزهيد) الدين  جمال  السيد 

333 )بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الزهيد) الدين  جمال  السيد 

مراكش) (43333   333 عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الزهيد)) الدين  جمال  السيد 

عما1ة ك) (39 1قم) اغلي) ) عنوانه)ا()

املحاميد)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))399) .
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cafitco

K3MS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafitco

 angle(bd(palestin(et(houria

 imm(ahrabar(n 3 ، 20800،

mohammedia(maroc

K3MS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي :شا1ع 
فلسطين حي الحربة قصا1بة 

أحربا1الطابق) املحمدية - 3)88)  
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(7335

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.K3MS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)
أعمال مختلفة

االعمال الخاصة أو العامة للشناء.
:شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
قصا1بة) الحربة  حي  فلسطين 
  (88(3 (- املحمدية) أحربا1الطابق))

املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
كا1ليكوسكي)))) كريستيان  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
كا1ليكوسكي)))))))))))))))) كريستيان  السيد 
3)زنقة الفيالت الثالث حي) عنوانه)ا()

القد3)3 88))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كا1ليكوسكي)))) كريستيان  السيد 
3)زنقة الفيالت الثالث حي) عنوانه)ا()

القد3)3 88))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا1يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)534.
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CAMCG(Consulting

INSTITUT CAMCG SARL  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAMCG(Consulting

 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،

20000، casablanca(maroc

  INSTITUT CAMCG SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 3 , 

شا1ع عشد املومن, 3 ), حدائق 

عشد املومن, املجمع ) , الشقة ). - 

)334) الدا1الشيضاء املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.(8 339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل))) ((3(3 نونبر) (33 املؤ1خ في)

شركة) (INSTITUT CAMCG SARL

مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

عشد) شا1ع  (, 3 اإلجتماعي) مقرها 

املومن,) عشد  حدائق  (,( 3 املومن,)

 (334(  -  .( الشقة) (, ( املجمع)

لقفل) نتيجة  املغرب  الدا1الشيضاء)

التصفية).

و عين:

السيد)ة()سميرة)))عزيز))وعنوانه)ا()

ليساسفة),تجزئة نسيم اسالن,)عما1ة)

) ,)الشقة)45 93 3))الدا1الشيضاء))

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ)33)نونبر)3)3))وفي شا1ع عشد)

املومن،))3 )،))حدائق عشد املومن)،)

 (334(  -  .( الشقة) ( (، ( املجموعة)

الدا1الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)83 768.
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G.B.C GESTION ET CONSEIL

VISBY CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
VISBY CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األ1�سي، إقامة النخيل ب شا1ع 

موالي الحسن، مجمع سكني 1ياض 
إسلي 3 - 63333 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
367(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 VISBY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CAR
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيا1ات بدون سائق).
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شا1ع) ب  النخيل  إقامة  األ1�سي،)
مجمع سكني 1ياض) موالي الحسن،)

إسلي)3 - 63333)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مرجوعي محمد عنوانه)ا()
حي املحمدي تجزئة امشيو1 زنقة) ) 

1قم)3) 63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مسعودي محمد عنوانه)ا()
زنقة) ملحر�سي  تجزئة  الحسني  حي 

األمانة 1قم)6 63333)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)753.
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CAMCG(Consulting

HIBAPRO SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAMCG(Consulting
 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،
20000، casablanca(maroc

HIBAPRO SARLAU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
سما1ة,  زاوية ,زنقة 1قم 7 و1قم 
9), )3 الطابق 1قم ). - 3 35) 

الدا1الشيضاء املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.(63363

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1 حل) ((3 9 يونيو) ( 3 املؤ1خ في)
ذات) شركة  (HIBAPRO SARLAU
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 
و1قم) (7 ,زنقة 1قم) زاوية) ( حي سما1ة,)
 (35 3  -  .( 1قم) الطابق  (3(  ,(9
لقفل) نتيجة  املغرب  الدا1الشيضاء)

التصفية.
و عين:

جبران)) ( ( نو1الدين) السيد)ة()
,تجزئة) مومن) سيدي  وعنوانه)ا()
 (3433  .88 1قم) (,5 زنقة) الهدى,)
)ة() كمصفي) املغرب  الدا1الشيضاء)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ)3 )يونيو)9 3))وفي حي سما1ة,))

 3(  ,(9 و1قم) (7 1قم) ,زنقة  زاوية)

الطابق 1قم)). - 3 35))الدا1الشيضاء))

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768377.
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CAMCG(Consulting

 ARIM PERFORMANCE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAMCG(Consulting

 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،

20000، casablanca(maroc

 ARIM PERFORMANCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االزهر، GH 27 A، العما1ة 3)3، 

الشقة 9 ، اولفة . - 3)36) 

الدا1الشيضاء املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.463569

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) )3)) ( 8 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

ايمان الداكري)) تفويت السيد))ة()

أصل) من  اجتماعية  حصة  (53

عشد) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (53

يناير) ( 8 بتا1يخ) صالحي  اللطيف 

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768378.
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العيون استشا1ات

NOUDHIBOU IMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشا1ات
1قم  3 شا1ع االمير موالي عشد هللا ، 

73333، العيون املغرب
NOUDHIBOU IMEX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع زاوية 
الشيخ 1قم )6 حي خط الرملة  3 
العيون  - 73333 العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
35577

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUDHIBOU IMEX
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
واستيراد وتصدير))الحشوب))والقطاني)
الفالحي) ( باملجال) مايتعلق  وكل 
واالستيراد) الخدماتي  والتجا1ي 

والتصدير)..
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زاوية الشيخ 1قم))6 حي خط الرملة)
 3)العيون))-)73333)العيون))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
املخطا1) محمد  جداموا  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
(: املخطا1) السيد جداموا محمد 

333 )بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

املخطا1) محمد  جداموا  السيد 
عنوانه)ا()حي الفتح شا1ع طه حسين)
العيون)) (73333 ( العيون) ( 3 1قم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املخطا1) محمد  جداموا  السيد 
عنوانه)ا()حي الفتح شا1ع طه حسين)
العيون)) (73333 ( العيون) ( 3 1قم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
39)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم)747.
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CAMCG(Consulting

 ARIM PERFORMANCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

CAMCG(Consulting
 lotissement(Amine,BD(Abou

 Baker(KADIRI(SIDI(MAAROUF ،
20000، casablanca(maroc

  ARIM PERFORMANCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االزهر GH 27 A العما1ة 3)3 الشقة 

9  اولفة - 3)36) الدا1الشيضاء 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.463569
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) )3)) ( 8 املؤ1خ في)
كنزة) ( مسير جديد للشركة السيد)ة()
صالحي)) اللطيف  عشد  ( صحاف)

كمسير آخر
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768378.

564I

متجرك

متجرك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

متجرك

39,شا1ع الياقوت الطابق الخامس 

شقة د وسط املدينة الدا1الشيضاء ، 

3373)، الدا1الشيضاء املغرب

متجرك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39, شا1ع 

الياقوت الطابق الخامس شقة 

د وسط املدينة الدا1 الشيضاء - 

3373) الدا1 الشيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

488 39

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)متجرك.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات أطفال)ـ)تاجر..

عنوان املقر االجتماعي):)39,)شا1ع)

د) شقة  الخامس  الطابق  الياقوت 

وسط املدينة الدا1 الشيضاء)-)3373) 

الدا1 الشيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد أمين أمجون):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) أمجون  أمين  السيد 
ساحة سيدي مو�سى زنقة الشوعنانية))
تجزءة موهوب 1قم)9 63333)وجدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أمجون  أمين  السيد 
ساحة سيدي مو�سى زنقة الشوعنانية)
تجزءة موهوب 1قم)9 63333)وجدة)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)3743.

566I

B PARTICIPATION

B PARTICIPATION
إعالن متعدد القرا1ات

B PARTICIPATION
 Rue(Soumaya(Résidence

 Shehrazade(III(Etage 5 N°22
Palmiers(Maarif(CASABLANCA-
ANFA، 20050، الدا1 الشيضاء 

املغرب
B PARTICIPATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 

 Rue(Soumaya(Résidence
 Shehrazade(III(Etage 5 N°22

 Palmiers(Maarif-Anfa - -
.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.3 654 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)9 )غشت)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
بيع حصة واحدة من) املوافقة على 
 Groupe( Palmeraie (« طرف شركة)
السيد) لفائدة  (» (Développement

هشام برادة سني
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
الى) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
79),)شا1ع الز1قطوني الدا1 الشيضاء
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قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
املقر االجتماعي

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املساهمات

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
الرأسمال

على) ينص  الذي  الكل:) 1قم  بند 
األسا�سي) القانون  تحيين  مايلي:)

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768346.
567I

UNIVERS COMPTA SARL AU

STE ZAKARIA BELOUAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عما1ة 6 ، زنقة أ، شا1ع 
الجيش امللكي م.ج ، 53333، 

مكنا3 املغرب
STE ZAKARIA BELOUAD شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

املسيرة الخضراء اكو1اي  - 353 5  
الحاجب  املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.46 9 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
38)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مشلغ) ( (STE ZAKARIA BELOUAD
1أسمالها)33.333,33 )د1هم وعنوان)
املسيرة) شا1ع  اإلجتماعي  مقرها 
الخضراء)اكو1اي))-)353 5))الحاجب))

املغرب نتيجة ل):)املنافسة.
شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  5 353 (- ( اكو1اي) املسيرة الخضراء)

الحاجب املغرب.)

و عين:
السيد)ة()زكرياء)))بلواد))وعنوانه)ا()
اكو1اي)) الخضراء) املسيرة  شا1ع 
املغرب كمصفي) ( الحاجب) ( (5 353

)ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)8  .

568I

UNIVERS COMPTA SARL AU

CASBAH CERAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عما1ة 6 ، زنقة أ، شا1ع 
الجيش امللكي م.ج ، 53333، 

مكنا3 املغرب
CASBAH CERAME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : عما1ة 3 
مكر1، متجر 1قم  ، شا1ع الزيتون، 

تجزئة سا1ة، - 53373 مكنا3 
املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.33799
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
5))فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
ذات) شركة  (CASBAH CERAME
1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
متجر) مكر1،) (3 عما1ة) اإلجتماعي 
تجزئة سا1ة،) 1قم) ،)شا1ع الزيتون،)
نتيجة) املغرب  مكنا3  (53373  -

الملنافسة.
و عين:

)بن الحشيب) )املصطفى) السيد)ة()
تجزئة) مكر1،) (3 1قم) وعنوانه)ا()
مكنا3)) (53373 سا1ة شا1ع الزيتون)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 3 5))فبراير) )3))وفي عما1ة) بتا1يخ)
الزيتون،) 1قم) ،شا1ع  متجر  مكر1،)
مكنا3)) (53373 (- سا1ة،) تجزئة 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)5  .
569I

ECOVIS MOROCCO

ACTIPAR  أكتيبار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ECOVIS MOROCCO
 ECOVIS(MOROCCO: 34 rue

 Charam(Achaykh, Etage 2 , N°
 8, Espace(Palmier ، 25000،

Casablanca(Maroc
أكتيشاACTIPAR  1 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 93 شا1ع 
املسيرة الخضراء ، حي املعا1يف 
93 شا1ع املسيرة الخضراء ، حي 
املعا1يف 333 ) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.88 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) يناير) )3)) ( ( في) املؤ1خ 

املصادقة على):
السيد) ( )ة() السيد) تفويت 
حصة) ( 33 بلقاسمي) ( محمد مهدي)
حصة) ( 33 أصل) من  اجتماعية 
بن كيران) ( ليلى) ( )ة() السيد) ( لفائدة)

بتا1يخ) 3)يناير)3 3).
السيد) ( )ة() السيد) تفويت 
حصة) (833 بلقاسمي) مهدي  محمد 
حصة) (833 أصل) من  اجتماعية 
بن كيران) ( ( نادية) )ة() السيد) ( لفائدة)

بتا1يخ)) )يناير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)36 769.
573I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANS MAKDOURI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عما1ة 6 ، زنقة أ، شا1ع 

الجيش امللكي م.ج ، 53333، 

مكنا3 املغرب

TRANS MAKDOURI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مرآب 

برقم 79، تجزئة كاديم، ويسالن - 

53383 مكنا3 املغرب .

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.53  3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3))فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

ذات) شركة  (TRANS MAKDOURI

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

تجزئة) (،79 برقم) مرآب  اإلجتماعي 

مكنا3) (53383 (- ويسالن) كاديم،)

املغرب))نتيجة ل-)املنافسة)

)-)جائحة كوفيد)9 .

و عين:

مقدو1ي)) ( ( اسامة) السيد)ة()

كاديم،) تجزئة  (،79 1قم) وعنوانه)ا()

املغرب) ( مكنا3) (53383 ويسالن)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ)3))فبراير) )3))وفي 1قم)79،)

 53383 (- ويسالن) كاديم،) تجزئة 

مكنا3))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)6  .

57 I
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UNIVERS COMPTA SARL AU

MS EXPERT DACADES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عما1ة 6 ، زنقة أ، شا1ع 

الجيش امللكي م.ج ، 53333، 

مكنا3 املغرب

MS EXPERT DACADES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

 ،GH 9 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ،D عما1ة 5، شقة 3 ، مجموعة

انا�سي - 53373 مكنا3 املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4595 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) )3)ما31) )3)) املؤ1خ في)

 MS شركة ذات املسؤولية املحدودة)

EXPERT DACADES))مشلغ 1أسمالها)

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333,33

اإلجتماعي)GH 9،)عما1ة)5،)شقة)3 ،)

مجموعة)D،)انا�سي)-)53373)مكنا3)

املغرب نتيجة ل):)-)املنافسة

-)جائحة كوفيد)9 .

(،GH 9 و حدد مقر التصفية ب)

(،D مجموعة) (، 3 شقة) (،5 عما1ة)

انا�سي)-)53373)مكنا3 املغرب.)

و عين:

الوادزيان)) ( محمد) السيد)ة()

وعنوانه)ا()5)،د1ب املكينة بني امحمد)

53363)مكنا3))املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)7  .

57(I

HORICOM

CHABABINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

CHABABINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سوق 

اللة خضرا محل 1قم 3 مرجان 4 - 

53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(54 

في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHABABINE

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)املختلفة.
سوق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  4 مرجان) (3 اللة خضرا محل 1قم)

53333)مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امين الشقروني عنوانه)ا()
د1ب اهل سو3 حي 3 3) ((4 1قم)

مكنا3) (53333 محمد ب عشد هللا)

املغرب.

االله) عشد  سا�سي  بن  السيد 
الزيتون) تجزئة  1قم) 6)) عنوانه)ا()

بنسودة)53333)مكنا3 املغرب.

عنوانه)ا() محمد  عزيوي  السيد 
 3 الوحدة) (48 1قم) (( د1ب) (( زنقة)

53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امين الشقروني عنوانه)ا()
د1ب اهل سو3 حي 3 3) ((4 1قم)
مكنا3) (53333 محمد ب عشد هللا)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)88  .

573I

CGID

UG NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CGID
67 زنقة   عزيز   بالل  الطابق ) 1قم 

3 املعا1يف الدا1 الشيضاء املغرب
 

UG NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 
زنقة   عزيز   بالل  الطابق ) 1قم 3 

املعا1يف الدا1 الشيضاء
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49 (59
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 UG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE
)استيراد) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير).
زنقة))) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 1قم) (( الطابق) (67 بالل) ( ( عزيز)

املعا1يف الدا1 الشيضاء.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة عزيزة ايدان):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

حصة) (533 ( (: السيد حمزة أمير)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

)السيدة عزيزة ايدان):)533)بقيمة)

33 )د1هم.

بقيمة) (533 (: أمير) حمزة  السيد 

33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( ايدان) عزيزة  السيدة 

بوعزة) دا1  ( 9 1قم) الساحل  تجزئة 

النواصر33 3) .

عنوانه)ا() أمير  حمزة  السيد 

بوعزة) دا1  ( 9 1قم) الساحل  تجزئة 

النواصر33 3).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ايدان  عزيزة  السيدة 

بوعزة) دا1  ( 9 1قم) الساحل  تجزئة 

النواصر33 3)

عنوانه)ا() أمير  حمزة  ( السيد)

بوعزة) دا1  ( 9 1قم) الساحل  تجزئة 

النواصر33 3)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)766745.

575I

KHM CONSULTING

STE PI INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

KHM CONSULTING

  زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 36  تقاطع 

شا1ع محمد الخامس واملقاومة ، 

3353)، الدا1 الشيضاء املغرب

STE PI INNOVATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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و عنوان مقرها االجتماعي 
الدا1الشيضاءـ 96 شا1ع انفا - 53)3) 

الدا1الشيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.4 9335

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في) 3)فبراير) )3))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768394.
576I

yaya(kech(sarl

yaya kech sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

yaya(kech(sarl
 mehamed 5 marrakech

 marrakech، 40000، marrakech
maroc

yaya(kech(sarl(au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 SAADA 4 B(N 285 MHAMID
 MARRAKECH(SAADA 4 B(N
 285 MHAMID(MARRAKECH

40000 marrakech(maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   8(3

عقد حر مؤ1خ في) 3  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 yaya (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.kech(sarl(au

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 COSMÉTIQUE  (MARCHAND

..DE PRODUITS DE( EN DÉTAIL

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 SAADA 4 B N (85 MHAMID

 MARRAKECH SAADA 4 B N (85

 MHAMID MARRAKECH 43333

.marrakech(maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 soufian( el( bouziani السيد)

 SAADA 4 B N (85 عنوانه)ا()

 MHAMID MARRAKECH 43333

.marrakech((maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 soufian( el( bouziani السيد)

 SAADA 4 B N (85 عنوانه)ا()

 MHAMID MARRAKECH 43333

marrakech((maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)379 ) .

577I

HAPPY COMPTA SARL

ARAYANE MISA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

 ARAYANE MISA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 1قم 
8  تجزئة اليوسفية   شا1ع 3) 

غشت بني مالل  - 3333) بني مالل  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  395

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 أكتوبر) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARAYANE MISA TRAVAUX
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
كراج) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم)8 )تجزئة اليوسفية) )شا1ع)3) 
بني مالل)) ((3333 (- ( غشت بني مالل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

533.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:
((: ( مزوزي) الرحمان  عشد  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 5.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مزوزي)) الرحمان  عشد  السيد 
بني) الكرابزية  عياد  اوالد  عنوانه)ا()

مالل))3333))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مزوزي)) الرحمان  عشد  السيد 
بني) الكرابزية  عياد  اوالد  عنوانه)ا()

مالل))3333))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)6))فبراير)

 )3))تحت 1قم)7)).
578I

KHM CONSULTING

STE PI INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KHM CONSULTING
  زنقة  ايت  باعمران املمر ب 

الطابق االول  الرقم 36  تقاطع 
شا1ع محمد الخامس واملقاومة ، 

3353)، الدا1 الشيضاء املغرب
STE PI INNOVATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدا1الشيضاءـ 96 شا1ع انفا - 53)3) 
الدا1الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4 9335
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) في) 3) املؤ1خ 

املصادقة على):
مكوا1) ( امين) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .333
)ة()) السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333
فبراير) اسلك بتا1يخ) 3) ( عشدالعزيز)

.(3( 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768394.

579I

SHORA AUDITING

 MAISON MODERNE DE
CONSTRUCTION

إعالن متعدد القرا1ات

SHORA AUDITING
 BD(EL(QODS(AIN(CHOCK  N°
 836 CASABLANCA، 20460،

CASABLANCA MAROC
 MAISON MODERNE DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
الجديدة إقامة األمانة عما1ة 7  
محل 6  ليساسفة - 3)36) الدا1 

الشيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.35 979

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)3 )فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تمت املصادقة على تفويت السيدة)

حصة إجتماعية) (33 فريدي فتيحة)

حصة لفائدة السيد) ( (3 من أصل)

فريدي عشد الرحمان

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

السيد) تفويت  على  املصادقة  تمت 

إجتماعية) حصة  (33 فريدي محمد)

حصة لفائدة السيد) ( (3 من أصل)

فريدي عشد الرحمان

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) تفويت  على  املصادقة  تمت 

إجتماعية) حصة  (33 أحمد) فريدي 

حصة لفائدة السيد) ( (3 من أصل)

فريدي عشد الرحمان

على) ينص  الذي  (:4 1قم) قرا1 

تفويت) على  املصادقة  تمت  مايلي:)

حصة) (33 السيد فريدي عشد االله)

حصة) ( (3 أصل) من  إجتماعية 

لفائدة السيد فريدي عشد الرحمان

قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)

الرحمان) عشد  فريدي  السيد  تعيين 

لقشول) تشعا  للشركة  جديد  مسير 

عشد) فريدي  السيد  املسير  استقالة 

االله

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمات

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

1أ3 املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768399.

583I

AZ CONSULATNTS

 INETUM HOLDING
MAROC

شركة املساهمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 INETUM HOLDING MAROC
شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي منتزه 
نيرشو1 شو1 ) ، بالطو 333 و334 
، شا1ع القد3، سيدي معروف - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.  3637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)34)يناير) )3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
بالطو) (، (( نيرشو1 شو1) »منتزه  من)
سيدي) شا1ع القد3،) (، و334) (333
الشيضاء) الدا1  ((3333 (- معروف)
الشيضاء) الدا1  »منتزه  إلى) املغرب«)
8)،)بالطو) 73،)شا1ع) نيرشو1 شو1)
 (3333 (- معروف) سيدي  القد3 

الدا1 الشيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768653.
58(I

AZ CONSULATNTS

 HOLDING GFI
INFORMATIQUE MAROC

شركة املساهمة
تغيير تسمية الشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 HOLDING GFI INFORMATIQUE

MAROC شركة املساهمة

وعنوان مقرها االجتماعي منتزه الدا1 

الشيضاء نيرشو1 شو1 8)، بالطو 

 73، شا1ع القد3 سيدي معروف 

- 3333) الدا1 الشيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

  3637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) يناير) )3)) (34 في) املؤ1خ 

 HOLDING GFI«(تسمية الشركة من

إلى) (»INFORMATIQUE MAROC

. »INETUM HOLDING MAROC«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768653.

583I

STE FIACCOF 

STE INTEGRAL T.D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE INTEGRAL T.D شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

امين 1قم 4 شا1ع السالم النرجس 

ا - 33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66635

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTEGRAL T.D

:)اليستيراد)) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال) ( عامة) تجا1ة  والتصدير 

املختلفة).

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

امين 1قم)4)شا1ع السالم النرجس ا)-)

33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة صوفيا اد1ي�سي السشاعي):))

733)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)

 333 ( (: برامشو) السعدية  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة صوفيا اد1ي�سي السشاعي)
معاوية) بن  اليا3  زنقة  عنوانه)ا()
 33333 الدكرات) ( 7 1قم) ((5 عما1ة)

فا3 املغرب.

السيدة السعدية برامشو عنوانه)ا()
زنقة اليا3 بن معاوية عما1ة)5))1قم)

7 )الدكرات)33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة صوفيا اد1ي�سي السشاعي)
معاوية) بن  اليا3  زنقة  عنوانه)ا()
 33333 الدكرات) ( 7 1قم) ((5 عما1ة)

فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)369 .

585I

STE FIACCOF 

STE AFRICAJOURI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE AFRICAJOURI SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 9 دوا1 

الشجع عين الشقف 1ا3 املاء - 

33333 فا3 املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.65657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ((3 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

دوبلي) محمد  )ة() السيد) تفويت 

بناني)53))حصة اجتماعية من أصل)

53))حصة لفائدة))السيد))ة()لحسن)

الغازي بتا1يخ)3))فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)373 .

586I

STE FIACCOF 

STE AFRICAJOURI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE AFRICAJOURI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 9 دوا1 

الشجع عين الشقف 1ا3 املاء - 

33333 فا3 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.65657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ((3 املؤ1خ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()الغازي)

لحسن))كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)374 .

587I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

PALMA HOSPITALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc
PALMA HOSPITALITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي السعادة 
)  كدية العشيد اقامة دا1 السعادة 
عما1ة )3  شقة   جليز  - 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ( 39
في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PALMA HOSPITALITY
دا1) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة
العقا1ي) الشناء) ا1ا�سي  اقتناء) (-
اإليجا1ات) الخاصة’) العقا1ات  أو 

والفنادق.
السعادة) (: عنوان املقر االجتماعي)
كدية العشيد اقامة دا1 السعادة) ( (
 43333 (- ( جليز) شقة) ) ( 3( عما1ة)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 (: فوزي) طالوت  السيد  (-

بقيمة)33 )د1هم.
السيدة دي باملا فرانسيسكا):)533 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

(. السيد طالوت فوزي عنوانه)ا()
43333)مراكش املغرب.

فرانسيسكا) باملا  دي  السيدة 
عنوانه)ا().)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

(. السيد طالوت فوزي عنوانه)ا()
43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)386 ) .

588I

طالبي ميد

طالبي ميد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طالبي ميد
مجموعة د ) اقامة الصشاح 1قم 7  

تازة ، 35333، تازة املغرب
طالبي ميد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
د ) اقامة الصشاح 1قم 7  تازة - 

35333 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5799

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
طالبي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ميد.
تشيد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشنايات.

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)

(- تازة) ( 7 1قم) الصشاح  اقامة  (( د)

35333)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 93.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  الطالبي  السيد 

مجموعة د)))اقامة الصشاح 1قم)7  

تازة)35333)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  الطالبي  السيد 

مجموعة د)))اقامة الصشاح 1قم)7  

تازة)35333)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)97.

589I

STE FIACCOF 

STE AFRICAJOURI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE AFRICAJOURI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي كلم9 دوا1 

الشجع عين الشقف 1ا3 املاء - 

33333 فا3 .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.65657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)3))فبراير) )3))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)374 .

593I

مكتب الرياني للمحاسشة

ALUM CHAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسشة
شا1ع محمد داود 1قم33)  تطوان ، 

93343، تطوان املغرب
ALUM CHAMAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محا1ث 
سمسة طريق صدينة الحوز 1قم 73 

- 93333 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(8733

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ALUM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CHAMAL
نجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم.
محا1ث) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سمسة طريق صدينة الحوز 1قم)73 

- 93333)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد نبيل تريفت):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() تريفت  نبيل  السيد 
  ( 1قم) الشرا1دة  شا1ع  الديزة  حي 

53 93)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() تريفت  نبيل  السيد 
  ( 1قم) الشرا1دة  شا1ع  الديزة  حي 

53 93)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 9 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)3363.

59 I

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

TEGUISOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 73333، 
العيون املغرب

TEGUISOL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم)7    
بلوك E  مدينة الوحدة  العيون - 

73333 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
353 7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TEGUISOL

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحراسة) (- املكتبية) اللوازم  (- الشناء)

بيع) (- النظافة،) أعمال  والتنظيف،)

أعمال) (- الخدمات) (- الشناء) معدات 

الهندسة املدنية،)السياحة)-)النجا1ة)

تعمل) الخشبية  النجا1ة  الكهربائية 

معدات) وصيانة  األلومنيوم  تركيب 

الحرائق) من  السالمة  ومعدات 

األنشطة) جميع  (- والكمشيوتر)

السياحية) األحداث  بنقل  املتعلقة 

التجا1ة في امللحقات) (- (Mareyage  -

ومعدات) واألثاث  اإللكترونية 

الحاسب اآللي.

التجا1ة العامة،)تصدير الوا1دات)

-)صيانة) تسويق املأكوالت الشحرية) (-

الصيد) معدات  أعمال  وإصالح 

في) بما  املتجددة  بالطاقات  املتعلقة 

ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح))

الز1اعي،) العمل  تشجير  إعادة 

إزالة) تحلية املياه،) أعمال الحضانة،)

األ1ا�سي،)التطهير،)التطهير

 -  disinsecting العمل،) أماكن 

التجا1ة) وإفريز-) مرنة  يعمل-) جولة 

الطالء-األعمال) واملنسوجات-)

للمركشات-تنظيم) امليكانيكية 

األحداث وخدمات املطاعم واألعمال)

املتنوعة)-التجا1ة العامة

وبشكل عام،)أي معامالت تجا1ية)

وسندات) وصناعية  وعقا1ية  ومالية 

أو) مشاشر  بشكل  مرتشطة  وخدمات 

بما سشق أو) (
ً
أو جزئيا (

ً
غير مشاشر كليا

من املحتمل أن تعزز تطوير وامتداد)

الشؤون االجتماعية.
1قم)7     (: عنوان املقر االجتماعي)

(- العيون) ( الوحدة) مدينة  ( (E بلوك)

73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( ملشا1كي) ناصر  ( السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( ملشا1كي) ناصر  ( السيد)
الوحدة)) مدينة  ( (E بلوك) ( ( 1قم)7 )

العيون)73333)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( ملشا1كي) ناصر  ( السيد)
الوحدة)) مدينة  ( (E بلوك) ( ( 1قم)7 )

العيون)73333)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
8 )فبراير) )بتا1يخ) االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )/)53.

59(I

AZ CONSULATNTS

ARENA CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN
 PREMIER 4EME ETAGE IMM
 141( CASABLACA( ،( 20000،

CASABLANCA MAROC
ذات) شركة  (ARENA CLUB
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
تجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 (3333  -  ( 3 1قم) لعتا1يس  عين 

الدا1 الشيضاء)املغرب
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
1قم التقييد في السجل التجا1ي):)

 3((9 
عقد حر مؤ1خ في) 3  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARENA CLUB
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.
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تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (3333  -  ( 3 1قم) لعتا1يس  عين 

الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد عشد الجليل العيدة):))33  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
العيدة) الجليل  عشد  السيد 
اقامة 1ياض املجد عما1ة) عنوانه)ا()
  33 3 حي الفتح ح ي م) (3  )شقة)

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العيدة) الجليل  عشد  السيد 
اقامة 1ياض املجد عما1ة) عنوانه)ا()
  33 3 حي الفتح ح ي م) (3  )شقة)

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم))4 5.
593I

AB GESTION

TIP TOP CORDONNERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AB GESTION
 BD ZERKTOUNI ANGLE ( 9
 BRAHIM( ROUDANI( ،( 20000،

CASABLANCA MAROC
 TIP TOP CORDONNERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 (( اإلجتماعي) مقرها  وعنوان 
3)الشقة)) شا1ع أحمد املكري الطابق)
1قم)9 - 3333))الدا1الشيضاء)املغرب.

تحويل))املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي)

.(57(7 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في))3)أكتوبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 3 الطابق) املكري  أحمد  شا1ع  (((«

الشقة))1قم)9 - 3333))الدا1الشيضاء)

1كراك) أبو  شا1ع  (36« إلى) املغرب«)

الدو1 األ1�سي الدا1 الشيضاء)-)3333) 

الدا1الشيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769454.

594I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MALL SALON DE PARIS
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

MALL SALON DE PARIS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مــحـل 1قـم 

وحدة  6).3 املركز التجا1ي *منا1ة 

مول* جليز     - 43333 مراكش 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.73379

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1 حل) يناير) )3)) ((8 املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 MALL SALON الوحيد) الشريك 

DE PARIS))مشلغ 1أسمالها)333.333 

د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي مــحـل)
التجا1ي) املركز  (3.(6 ( وحدة) 1قـم 

*منا1ة مول*)جليز)))))-)43333)مراكش)

املغرب نتيجة ل):)االزمة االقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب مــحـل 1قـم)

*منا1ة) التجا1ي) املركز  (3.(6 ( وحدة)

مراكش) (43333 (- ( ( ( ( جليز) مول*)

املغرب.)

و عين:
دهشو1)) ( ايمان) السيد)ة()
مراكش املغرب) (43333 (. وعنوانه)ا()

كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)  4 ) .

595I

FIDULIMAR

ALUPRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ALUPRAL  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االمل  1قم )4 - 33)45 قلعة 

امكونة املغرب.
وفاة شريك

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.  37

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)37)فبراير) )3))تم اإلعالم)
امحمد اعزل وتوزيع) ( بوفاة الشريك)
لرسم) (

ً
تشعا الو1ثة  على  حصصه 

فبراير) )3)  (33 في) املؤ1خ  اإل1اثة 
بالشكل األتي):

 65 ( (، ( السيد)ة()فاطمة السندي)
حصة).

 58 ( (، ( اعزل) 1شيد  السيد)ة()
حصة.

 58 ( (، ( اعزل) سعيد  السيد)ة()
حصة).

 58 ( (، ( مصطفى اعزل) السيد)ة()
حصة).

 (9 ( (، ( اعزل) سعاد  السيد)ة()
حصة).

 (9 ( (، ( اعزل) فاطمة  السيد)ة()

حصة).

 58 ( (، ( اعزل) محمد  السيد)ة()

حصة).

السيد)ة()ايوب اعزل))،))58)حصة)

.

 (9 ( (، ( اعزل) خديجة  السيد)ة()

حصة).

السيد)ة()خالد اعزل))،))58)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)83 .

596I

FIDULIMAR

ALUPRAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ALUPRAL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم )4 

تجزئة االمل - 33)45 قلعة مكونة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  37

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) (37 املؤ1خ في)

اعزل) مسير جديد للشركة السيد)ة()

سعيد كمسير آخر

تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بتنغير) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)83 .

598I
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MOROCCAN CONSULTING CENTER

أوسيين بالنت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING

CENTER

 Rés. Khadija  Rue(Loubnane 65

 Bureau(N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC

أوسيين بالنت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3  شا1ع 

موالي عشد العزيز اقامة صنوبر 

مكتب 1قم 4 - 4333  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

595(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أوسيين)

بالنت.

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والشذو1) ( صحية) نشاتية  منتجات 

واملعدات الز1اعية,استغالل اال1ا�سي)

وتصدير) استيراد  تاجر  الز1اعية,)

املنتجات والخدمات

  3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع موالي عشد العزيز اقامة صنوبر)

القنيطرة) ( 4333  -  4 1قم) مكتب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

((: ( الحجاجمي) عشداإلله  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحجاجمي) عشداإلله  السيد 

املناصرة)) العميميين  دوا1  عنوانه)ا()

4333 )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحجاجمي) عشداإلله  السيد 

املناصرة)) العميميين  دوا1  عنوانه)ا()

4333 )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

1قم)-.

599I

)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

AMAYNO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عشد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

333)5، الرشيدية الرشيدية

AMAYNO TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي قصر 

مالعب جماعة مالعب تنجداد 

الرشيدية - 633)5 الرشيدية 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  397

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تغيير) ((3(3 نونبر) (3( املؤ1خ في)

»االشغال) من) الشركة  نشاط 

لحساب) الشضائع  نقل  ( (- املختلفة)

الغير)

-)نقل املستخدمين)»)إلى)»االشغال)
لحساب) الشضائع  نقل  ( (- املختلفة)

الغير)
-)كراء)االالت واملعدات«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)38 .

633I

AUTO ENTREPRENEUR

   SOFIMAT GESTION
سوفيمات تدبير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AUTO ENTREPRENEUR
 CASABLANCA, HAY

 MOHAMMADI ، 20000،
casablanca(maroc

SOFIMAT GESTION   سوفيمات 
تدبير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9   ، 

شا1ع عشد املؤمن ، مكتب 1قم 8  - 
3343)  الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 493933

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
سوفيمات) ( ( (SOFIMAT GESTION

تدبير.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشضائع)-)الهندسة املدنية)،)األشغال)
وتطوير) وإنجاز  د1اسة  (- العامة)
القياسات واملواصفات ألي مشروع)
أو) عام  (، مدنية) أو هندسة  إنشائي 
خاص من أي نوع كان)-)شركة عامة)

ألشغال الشناء..

(، (  9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   8 ،)مكتب 1قم) شا1ع عشد املؤمن)

3343)))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

موالي الحسن الفجراني:)) ( السيد)

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

السيد موالي عشد هللا الفجراني:)

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

موالي الحسن الفجراني) ( السيد)

(، حشيب) ابنو  زنقة  (،3 عنوانه)ا()

الدا1) ( ((3343 املعا1يف) (، (3 الطابق)

الشيضاء)املغرب.

السيد موالي عشد هللا الفجراني)

(، حشيب) ابنو  زنقة  (،3 عنوانه)ا()

الدا1) ( ((3343 املعا1يف) (، (3 الطابق)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

موالي الحسن الفجراني) ( السيد)

(، حشيب) ابنو  زنقة  (،3 عنوانه)ا()

الدا1) ( ((3343 املعا1يف) (، (3 الطابق)

الشيضاء)املغرب

السيد موالي عشد هللا الفجراني)

(، حشيب) ابنو  زنقة  (،3 عنوانه)ا()

الدا1) ( ((3343 املعا1يف) (، (3 الطابق)

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)96 769.

63 I

)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

AMAYNO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية
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57 زنقة موالي عشد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

333)5، الرشيدية الرشيدية

AMAYNO TRANS   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

مالعب جماعة مالعب تنجداد 

الرشيدية قصر مالعب جماعة 

مالعب تنجداد الرشيدية 633)5 

الرشيدية املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  397

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تعيين) ((3(3 نونبر) (3( املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

العلوي عشد الصمد كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)38 .

63(I

)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

AMAYNO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عشد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

333)5، الرشيدية الرشيدية

AMAYNO TRANS   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي قصر 

مالعب جماعة مالعب تنجداد 

الرشيدية قصر مالعب جماعة 

مالعب تنجداد الرشيدية 633)5 

الرشيدية املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

  397

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تغيير) ((3(3 نونبر) (3( املؤ1خ في)

 AMAYNO« من) الشركة  تسمية 

 SOCIÉTÉ« إلى) (« ( (TRANS

 MAROCAINE DES SERVICES ET

.(«(GRANDS TRAVAUX

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)38 .

634I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

LOS PASTELES

إعالن متعدد القرا1ات

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 (3

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca(Maroc

LOS PASTELES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شا1ع 

سمية، اقامة شهرزاد 3، الطابق 

5، الرقم )) ، بامليي - 3333) 

الدا1الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.36(677

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في) 3)دجنبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

من) (
ً
سهما (343 املوافقة على بيع) (. 

لشركة) ميريام  مييل  السيدة  أسهم 

»يب هولدن«

على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 

مايلي:)).)استقالة السيد عشابو يحيى)

والسيدة مييل ميريام من وظيفتيهما)

كمديرين مشا1كين.

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

(
ً
مديرا يحيى  عشابو  السيد  تعيين  (.3

.
ً
جديدا

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:))

املعدل) األسا�سي  النظام  اعتماد 

للشركة.

بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

5.)الشكليات والصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)7)7696.

635I

fiducinfo(sarlau

VALRES PRESTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard(Hassan(II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(Maroc

VALRES PRESTA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

محمد الساد3 اقامة مريم عما1ة 

34 شقة 1فم 3) الطابق االول  - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((95

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VALRES PRESTA

-إدا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تقديم الخدمة

املعلومات) تقنية  -استشا1ات 
التشغيلية.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عما1ة) مريم  اقامة  الساد3  محمد 
(- ( االول) الطابق  ((3 1فم) شقة  (34

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 33.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
جوزف) جون-لوك  فلو1  السيد 
د1هم) ( 33 حصة بقيمة) ( 53 ( (: الي)

للحصة).
  53 ( (: كرين) فريزنل  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد فلو1 جون-لوك جوزف الي)
7333 )1وشفو1ت) فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا.
عنوانه)ا() كرين  فريزنل  السيدة 

فرنسا)7333 )1وشفو1ت فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فلو1 جون-لوك جوزف الي)
7333 )1وشفو1ت) فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا
عنوانه)ا() كرين  فريزنل  السيدة 

فرنسا)7333 )1وشفو1ت فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)573 ) .
636I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

TAKE IT TEACHY PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE(pETIT

 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC
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TAKE IT TEACHY PRIVE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

زنقة موزا1 وشا1ع آنفا إقامة لوبتي 
با1ادي طابق 7 - 3333) الدا1 

الشيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49((5 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TAKE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IT TEACHY PRIVE
منصة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدو1ة التد1يبية عبر اإلنترنت.
تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
لوبتي) إقامة  آنفا  زنقة موزا1 وشا1ع 
الدا1) ((3333  -  7 طابق) با1ادي 

الشيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
  33 ( (: ترامسني) سعد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ترامسني  سعد  السيد 
 (68 فيال) سيتي  كولف  بوسكو1ة 
الشيضاء) بوسكو1ة  املدينة الخضراء)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ترامسني  سعد  السيد 
 (68 فيال) سيتي  كولف  بوسكو1ة 
الشيضاء) بوسكو1ة  املدينة الخضراء)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

637I

CRB CONSEIL

SOMAPHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شا1ع ابن سينا 1قم 4 ) ، 

83)3)، الدا1 الشيضاء املغرب
SOMAPHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6, 
 Impasse(Rue(de(la(seine

Polo-Casablanca - 20000 الدا1 
الشيضاء املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.77 3 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(3 أكتوبر) ( 4 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
»5.333)))د1هم«)أي من)»933.333 
عن) د1هم«) ( . (5.333« إلى) د1هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

أكتوبر)3)3))تحت 1قم)3 8 75.

638I

CRB CONSEIL

H&F ASSOCIATES

إعالن متعدد القرا1ات

CRB CONSEIL
حي الهناء شا1ع ابن سينا 1قم 4 ) ، 

83)3)، الدا1 الشيضاء املغرب
H&F ASSOCIATES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 33) شا1ع 
الز1قطوني عما1ة بن هام، الطابق 3 

- 3333) الدا1 الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.(93333

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)) )دجنبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

زيادة 1أ3 املال

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على ثالثة شركاء)جدد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تكوين 1أ3 مال الشركة

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

1أ3 مال الشركة

على) ينص  الذي  (:4( 1قم) بند 

مايلي:)تعيين مسير أول الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768844.

639I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE BORWAYN DE

CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 STE BORWAYN DE

CONSTRUCTION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

الحسن ) اوالد املالك سيدي 

سليمان - 33)4  سيدي سليمان 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.((53
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
 (3(3 دجنبر) ((5 في) املؤ1خ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقر1 
 STE BORWAYN DE املحدودة)
مشلغ) ( (CONSTRUCTION SARL
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
 ( الحسن) شا1ع  اإلجتماعي  مقرها 
اوالد املالك سيدي سليمان)-)33)4  
(: ل) نتيجة  املغرب  سليمان  سيدي 

االزمة االقتصادية).
شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الحسن)))اوالد املالك سيدي سليمان)

- 33)4 )سيدي سليمان املغرب.)
و عين:

النفناف)) ( احمد) السيد)ة()
اوالد) (( الحسن) شا1ع  وعنوانه)ا()
املالك سيدي سليمان)33)4 )سيدي)
سليمان املغرب كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا1يخ)   

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/67.

6 3I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE BORWAYN DE
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 STE BORWAYN DE

CONSTRUCTION SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شا1ع 
الحسن التاني اوالد مالك 3/3 - 

33)4  سيدي سليمان املغرب.



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6820

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.((53

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 (3(3 دجنبر) ((5 في) املؤ1خ 

 STE BORWAYN DE حل) تقر1 

شركة) ( (CONSTRUCTION SARL

مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

الحسن) شا1ع  اإلجتماعي  مقرها 

  4(33 (- التاني اوالد مالك 3/3)

سيدي سليمان املغرب نتيجة الالزمة)

االقتصادية.

و عين:

النفناف) ( احمد) السيد)ة()

وعنوانه)ا()شا1ع الحسن التاني اوالد)

مالك 3/3)33)4 )سيدي سليمان)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

النفناف) ( احمد) السيد)ة()

وعنوانه)ا()شا1ع الحسن التاني اوالد)

مالك 3/3)33)4 )سيدي سليمان)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شا1ع) وفي  ((3(3 دجنبر) ((5 بتا1يخ)

(- التاني اوالد مالك 3/3) الحسن 

33)4 )سيدي سليمان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان))بتا1يخ)   

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/68.

6  I

FIDUORGA

AF TOURS
إعالن متعدد القرا1ات

FIDUORGA

 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca

MAROC

AF TOURS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 4) .شا1ع 

1حال املسكيني. الطابق الخامس - - 

الدا1 الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. 8( 67
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)5 )دجنبر)3)3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم أ-:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على تحويالت األسهم.)تالحظ)
 / العادية:)   غير  العامة  الجمعية 
نقل السيد محمد أمين الشرقاوي،)
بطاقة) حامل  (، الجنسية) مغربي 
 B(48( ( 1قم) الوطنية  الهوية 
بنيس) السيد  لصالح  53سهم  من)
املقيم) (، الجنسية) املغربي  (، محمد)
 43 إيم.) سيتي  جولف  بوسكو1ة  في 
بطاقة) حامل  خضراء.) مدينة  ب.)
الهوية الوطنية 1قم)B 84763.)تمت)
املوافقة بحتة وبساطة على عمليات)
(، لذلك) ونتيجة  ( املذكو1ة.) النقل 
قر1ت الجمعية العامة تعديل املادة)
النحو) على  األسا�سي  النظام  من  (6
التالي:))املادة)6:)املساهمات تم تحديد)
د1هم) ( 3333.33 بمشلغ) املال  1أ3 
مقسم) وهو  (، د1هم() آالف  )عشرة 
د1هم) ( 33 بقيمة) سهم  ( 33 إلى)
ومدفوع) بالكامل  مكتتب  سهم  لكل 
بالكامل ومخصص للمساهم الوحيد)
وهي:)) (، مساهماته) مع  يتناسب  بما 
سهم))) ( 33 محمد) ( بنيس) السيد  (. 
آيت مجدين) ( / / 953 من مواليد)
أزيالل)))))))املقيم في بوسكو1ة جولف)
مدينة خضراء.) ب..) (43 إيم.) (، سيتي)
1قم) الوطنية  الهوية  بطاقة  حامل 

.B 84763
على) ينص  الذي  ب-:) 1قم  قرا1 
العامة) الجمعية  أحاطت  مايلي:)
  5/ (/(3(3 بتا1يخ) العادية  غير 
أمين) محمد  السيد  باستقالة  علما 
وتؤكد) مهامه كمسير  الشرقاوي من 
إدا1ة:)) .)السيد بنيس محمد كمسير)
مجدين) آيت  في  مواليد) / /953 )
بوسكو1ة جولف) في  مقيم  (، أزيالل)
مدينة) (.Aprt( 1 ب.) (43 إم.) (، سيتي)
خضراء.)حامل بطاقة الهوية الوطنية)
1قم)B 84763.))ونتيجة لهذا القرا1)،)
5 )الخاصة باإلدا1ة) تم تعديل املادة)

السيد) تعيين  تم  التالي:) النحو  على 

للشركة) وحيد  كمسير  محمد  بنيس 

لفترة غير محدودة)

على) ينص  الذي  ج-:) 1قم  قرا1 

اعتشا1ًا) (، يقر1 االجتماع العام) مايلي:)

من هذا اليوم)،)تحويل الشركة ذات)

إلى شركة ذات) املسؤولية املحدودة 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

النظام) من  املادة) ) تعدل  الوحيد.)

تظل مدة) ( ( ( ( ( األسا�سي وفًقا لذلك.)

الشركة ومكتبها املسجل أعاله دون)

تغيير

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على تحويالت األسهم.

بند 1قم)5 :)الذي ينص على مايلي:)

كمسير) محمد  بنيس  السيد  تعيين 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

املسؤولية) ذات  الشركة  تحويل 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  املحدودة 

محدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769693.

6 (I

EL OUARRAD AZIZ

LOCANMOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

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 مقرها االجتماعي اقامة 

ياسمين )) عما1ة 1قم 35 زنقة 

شفشاون م.ج مكنا3 - 53333 

مكنا3 املغرب.

تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5(3(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ما31) )3)) ( 3 املؤ1خ في)

نشاط الشركة من)»اشغال مختلفة

تاجير مواد الشناء

»بيع) إلى) والتصدير«) االستيراد 

مواد الشناء

اشغال مختلفة

تاجير مواد الشناء«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)335 .

6 3I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بيسكاطور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شا1ع محمد الخامس وشا1ع 

ابن كثير إقامة دو3 ما31 1قم 44 ، 

93333، طنجة املغرب

بيسكاطو1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي زاوية 

شا1ع عشد هللا كنون وأبي جرير 

الطبري تسنيم بالزا بناية أ الطابق 

األول املكتب 1قم   - 93333 طنجة 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 34363

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) فبراير) )3)) ( 9 املؤ1خ في)

نشاط الشركة من)»شركة قابضة

»)إلى)»اإلنعاش العقا1ي«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3))43).

6 4I
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fiduciairelaperformance

ت ر س اغزاف
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

ت 1 3 اغزاف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 3) 

الطابق 4 شقة ج ديا1 توالل مكنا3 

- meknes 53333 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(387

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ت 1 3)

اغزاف.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

عنوان املقر االجتماعي):)عما1ة)3) 

الطابق)4)شقة ج ديا1 توالل مكنا3)

- meknes 53333)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: محمد) اغزاف  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  اغزاف  السيد 

دوا1 ايت عي�سى عدي ايت والل عين)

عرمة)53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  اغزاف  السيد 

دوا1 ايت عي�سى عدي ايت والل عين)

عرمة)53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)974.

6 5I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بيسكاطور

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شا1ع محمد الخامس وشا1ع 

ابن كثير إقامة دو3 ما31 1قم 44 ، 

93333، طنجة املغرب

بيسكاطو1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي زاوية 

شا1ع عشد هللا كنون وأبي جرير 

الطبري تسنيم بالزا بناية أ الطابق 

األول املكتب 1قم   - 93333 طنجة 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

 34363

)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) فبراير) )3)) ( 9 املؤ1خ في)

إلى) تسمية الشركة من)»بيسكاطو1«)

»نو1موديف«).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3))43).

6 6I

مكتب املحاسشة

 AGRI CONSULTING
DEVELOPMENT-ACD-

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسشة

شا1ع جون كينيدي عما1ة أعراب 

الطابق األول 1قم ب4 ، 35333، 

تازة املغرب

 AGRI CONSULTING

 DEVELOPMENT-ACD-MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسعودية 1قم 43  تازة - 35333 

تازة املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4497

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) يناير) )3)) ((9 املؤ1خ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 AGRI الوحيد) الشريك  ذات 

CONSULTING DEVELOPMENT-

1أسمالها) مشلغ  ( (ACD-MAROC

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333

  43 1قم) املسعودية  حي  اإلجتماعي 

(: تازة املغرب نتيجة ل) (35333 (- تازة)

عدم املردودية.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 35333 (- تازة) ( 43 1قم) املسعودية 

تازة املغرب.)

و عين:

الفلو�سي) ( صفاء) السيد)ة()

 3( شقة) الف  عما1ة  وعنوانه)ا()

الثاني) الحسن  شا1ع  مريم  اقامة 

اكدال الرباط)5)3) )الرباط املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)5) .

6 8I

مكتب املوثق االستاذ الفا1ق 1شيد

ARGOUMAY SARLAU شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املوثق االستاذ الفا1ق 1شيد

شا1ع محمد الخامس، عما1ة 

بنشليخة، شقة 1قم 4 ابن جرير، 

53 43، ابن جرير املغرب

 ARGOUMAY SARLAU شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 

تجزئة اشراق الشقعة 1قم )  ابن 

حرير 53 43 ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(583

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (( 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ARGOUMAY SARLAU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واي) كهربائية،) تركيشات  الشناء،)

انشطة اخرى تهدف الى تعزيز وتطوير)

هدف الشركة..

عنوان املقر االجتماعي):)حي االمل)

ابن) ( (( 1قم) الشقعة  اشراق  تجزئة 

حرير)53 43)ابن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: و1حو) اميمة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6822

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() و1حو  اميمة  السيدة 

غشت الرقم) ((3 تجزئة الخير شا1ع)

53)سطات)6333))سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() و1حو  اميمة  السيدة 

غشت الرقم) ((3 تجزئة الخير شا1ع)

53)سطات)6333))سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)84.

6 9I

MITAK CONSEIL

إفر بيست كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

إفر بيست كا1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

زنقة املنازيز معا1يف - 3) 3) 

الدا1الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(85699

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)9 )نونبر)8 3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 (3 (3 (- معا1يف) املنازيز  زنقة  (7«

زنقة) (7 (« إلى) املغرب«) الدا1الشيضاء)

(- معا1يف) ( 5 ( 1قم) املنازيزمحل 

3) 3))الدا1الشيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)763949.

6(3I

مكتب املحاسشة

CARLO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة

شا1ع جون كينيدي عما1ة أعراب 

الطابق األول 1قم ب4 ، 35333، 

تازة املغرب

CARLO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكال 

وادامليل تازة - 35333 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

583 

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARLO SARL

محطة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

خدمة السيا1ات))-)التجا1ة.

حي اكال) (: عنوان املقر االجتماعي)

وادامليل تازة)-)35333)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 83.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  خز1ي  السيد 

حي اكال وادي امليل تازة)35333)تازة)

املغرب.

عشدالعالي) القروطي  السيد 

ايطاليا) (393 4 ايطاليا) عنوانه)ا()

ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  خز1ي  السيد 

حي اكال وادي امليل تازة)35333)تازة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)3) .

6( I

STE FIACCOF 

STE DOLYO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE DOLYO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 8 

عما1ة 34 حي االمل شا1ع جدة - 

33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66637

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOLYO

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة االستيراد والتصدير التوزيع.
 8 1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- جدة) شا1ع  االمل  حي  (34 عما1ة)

33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: املرابط) عزوز  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املرابط  عزوز  السيد 
زنقة واد الزيتون اقامة صابرين)46  
شقة4 )نرجس)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املرابط  عزوز  السيد 
زنقة واد الزيتون اقامة صابرين)46  
شقة4 )نرجس)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)373 .
6(3I

STE FIACCOF 

STE PUCH ALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE PUCH ALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 زتقة 
بير كندوز النرجس ا  - 33333 فا3 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66639

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



6823 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PUCH ALL
تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اشغال) والتصدير  االستيرا  ( عامة)

املعلوميات.
زتقة) (33 (: عنوان املقر االجتماعي)
33333)فا3) (- ( بير كندوز النرجس ا)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
يشو1ي) جمال  محمد  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يشو1ي) جمال  محمد  السيد 
كندوز) بير  زنقة  (33 1قم) عنوانه)ا()

نرجس ا)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يشو1ي) جمال  محمد  السيد 
كندوز) بير  زنقة  (33 1قم) عنوانه)ا()

نرجس ا)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 37 .

6(4I

STE FIACCOF 

STE MEDILAB PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE MEDILAB PROJET شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

مرينة 1قم   زنقة  عشد الكريم بن 
جلون مكتب 64 الطابق 8 - 33333 

فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66593

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDILAB PROJET
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
)تجا1ة) املختلفة االستيراد والتصدير)

عامة.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عشد الكريم بن) ( زنقة) مرينة 1قم) )
جلون مكتب)64)الطابق)8 - 33333 

فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 333 ( (: السيد عشد الغني بوطيب)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
334)حصة) ( (: السيد محمد بلخو)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد اليا3 بلحمر):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوطيب) الغني  عشد  السيد 
بو) (33 1قم) (3 تجزئة املنزه) عنوانه)ا()

فكران))3)533)مكنا3 املغرب.
عنوانه)ا() بلخو  محمد  السيد 
  5 الشقة) (6 عما1ة) الفردو3  اقامة 

6333))سطات املغرب.
عنوانه)ا() بلحمر  اليا3  السيد 
عما1ة كوتر)))بلوك فاء)شقة) )شلرع)

شفشاون)3)533)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بلخو  محمد  السيد 
  5 الشقة) (6 عما1ة) الفردو3  اقامة 

6333))سطات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)349 .

6(5I

MITAK CONSEIL

إفر بيست كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

إفر بيست كا1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 
زنقة املنازيز معا1يف - 3) 3) 

الدا1الشيضاء املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(85699

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3 8 نونبر) ( 9 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) (5.333.333«

 5.533.333« إلى) د1هم«) (533.333«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  د1هم«)

املقدا1) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)763949.

6(6I

FIDERSER

STE PARAVALHALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE

MAROC

STE PARAVALHALA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 
بلوك 5) 1قم 9   - 33)4  سيدي 

سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3383

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARAVALHALA
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية),)
مقاول نقل الشضائع تكثر من)5 )طن.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  4(33  -    9 1قم) ((5 السالم بلوك)

سيدي سليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 73.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
733)حصة) ( (: السيدة اكتاو سا1ة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اكتاو سا1ة عنوانه)ا()حي)
كوسيناب 1قم) 7   33)4 )سيدي)

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اكتاو سا1ة عنوانه)ا()حي)
كوسيناب 1قم) 7   33)4 )سيدي)

سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا1يخ)3  

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/66.
6(8I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بيسكاطور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شا1ع محمد الخامس وشا1ع 
ابن كثير إقامة دو3 ما31 1قم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
بيسكاطو1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
شا1ع عشد هللا كنون وأبي جرير 

الطبري تسنيم بالزا بناية أ الطابق 
األول املكتب 1قم   - 93333 طنحة 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 34363

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ( 9 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
إنفستو1اما) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (9.999 ش.م)
أصل)9.999)حصة لفائدة))السيد))ة()
أمانة هومس بتا1يخ)9 )فبراير) )3).
أكسنو1)) )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  ( ( با1تسيشاسيون)
السيد) ( لفائدة) حصة  أصل) ) من 
)ة()محمد ابن بشير بتا1يخ)9 )فبراير)

.(3( 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3))43).

6(9I

FIDERSER

STE NISLAVE TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE
MAROC

STE NISLAVE TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكدال 
1قم 489 - 33)4  سيدي سليمان 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.(893

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) في)  ) املؤ1خ 

املصادقة على):
عشدالقاد1) )ة() السيد) تفويت 
الركاني)53)حصة اجتماعية من أصل)
33 )حصة لفائدة))السيد))ة()فاطمة)

اجغل بتا1يخ)  )فبراير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بسيدي سليمان))بتا1يخ)35 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/65.

633I

G&B STRUCTURES

HASKA DOORS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HASKA DOORS MAROC
33 زنقة أيت أو1يرشا1ع موالي 
يوسف ، 3333)، الدا1الشيضاء 

املغرب
HASKA DOORS MAROC  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 
أيت أو1يرشا1ع موالي يوسف  - 

3333) الدا1الشيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4933 5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HASKA DOORS MAROC
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
جميع) وتوزيع  وتصدير  استيراد 
املنتجات أو املواد أو الشضائع من أي)

نوع.
أو) املنتجات  جميع  وبيع  شراء)

املواد أو الشضائع من أي نوع.
التجا1ية) العالمات  جميع  تمثيل 
إلى) باإلضافة  األجنبية  أو  الوطنية 
والشحن) والدولية  الوطنية  التجا1ة 
والتوزيع لجميع املنتجات أو املواد أو)

األجزاء)أو السلع.
املشاشر) وغير  املشاشر  الخضوع 
من) إما  والخاصة  العامة  لألسواق 
أو من خالل) الخاص  التزامها  خالل 
الشركات) مع  املشترك  التضامن 

األخرى.
واإلنشت) الطرق  أعمال  جميع 
املهن:) لجميع  والتطوير  والتخطيط 
األسقف) (، الطالء) (، املائي) العزل 
(، الخشبية) النجا1ة  (، املستعا1ة)
(، السشاكة) (، نجا1ة األملنيوم واملعدن)

الكهرباء)،)الطالء)والتزجيج.
والطالء) الحفر  أعمال  جميع 
أعمال) جميع  وكذلك  املائي  والعزل 
السشاكة والكهرباء)والنجا1ة والدهان)
والتزجيج والرخام والجص والتركيشات)

الصحية والتدفئة وأعمال الحديد.
واإلنشأت) الفنية  الد1اسة 
واملقاوالت لجميع األعمال العامة أو)
الخاصة ألي مشنى أو هندسة مدنية)
لجميع) وجدولتها  وإدا1تها  وتنسيقها 

األعمال اإلنشائية.
العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
التجا1ية أو الصناعية أو املنقولة أو)
بشكل) املتعلقة  املالية  أو  العقا1ية 
مشاشر أو غير مشاشر باألشياء)املذكو1ة)
أعاله أو التي قد تسهل تنفيذ الشركة)

وتطويرها...

زنقة) (33 (: عنوان املقر االجتماعي)
(- ( يوسف) موالي  أو1يرشا1ع  أيت 

3333))الدا1الشيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
باكسوفان) كان  حسن  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
باكسوفان) كان  حسن  السيد 
إقامة) ما31  (( شا1ع) (33 عنوانه)ا()
 (3333  7 شقة) (3 طابق) يوسف 

الدا1الشيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
باكسوفان) كان  حسن  السيد 
إقامة) ما31  (( شا1ع) (33 عنوانه)ا()
 (3333  7 شقة) (3 طابق) يوسف 

الدا1الشيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768499.
63 I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

 M M MANAGEMENT -
RIAD DARI

عقد تسيير حر ألصل تجا1ي))األشخاص)
املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجا1ي
 M(M(MANAGEMENT - RIAD

DARI
مؤ1خ) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
 MM أعطى) يناير) )3)) قي) 3)
MANAGEMENT))املسجل بالسجل)
التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي) 3486)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 
د1ب) الرميلة  ب  الكائن  التجا1ي 
 43333 9 )باب دكالة))-) الراوية 1قم)
 ALCHIMIA لفائدة) املغرب  مراكش 
ملدة)4)سنة تبتدئ من) 3)يناير) )3) 

مقابل) ((3(4 دجنبر) في) 3) وتنتهي 

مشلغ شهري قيمته)33.333)د1هم.

63(I
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Fiduciaire(Le(Médiateur

YARACH IMMO  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire(Le(Médiateur
 Bd(D›Anfa 1er(étage  8

 Casablanca، 20100، Casa
Maroc

 YARACH(IMMO  SARL(AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  ، شا1ع 
جاللي العريبي ، الطابق 8 1قم 8  ، 
الدا1 الشيضاء Casa 20100 الدا1 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49 645

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YARACH IMMO  SARL AU
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقا1ات.
(، ( 6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
8)1قم) الطابق) (، شا1ع جاللي العريبي)
 Casa( 20100 الشيضاء) الدا1  (، ( 8

الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سمير ابو العوف عنوانه)ا()
املغرب)33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمير ابو العوف عنوانه)ا()

املغرب)33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)79 767.

633I

UNIVERS COMPTA SARL AU

3H TRANS NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عما1ة 6 ، زنقة أ، شا1ع 

الجيش امللكي م.ج ، 53333، 

مكنا3 املغرب

3H TRANS NORD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 

اال1�سي،1قم 8 ، زنقة 1حال 

املسكيني، توا1كة - 53363 مكنا3 

املغرب .

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.46939

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) 38)ما31) )3)) املؤ1خ في)

ذات) شركة  (3H TRANS NORD

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

زنقة 1حال) (، 8 الطابق اال1�سي،1قم)

مكنا3) (53363 (- توا1كة) املسكيني،)

املغرب))نتيجة ل-)املنافسة

-)جائحة كوفيد)9 .

و عين:

بومحسن)) ( ( هناء) السيد)ة()

وعنوانه)ا() )شا1ع ولي العهد الشقة)

9)م ج)33333))فا3))املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شا1ع) وفي) ) ما31) )3)) (38 بتا1يخ)

  33333 (- م ج) (9 الشقة) العهد  ولي 

فا3))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)3) .

634I

NJ BUSINESS

A O M TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES(maroc

A O M TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 3  
زنقة 7 حي البركاني بنسودة فا3 - 

33333 فا3 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66639

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 A O M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAV

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)واألشغال املختلفة.
  3 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- البركاني بنسودة فا3) حي  (7 زنقة)

33333)فا3 املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 343 ( (: السيد عشد الغني عزيوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: العمراوي) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: الخلوفي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).)

 343 (: الغني عزيوي) السيد عشد 

بقيمة)33 )د1هم.

 333 (: العمراوي) عثمان  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

 333 (: الخلوفي) محمد  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عزيوي) الغني  عشد  السيد 

اوالد الطيب العليا اوالد) ( عنوانه)ا()

الطيب فا3)33333)فا3 املغرب).

السيد عثمان العمراوي عنوانه)ا())
بلوك ت)3)1قم)5)حي النسيم))املسيرة)

فا3))33333)فا3 املغرب).

الخلوفي عنوانه)ا()) السيد محمد 

فا3)) بنسودة  البركاني  حي  (7 كلم)

33333)فا3 املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عزيوي) الغني  عشد  السيد 

عنوانه)ا()343 33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)396 .

635I

MOGADOR GESTION

AHMED EL AMRI
إعالن متعدد القرا1ات

MOGADOR GESTION

 1ER(ETAGE 46 AV(MLY(IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER(ETAGE 46

 AV(MLY(IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

AHMED EL AMRI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6826

وعنوان مقرها االجتماعي: دوا1 

بوجالخ اوناغة اقليم الصويرة 

44333 الصويرة املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.376 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) فبراير) )3)) ( 5 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

  33 الركيبي) محمد  السيد  تفويت 

  33 أصل) من  اجتماعية  حصة 

الشاز) محمد  السيد  لفائدة  حصة 

بتا1يخ)5 )فبراير) )3)

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

1تنان) اللطيف  عشد  السيد  تفويت 

  33 حصة اجتماعية من أصل) (53

الشاز) محمد  السيد  لفائدة  حصة 

بتا1يخ)5 )فبراير) )3)

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

1تنان) اللطيف  عشد  السيد  تفويت 

  33 حصة اجتماعية من أصل) (53

حصة لفائدة السيدة نجاة النشل�سي)

بتا1يخ)5 )فبراير) )3)

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد عشد اللطيف 1تنان)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
1قم)N(7955)والسيد محمد الركيبي)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
منصبهما) من  ( (JB( 446 (1قم

السيد) وتعيين  للشركة  كمسيرين 

مخمد الشاز الحامل لشطاقة التعريف)

الوطنية 1قم))N93 3)مسيرا جديدا)

للشركة.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

حصص الشركة

على) ينص  الذي  (: ( 1قم) بند 

مايلي:)التسيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم) )3)/94.

636I

KBH CONSULTING

 SOCIETE JAWHARA
 DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE  5
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE JAWHARA
 DE MATERIAUX DE

   CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 44 ب 
4) الطابق الخامس . ابراهيم 

اللروضاني.شا1غ محمد الخامس   
املدينة الجديدة فا3 33333 فا3 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.34435

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم تعيين) يناير) )3)) ((( املؤ1خ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
اد1ي�سي قيطوني املهدي كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)834.

637I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أمانة إيمو طنجيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شا1ع محمد الخامس وشا1ع 
ابن كثير إقامة دو3 ما31 1قم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
أمانة إيمو طنجيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي زاوية شا1ع 
عشد هللا كنون وأبي جرير الطبري 
تسنيم بالزا بناية أ الطابق األول 

املكتب 1قم    - 93333 طنجة 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

894( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) فبراير) )3)) ( 9 املؤ1خ في)

إيمو) »أمانة  من) الشركة  تسمية 

طنجيس«)إلى)»موديف«).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)9 )43).

638I

MOGADOR GESTION

ESPACE ABLA
عقد تسيير حر ألصل تجا1ي))األشخاص)

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجا1ي

ESPACE ABLA

بمقت�سى))عقد عرفي مؤ1خ قي)35 

أكتوبر)8 3))أعطى السيدة محايدة)
التجا1ي) بالسجل  املسجل  بشرى 

)967)باملحكمة االبتدائية بالصويرة)
التجا1ي) لألصل  الحر  التسيير  حق 
السقالة)) زنقة  (33 1قم) ب  الكائن 

املغرب) الصويرة  (44333 الصويرة)

لفائدة)OBJETS TROUVÉS))))ملدة)9 

سنة تبتدئ من) 3)ماي)8 3))وتنتهي)
في)33)أبريل)7)3))مقابل مشلغ شهري)

قيمته)5.333)د1هم.

639I

SAGASUD

STE NADIRI FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شا1ع االمير موالي عشد هللا 1قم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

STE NADIRI FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة اللة 

سكينة 7/6663  بوجدو1 - 333 7 

بوجدو1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35575

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NADIRI FISH

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ونقل) والتقسيط  بالجملة  السمك 

تجميد) الغير  لحساب  الشضائع 

داخل املغرب) وتوزيع السمك سواء)

او خا1جه.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- بوجدو1) (6663/ 7 سكينة) اللة 

333 7)بوجدو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ناديري) السيد املصطفى 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد محمد ناديري):))53))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (53 ( (: السيد عشد القاد1 ناديري)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد املصطفى ناديري):)53333 

بقيمة)33 )د1هم.

 (5333 (: ناديري) محمد  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

(: ناديري) القاد1  عشد  السيد 

5333))بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() ناديري  محمد  السيد 
 7 333 بوجدو1) 1شيد  موالي  حي 

بوجدو1 املغرب.
ناديري) القاد1  عشد  السيد 
بوجدو1) حي موالي 1شيد  عنوانه)ا()

333 7)بوجدو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى ناديري عنوانه)ا()
 7 333 بوجدو1) 1شيد  موالي  حي 

بوجدو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
39)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/746.

643I

provalues(consulting

 STE WILLIAM ASTON
ACADEMY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

provalues(consulting
 bourgoune(casa، 20200،

casablanca(maroc
 STE WILLIAM ASTON

ACADEMY SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1قم 
4  الطابق 4 1قم 33 شا1ع عالل 

ابن عشد هللا مكنا3 مكنا3 53333 
مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(659

  8 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 WILLIAM ASTON ACADEMY

.SARL

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم)4 )الطابق)4)1قم)33)شا1ع عالل)

ابن عشد هللا مكنا3 مكنا3)53333 

مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة سلمى كالوة):))733)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد يوسف كالوة):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كالوة  سلمى  السيدة 

6)م ج) 4 3)تجزئة الزيتونة كلم) 1قم)

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.

عنوانه)ا() كالوة  يوسف  السيد 

إقامة أميرة)5)شقة) )زنقة الجزائر م)

ج مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كالوة  سلمى  السيدة 

6)م ج) 4 3)تجزئة الزيتونة كلم) 1قم)

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجا1ية بمكنا3))بتا1يخ)-)تحت 1قم)

.-

64 I

ESPRESSO MONDO SARL

إسبغسو موندو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPRESSO MONDO SARL

عنوان املراسلة تقاطع شا1ع عشد 

هللا الهشطي وأبي علي املراك�سي إقامة 

النو1 ) 1قم 3) طنجة ، 93333، 

طنجة املغرب

إسشغسو موندو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

حساني إقامة نوGH 44 1 1قم )5) 

طنجة - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (589

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إسشغسو موندو.

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (5( 1قم) (GH 44 حساني إقامة نو1)

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيدة ايمان السليمي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ايمان السليمي عنوانه)ا()

مجمع حساني إقامة نوGH44(1)1قم)

)5) 93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ايمان السليمي عنوانه)ا()

مجمع حساني إقامة نوGH44(1)1قم)

)5)  93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (33 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)38943).

64(I

Squadrons(intelligence(technologies

 Legends Intilligent
Technologies

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 Squadrons(intelligence
technologies

 Marjane 1 tranche 1 Meknès
 Marjane 1 tranche 1 Meknès،

50000، Meknès(Maroc
  Legends(Intilligent(Technologies

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 Bd ,33( وعنوان مقرها االجتماعي
 Brahim(Roudani, 5 éme(Etage,

 N° 21, Résidence(Rayhane,
 Quartier(Maârif, Casablanca
 332, Bd(Brahim(Roudani, 5

 éme(Etage, N° 21, Résidence
 Rayhane, Quartier(Maârif,

Casablanca 20000 الدا1 الشيضاء 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

473639
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) يناير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 
 Legends« من) الشركة  تسمية 
(« (Intilligent( Technologies
 Squadrons( intelligence« إلى)

.(«(technologies
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  9 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)7 64.

643I

FIDUORGA

SIFOBS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

SIFOBS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  شا1ع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - - الدا1 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.393539

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ما31) )3)) في) 3) املؤ1خ 

املصادقة على):
اللطيف) عشد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ( 33 داتزوت)
)ة()) السيد) ( 33))حصة لفائدة) أصل)
ما31) بتا1يخ) 3) بنكيران  ( عثمان)

.(3( 
اللطيف) عشد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ( 33 داتزوت)
)ة() السيد) ( 33))حصة لفائدة) أصل)
بتا1يخ) 3  ( أوسلومين) ( عشد اللطيف)

ما31) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)4 7699.
644I

FIDUORGA

 PRIME INTERNATIONAL
EXPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

 PRIME INTERNATIONAL
EXPORTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  شا1ع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - - الدا1 

الشيضاء املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.4 6433

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
33)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 PRIME INTERNATIONAL
EXPORTS))مشلغ 1أسمالها)33.333  

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 
 5 شقة) (3 شا1ع الحرية الطابق) ( 3
(: املغرب نتيجة ل) الدا1 الشيضاء) (- (-

شركة بدون نشاط منذ إنشاءها.
و حدد مقر التصفية ب)4) .شا1ع)
(- (- الطابق الخامس) 1حال املسكيني.)

الدا1 الشيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة())محمد))بنيس وعنوانه)ا()
الطابق) املسكيني.) 1حال  4) .شا1ع 
املغرب) الشيضاء) الدا1  (- الخامس)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)4) .شا1ع 1حال)

املسكيني.)الطابق الخامس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769938.
645I

FIDUCIAIRE AL QODS

PHARMACIE SAIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

PHARMACIE SAIDA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

املسيرة الخضراء  - 3333) افو1ا1 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4489

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE SAIDA

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

افو1ا1) ((3333 (- ( املسيرة الخضراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة حسناء)الشاديلي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشاديلي) حسناء) السيدة 

 77 فيال 1قم) حي األمل) ) عنوانه)ا()

الشيضاء) الدا1  (((333 ( مليل) تيط 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الشاديلي) حسناء) السيدة 

 77 فيال 1قم) حي األمل) ) عنوانه)ا()

الشيضاء) الدا1  (((333 ( مليل) تيط 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( االبتدائية بازيالل)

 )3))تحت 1قم)39 .

646I

PF EXPERTS

MELYES HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PF EXPERTS

)3 زنقة ابن عطية, عما1ة بنعشد 

الرازق , كليز مراكش ، 43333، 

مراكش املغرب

MELYES HOLDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة ابن 

عشد الرازق )3 شا1ع ابن عطية 

شقة 3  جليز مراكش - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((99

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MELYES HOLDING

إدا1ة) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركات) في  واالستثما1ات  املحافظ 

العقا1ات) وفي  املد1جة  املد1جة وغير 

وفي أي نوع من أنواع االستثما1 املالي)

أو غيره بشكل عام.

عنوان املقر االجتماعي):)إقامة ابن)

عشد الرازق))3)شا1ع ابن عطية شقة)

مراكش) (43333 (- مراكش) جليز  ( 3

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد ابراهيم سالول)

حصة بقيمة)3 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم سالول عنوانه)ا()

سانت) (34383 شا1ع با1يس هوت) (6

لندن) (EC(P (E ( ما1تن لندن فرنسا)

فرنسا.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم سالول عنوانه)ا()

سانت) (34383 شا1ع با1يس هوت) (6

لندن) (EC(P (E ( ما1تن لندن فرنسا)

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)577 ) .

647I

MON COMPTABLE SARL

LY KE TRANS INTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

LY KE TRANS INTER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 6) شا1ع 

محمد بوعالي إنشعاث - 333 6 

احفير يركان املغرب.

تقليص هدف الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

7593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

34)ما31) )3))تم حذف) املؤ1خ في)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

االستيراد) وسيط  او  تاجر 

والتصدير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)45 .

648I

Khidmat(Attajir

MOHA PRIVATE TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Khidmat(Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 35

52000، ERRACHIDIA(MAROC

MOHA PRIVATE TOURS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 KOUDIAT(DRAOUA(ARFOUD -

52200 ERFOUD(ERFOUD

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 4597

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOHA PRIVATE TOURS

غرض الشركة بإيجاز):))

-EXPLOITANT DES MINES

 ENTREPRENEUR DE  

;(TRANSPORT TOURISTIQUE

 E N T R E P R E N E U R  -

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR

;(AUTRUI

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 KOUDIAT DRAOUA ARFOUD -

.5((33 ERFOUD ERFOUD

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد از1وال محمد):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد از1وال احماد):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  از1وال  السيد 
كودية ضراوة 1قم)355 33))5)أ1فود)

أ1فود.
عنوانه)ا() احماد  از1وال  السيد 

كودية ضراوة))33))5)أ1فود أ1فود.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  از1وال  السيد 
كودية ضراوة 1قم)355 33))5)أ1فود)

أ1فود
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالرشيدية) االبتدائية 
ما31) )3))تحت 1قم) )3)/)33.
649I

HORIZON LINES SARL

 AMENAGEMENT,
 EXPLOITATION ET

 PROTECTION DES SOLS
ET SOUS-SOLS بإختصار 

A.E.P.3S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شا1ع محمد اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
1قم    ، 93343، تطوان املغرب

 AMENAGEMENT,
 EXPLOITATION ET

 PROTECTION DES SOLS ET
 A.E.P.3S 1بإختصا SOUS-SOLS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

عمر بن العاص، 1قم 9)، الطابق 
الثالث، 1قم 6) - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4 39
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متشوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 AMENAGEMENT, (: تسميتها)

 EXPLOITATION ET

 PROTECTION DES SOLS ET

.A.E.P.3S(1بإختصا(SOUS-SOLS

مكتب) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الد1اسات والخبرة العامة في مجاالت)

الشناء)واألشغال العامة)؛

-)التصميم والد1اسات في مجاالت)

الشناء)واألشغال العامة)؛

واالختشا1ات) املسوحات  إجراء) (-

ومراقشة الجودة)؛

واإلشراف) الفنية  املساعدة  (-

واإلدا1ة) األعمال  على  والرقابة 

مجال) في  واالستشا1ات  والتنسيق 

الهندسة)؛

الشناء) مجاالت  في  اإلنشاءات  (-

واألشغال العامة)؛.

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عمر)
بن العاص،)1قم)9)،)الطابق الثالث،)

1قم)6) - 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 BGED( études( et الشركة)

 développement( SARL( :( ( 750

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد محمد بصري):))53))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 BGED( études( et الشركة)

عنوانه)ا() (développement( SARL

مركب) (،7 كلم) الرباط،) طريق 

طنجة) (W 93333 بلوك) الحساني،)

املغرب.

عنوانه)ا() بصري  محمد  السيد 

حي احرا1يين)93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا() بصري  محمد  السيد 
حي احرا1يين)93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))3)43).
653I

FIDUORGA

GFKE CONSULTING
إعالن متعدد القرا1ات

FIDUORGA
 Bd. Rahal(El(Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

GFKE CONSULTING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 4) .شا1ع 
1حال املسكيني. الطابق الخامس - - 

الدا1 الشيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.393539

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)8 )يناير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
على) ينص  الذي  (: - 1قم) قرا1 
االجتماعي) تمديدالغرض  مايلي:)
للشركاء) العمومية  الجمعية  قر1ت 
الغرض) تمديد  بتا1يخ) )3)/ /8 )
من الشركة بإضافة النشاط التالي:))
على) والتد1يب  والدعم  املشو1ة  (•
األجهزة املنزلية وكذلك أي مجال آخر)
والتوزيع.) والتجا1ة  باملشيعات  يتعلق 
املستلزمات) جميع  وبيع  شراء) (•
تم) (، لذلك) ونتيجة  ( االستهالكية.)
من النظام األسا�سي) (( تعديل املادة)
الغرض) (- (( املادة) ( على النحو التالي:)
مشاشر) بشكل  الشركة  من  الغرض 
في املغرب أو في) أو غير مشاشر سواء)
الخا1ج:))-)املشو1ة والدعم والتد1يب)
أي) وكذلك  املنزلية  األجهزة  على 
مجال آخر يتعلق باملشيعات والتجا1ة)
والتوزيع.))-)مشتريات ومشيعات جميع)
التد1يب) (- ( املستلزمات االستهالكية.)
مجاالت) في  والتد1يب  واالستشا1ات 
التموين والفنادق واملشيعات العامة.))

بشكل) املتعلقة  العمليات  جميع 

األشياء) بأحد  مشاشر  غير  أو  مشاشر 

املشا1 إليها أعاله أو التي من املحتمل)

سواء) أن تسهل تطويرها وتنفيذها،)

من) أو  املشاشر  التدخل  خالل  من 

أو املشا1كة في شركات) خالل إنشاء)

أخرى لها غرض مماثل أو مرتشط أو)

مكمل

قرا1 1قم)-):)الذي ينص على مايلي:)

االجتماع) يحيط  املسيرة  استقالة 

باستقالة) علما  العادي  غير  العام 

منصبها) من  الزها1  فريدة  السيدة 

)ونهائًيا)
ً
كمسيرة ويعطيها تصريًفا كامال

كمسيرجديد) (
ً
بديال ويعين  إلدا1تها 

يوسف) السيد  ( محدودة:) غير  لفترة 

  6 مواليد) من  (، مغربي) (، الصشان)

966 )بالدا1 الشيضاء)،)ويقيم) فبراير)

في))6.)عشد اللطيف بن قدو1.)الدقة.)

 CIN(.1يو)))املوافقة)).)الدا1 الشيضاء

BE64438)،)ونتيجة لهذا القرا1) 1قم)

،)تم تعديل املادة)5 )املتعلقة باإلدا1ة

على) ينص  الذي  (:3- 1قم) قرا1 

والصالحيات ستلتزم) التوقيع  مايلي:)

بجميع) صحيح  بشكل  الشركة 

خالل) من  بها  املتعلقة  األعمال 

عصشان) للسيد  املنفصل  التوقيع 

يوسف والسيدة فريدة الزها1.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)))):)الذي ينص على مايلي:)

تمديدالغرض االجتماعي

على) ينص  الذي  (: 5 ( 1قم) بند 

(
ً
بديال املسيرة ويعين  استقالة  مايلي:)

محدودة:)) غير  لفترة  جديد  كمسير 

السيد يوسف الصشان

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 76969.

65 I

كونت فو1 يو

EXPERT PLANTE AIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كونت فو1 يو

47 شا1ع لال ياقوت الطابق الخامس 

، 3333)، الدا1 الشيضاء املغرب

EXPERT PLANTE AIT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   7 إقامة 

ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة وعشد 

الكريم الديو1ي الطابق األول 1قم 3 

- 3373)  الدا1 الشيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493659

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EXPERT PLANTE AIT

د1اسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتعلقة) والخدمات  األعمال  وتنفيذ 

باملساحات الخضراء.

عنوان املقر االجتماعي):)) 7)إقامة)

ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة وعشد)

الكريم الديو1ي الطابق األول 1قم)3 - 

3373)))الدا1 الشيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: اوجيل) ميمون  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اوجيل  ميمون  السيد 

دوا1 ايت اغريس جحجوح الحاجب)

)35 5)الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اوجيل  ميمون  السيد 

دوا1 ايت اغريس جحجوح الحاجب)

)35 5)الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

65(I

westartup

 DANIEL&DJOH

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

westartup

 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 6

 OCTOBRE(N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA(ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 DANIEL&DJOH CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

6 اكتوبر الطابق 3 العما1ة 3 شا1ع 

املسيرة الدا1 الشيضاء 33 3) الدا1 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49 765

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DANIEL&DJOH CONSULTING

املشو1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والدعم في اإلدا1ة وإدا1ة األعمال

التكوين املستمر.

زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع) (3 العما1ة) (3 اكتوبر الطابق) (6

الدا1) ((3 33 املسيرة الدا1 الشيضاء)

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

دجوه) لولريش  اسماعيل  السيد 

  33 33 )حصة بقيمة) ( (: نواتشوك)

د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

دجوه) لولريش  اسماعيل  السيد 

الفردو3) عنوانه)ا() نواتشوك 

 ( طابق) ( 45 عما1ة) ( 9 املجموعة)

شقة)) )ح ح الشيضاء)333 ))الدا1)

الشيضاء)املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

دجوه) لولريش  اسماعيل  السيد 

الفردو3) عنوانه)ا() نواتشوك 

 ( طابق) ( 45 عما1ة) ( 9 املجموعة)

شقة)) )ح ح الشيضاء)33 3))الدا1)

الشيضاء)املغرب))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

653I

FINANCES.NET

 DIDIER RENAULT

 CONSEIL TELECOM ET

TECHNOLOGIES DRCTT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCES.NET

 AVENUE CAHIRA LOT   9

 FOUTOUHI(TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 DIDIER RENAULT CONSEIL

 TELECOM ET TECHNOLOGIES

DRCTT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 1قم 

9 ك 4 ، شا1ع النجد ، حي الرياض 

، الرباط الرباط 3333  الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 53(85

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 DIDIER RENAULT CONSEIL

 TELECOM ET TECHNOLOGIES

.DRCTT

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنظمة االتصاالت و املعلوميات

االستيراد والتصدير.

:)فيال 1قم) عنوان املقر االجتماعي)

حي الرياض) (، شا1ع النجد) (، (4 ك) (9

الرباط) ( 3333 الرباط) الرباط  (،

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

 RENAULT DIDIER JEAN(السيد

 FRANCOIS(CHRISTOPHE(:( (500

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 RENAULT DIDIER السيد)

 JEAN FRANCOIS CHRISTOPHE

املدينة) طاجين  زنقة  عنوانه)ا() 3)

الرباط) ( 3333 املغرب) الرباط 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 RENAULT DIDIER السيد)

 JEAN FRANCOIS CHRISTOPHE

املدينة) طاجين  زنقة  عنوانه)ا() 3)

الرباط املغرب)3333 )الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)775   .

654I

LABEL CONSULTING

 LABEL CONSULTING &

TRADING
إعالن متعدد القرا1ات

LABEL CONSULTING

 MAARIF(EXTENSION, RUE

 IMAM BOUKHARI RESIDENCE

 NOUR(BOUKHARI(N°50 ESC

 B 2EME(ETAGE(APPART(N°15،

20370، CASABLANCA(maroc

 LABEL(CONSULTING &

TRADING »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: )  زنقة 

صبري بوجمعة طابق   شقة 1قم 

6 )  زنقة صبري بوجمعة طابق   

شقة 1قم 6 3333) الدا1الشيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.(( 647
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)5))غشت)3)3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 
)مراد اإلد1ي�سي) تفويت السيد) مايلي:)
  33 حصة اجتماعية من أصل) (53
محمد) لطفي  السيد  لفائدة  حصة 

بتا1يخ)5))غشت)3)3).
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) اإلد1ي�سي  مراد  السيد  استقالة 
 LABEL للشركة) كمدير  وظيفته 

CONSULTING
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
كمدير) محمد  لطفي  السيد  تعيين 

واحد لفترة غير محدودة
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
سيتغير الشكل القانوني للشركة من)
إلى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة شريك)

وحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات النقدية
بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

1أ3 املال
على) ينص  الذي  (:44 1قم) بند 

مايلي:)تعيين أول مدير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم)755856.

655I

CABINET ANESS

MABIPLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY(ALAOUIYINE ، 12050، ,(5

TEMARA MAROC
MABIPLUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

محمد الخامس، حي العلويين، 1قم 

5) ، طابق )، شقة 1قم 3 - 333)  

تما1ة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3(339

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MABIPLUS

اإلدا1ة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

أنظمة) في  واالستشا1ات  والبرمجة 

وبرامج الكمشيوتر

أجهزة) وتصدير  استيراد  (-

الكمشيوتر.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم) العلويين،) حي  الخامس،) محمد 

5))،)طابق))،)شقة 1قم)3 - 333)  

تما1ة اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد الواحد ملراني علوي:))

53))حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

 (53 ( (: السيد مصطفى حمداوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ملراني علوي) الواحد  السيد عشد 
تجزئة) (3 العما1ة) (6 1قم) عنوانه)ا()

  (333 الذهب) وادي  حي  (( ملوية)

تما1ة اململكة املغربية.
حمداوي) مصطفى  السيد 
عنوانه)ا()1قم)) 7 )تجزئة املسيرة)  

33) 6))بوعرفة اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ملراني علوي) الواحد  السيد عشد 

تجزئة) (3 العما1ة) (6 1قم) عنوانه)ا()

  (333 الذهب) وادي  حي  (( ملوية)

تما1ة اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)588.

656I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ب.ب.ن. صنـــاعـــة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

ب.ب.ن. صنـــاعـــة   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8))  

شــا1ع  محمـــد الخــــامـــس  الطــــابـــق 

الســـابـــع  شقـــة 1قـــم 33)  -- 3393)  

الشيضــاء  املــغــــرب  .

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(54.  5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) )3)) (38 املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()نصيــــر)

اسمـــاعيـــــل))كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769.636.

657I

LABEL CONSULTING

RAHMA MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

LABEL CONSULTING

 MAARIF(EXTENSION, RUE

 IMAM BOUKHARI RESIDENCE

 NOUR(BOUKHARI(N°50 ESC

 B 2EME(ETAGE(APPART(N°15،

20370، CASABLANCA(maroc

RAHMA MED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )  زنقة 

صبري بوجمعة طابق   شقة 1قم 6  

- 3333) الدا1الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(66(63

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 نونبر) (3( في) املؤ1خ 

املصادقة على):

عزالعرب) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ( 33 الكتاني)

)ة() السيد) ( 33 )حصة لفائدة) أصل)

البشير بغرا1ة بتا1يخ))3)نونبر)3)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

نونبر)3)3))تحت 1قم)755396.

658I

)شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

AMAYNO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدية

57 زنقة موالي عشد هللا بن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

333)5، الرشيدية الرشيدية

AMAYNO TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

مالعب جماعة مالعب تنجداد 

الرشيدية قصر مالعب جماعة 

مالعب تنجداد الرشيدية 633)5 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  397

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) ((3(3 نونبر) (3( في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()املهدي))العالوي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .333

333. )حصة لفائدة))السيد))ة()عشد)

نونبر) (3( بتا1يخ) العالوي  ( الصمد)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 3( بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)38 .

659I

FIDERSER

 STE 007 BOUTABSIL 

TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY(ESSALAM

 ، 14200، SIDI(SLIMANE

MAROC

 STE 007 BOUTABSIL(TRAVAUX 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

الطابق االول شا1ع محمد الخامس 

دا1 الكدا1ي - 3 63  سيدي 

سليمان املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

459

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.337 BOUTABSIL TRAVAUX

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ابضائع.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

محمد) شا1ع  االول  الطابق  الرحمة 

  63 3 (- الكدا1ي) دا1  الخامس 

سيدي سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

بوطبسيل:)) عالءالدين  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

بوطبسيل) عالءالدين  السيد 

الكدا1ي)) دا1  لشتابتة  حي  عنوانه)ا()

3 63 )دا1 الكدا1ي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوطبسيل) عالءالدين  السيد 

الكدا1ي)) دا1  لشتابتة  حي  عنوانه)ا()

3 63 )دا1 الكدا1ي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان))بتا1يخ)3  

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/)3.

663I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD LISON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(maroc

RIAD LISON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد  

حسون  بلدية الويدان سيدي 

يوسف بن علي  - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ( 9 

في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (3 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LISON

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املؤسسات السياحية والفندقية)دا1)

الضيافة(.

اوالد)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حسون))بلدية الويدان سيدي يوسف)

بن علي))-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 FENICE GEORGES السيد)

  33 ))MICKAEL)حصة بقيمة) :( (50

د1هم للحصة).

 LES(TUILERIES( :( ( 950 الشركة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 FENICE GEORGES السيد)
 43333 (. عنوانه)ا() (MICKAEL

مراكش املغرب.
 LES TUILERIES الشركة)
الشيضاء) الدا1  ((3333 (. عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 FENICE GEORGES السيد)

MICKAEL)عنوانه)ا().)43333   
مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)468 ) .
66 I

MAPI MATERIAUX

MAPI MATERIAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

MAPI MATERIAUX
 AV(HASSAN 1° CITE   

 MASSIRA، 10000، AGADIR
MAROC

MAPI MATERIAUX »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
AV.. :وعنوان مقرها االجتماعي

 HASSAN 1° - N° 11 IMMEUBLE
 ANNASSIM - MASSIRA 10000

.AGADIR MAROC
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)5 )أبريل)5 3)

األسا�سي) النظام  مالءمة  تقر1 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
 Mise( a( jour( des( statuts( pour
 tenir( compte(de( l’augmentation
 de( capital( de( 600.000( dh
 à( 3.200.000,( objet( de( la
 décision( de( l’associé( unique( du
 15/04/2015( suivant( pv( déposé

 au( tribunal( de( commerce
 d’agadir(en(date(du(07/05/2015
 sn°(51782,( publié( au(BOAL( sn°

5351(du(2015
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) (33 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)98543.

66(I

LAFAGA SARL

أمـالح تـور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAFAGA SARL
49  شا1ع لال ياقوت الطابق 6 

مكتب 95  ، 3393)، الدا1الشيضاء 
املغرب

أمـالح تـو1 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهيرة دوا1 
دا1 أزغا1 ، كلم 7 طريق 3 3) الرابط 
سوق اتنين أو1يكا وأيت أو1ير، قيادة 

أغمات، اقليم الحوز - )
)5))4 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 35477

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3 9 يونيو) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
أمـالح) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

تـو1.
غرض الشركة بإيجاز):)-)السياحة)
املجموعات) واستقشال  القروية 

والوفود الوطنية واألجنبية.
السياحية،) املركشات  استغالل  (-
والقرى) املخيمات  الثقافية،)

السياحية.
-)تنظيم املعا1ض وقاعة الحفالت)

بهدف الترويج لنشاط الشركة.
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-)تنظيم جميع املدا1ات السياحية)

الفردية أو الجماعية.

-)تقديم جميع الخدمات في املجال)

السياحي.

العمليات) كل  عامة  وبصفة  (-

املالية،) الصناعية،) التجا1ية،)

بطريقة) املرتشطة  واملنقولة  العقا1ية 

من) بأي  مشاشرة  غير  أو  مشاشرة 

األهداف املشينة أعاله والتي تمكن من)

تنمية الشركة..

ظهيرة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 (3 3 طريق) (7 كلم) (، دوا1 دا1 أزغا1)

وأيت) أو1يكا  اتنين  سوق  الرابط 

أو1ير،)قيادة أغمات،)اقليم الحوز)-))

)5))4)مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

حصة) (93 ( (: أمالح) آدم  السيد 

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد الحسين أمالح):))3 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

زنقة) السيد آدم أمالح عنوانه)ا()

الخطيب الشغدادي بو1كون))3353) 

الدا1الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() أمالح  الحسين  السيد 

بو1كون)) الشغدادي  الخطيب  زنقة 

3353))الدا1الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

زنقة) السيد آدم أمالح عنوانه)ا()

الخطيب الشغدادي بو1كون))3353) 

الدا1الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

36)غشت) بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

3)3))تحت 1قم)4697  .

663I

LABRASS MULTISERVICES SARL

NF FISH LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
1قم  ) شا1ع االمير موالي عشد هللا ، 

73333، العيون املغرب

NF FISH LOGISTIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة زنقة الطلح 1قم 34 املر�سى 

العيون  - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35637

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 NF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FISH LOGISTIQUE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجا1ة) (- الغير) لحساب  الشضائع 

االسماك)-خدمات عامة).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املر�سى) (34 الوحدة زنقة الطلح 1قم)

العيون))-)73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: مرشوم) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نبيل مرشوم عنوانه)ا()حي)

املر�سى) (34 الوحدة زنقة الطلح 1قم)

العيون))73333)العيون))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل مرشوم))عنوانه)ا()حي)

املر�سى) (34 الوحدة زنقة الطلح 1قم)

العيون)73333)العيون))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

) )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم)779.

664I

ficogedek(sarl(au

 BHMH DISTRIBUTION

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

 BHMH DISTRIBUTION SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 35  

تجزئة التازية حي السلطان سيدي 

محمد بن عشدهللا - 53353 مكنا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(63 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BHMH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTION SARL AU

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائية بالتقسيط والجملة.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)35  

سيدي) السلطان  حي  التازية  تجزئة 

53353)مكنا3) (- محمد بن عشدهللا)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: بلحاج) يونس  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بلحاج  يونس  السيد 

حي) املرانية  تجزئة  (7 زنقة) ( 8 1قم)

مكنا3) (53353 3 3 م ب ع هللا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بلحاج  يونس  السيد 

1قم)8 )زنقة)7)تجزئة املرانية حي 3)

3 م ب ع هللا)53353)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)85) .

665I

مكتب الحسابات العشاد

BH2NA INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الحسابات العشاد

3) بلوك 3 بئرانز1ان بنصفا1، 

333 3، صفرو املغرب

BH(NA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 4   

تجزئة موالي اسماعيل طريق بوملان 

صفرو  - 333 3 صفرو املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(45

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BH(NA INVEST
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحدائق) وصيانة  الز1اعة  اعمال 

والشوا1ع)

الواجهات) تنظيف  مقاول 

واملحالت)

اعمال متنوعة او الشناء).
عنوان املقر االجتماعي):)1قم)4   

تجزئة موالي اسماعيل طريق بوملان)

صفرو))-)333 3)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  63.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .633 ( (: ( السيد نا�سي ابراهيم)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد نا�سي ابراهيم)
1قم)94 )حي تاقصبت صفرو)333 3 

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد نا�سي ابراهيم)
1قم)94 )حي تاقصبت صفرو)333 3 

صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( االبتدائية بصفرو)

 )3))تحت 1قم)54 .

666I

LABRASS MULTISERVICES SARL

MNC MARITIME TRANSIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
1قم  ) شا1ع االمير موالي عشد هللا ، 

73333، العيون املغرب

 MNC MARITIME TRANSIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
زنقة أكادير 1قم 5  املر�سى العيون  - 

73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35635

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MNC (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARITIME TRANSIT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجا1ة) (- الغير) لحساب  الشضائع 

االسماك)-خدمات عامة).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املر�سى) ( 5 1قم) أكادير  زنقة  النهضة 

العيون))-)73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: منصير) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فؤاد منصير عنوانه)ا()حي)

املر�سى) ( 5 1قم) أكادير  زنقة  النهضة 

العيون))73333)العيون))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فؤاد منصير عنوانه)ا()حي)

املر�سى) ( 5 1قم) أكادير  زنقة  النهضة 

العيون))73333)العيون))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

) )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم)783.

667I

IR BATI

IR BATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IR BATI

35 شا1ع عشد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكتب 1قم 8 ، 

3333)، الدا الشيضاء املغرب

IR BATI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 

شا1ع عشد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7املكتب 38 - 3333) 

الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493875

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 IR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BATI

-هندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

مدنية

-أعمال أو إنشاءات متنوعة

-تاجر

35)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

عشد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق)

الدا1الشيضاء) ((3333  -  38 7املكتب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة 1بيعة افتاح):))533)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة االهام اوبري):))533)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن الزين))عنوانه)ا()حي)
النسيم اقامة الكتيشة عما1ة)6 )1قم)

3  3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحسن الزين))عنوانه)ا()حي)
النسيم اقامة الكتيشة عما1ة)6 )1قم)

3  3333))الدا1 الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))4 9.
668I

KAMAR BENOUNA

FRACH ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
FRACH ش م م  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي التجزئة 

3)  الزنقة 3 الحي الصناعي 
سيدي عثمان بن امسيك - 3663) 

الدا1الشيضاء املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.    43

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم) ما31) )3)) في) 3) املؤ1خ 
بمشلغ) الشركة  1أسمال  1فع 
أي) د1هم«) ((.833.333« قد1ه)
إلى) د1هم«) (36.(33.333« من)
((: طريق) عن  د1هم«) (39.333.333«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)83)769.

669I

westartup

 ARTISANS DES BOIS

 ET COMPOSITES

CASABLANCAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

westartup

 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 6

 OCTOBRE(N° 6 ETG 3 APPT 3

 CASABLANCA(ANFA ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 ARTISANS DES BOIS ET

  COMPOSITES CASABLANCAIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

6 اكتوبر الطابق 3 العما1ة 3 شا1ع 

املسيرة - 33 3) الدا1 الشيضاء 

املغرب.

وفاة شريك

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)4))دجنبر)3)3))تم اإلعالم)

املرني�سي) عشدالعزيز  الشريك  بوفاة 

(
ً
تشعا الو1ثة  على  حصصه  وتوزيع 

دجنبر) ( 9 في) املؤ1خ  اإل1اثة  لرسم 

7 3))بالشكل األتي):

 64 ( (، ( املومني) سمية  السيد)ة()

حصة).

 ( 8 ( السيد)ة()حمزة املرني�سي))،)

حصة).

 ( 8 ( (، ( السيد)ة()خالد املرني�سي)

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769569.

673I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

STE INNOVOIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

 ) ، مكتب 7 ، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شا1ع عشد الكريم 

الخطابي، فا3 ، 33333، فا3 

املغرب

STE INNOVOIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 7  

الطابق الثاني العما1ة مكاتب باال3  

شا1ع عشد الكريم الخطابي - 33333 

فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

573( 

 (3 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3 8 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INNOVOIE

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أخرى،)التدبير،)االشها1.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مكاتب) العما1ة  الثاني  الطابق  ( 7

(- )شا1ع عشد الكريم الخطابي) باال3)

33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: كتاني) هشام  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كتاني  هشام  السيد 
1قم) )د1ب الواد زقاق الشغل املدينة)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كتاني  هشام  السيد 
1قم) )د1ب الواد زقاق الشغل املدينة)

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) (35 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

8 3))تحت 1قم) 334.

67 I

A.M.D.Z

A.M.D.Z
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

A.M.D.Z

الصخيرات ، 333) ، الصخيرات 

املغرب

A.M.D.Z شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين 

عند ‹‹ شركة تيك إكيشمو‹‹ مشنى 33، 

شقة 8 ،شا1ع موالي أحمد لوكيلي 

حسان الرباط - 3)33  الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 53(59

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.A.M.D.Z

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع.

توطين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عند)’’)شركة تيك إكيشمو’’)مشنى)33،)

،شا1ع موالي أحمد لوكيلي) (8 شقة)

الرباط) ( 33(3 (- الرباط) حسان 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد إد1يس القاسمي))عنوانه)ا()

تجزئة عين العتا1يس 1قم))6 353)  

الصخيرات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد إد1يس القاسمي عنوانه)ا()

تجزئة عين العتا1يس 1قم))6 353)  

الصخيرات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)746   .

67(I

azzouziabdelali

 SOCIETE DOUNYA

ROKHAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES(MAROC

 SOCIETE DOUNYA ROKHAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 7 زنقة 

4) بالد الطاهري سهب الو1د  - 

33333 فا3 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

65593

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE DOUNYA ROKHAM

غرض الشركة بإيجاز):)بيع الرخام)

-)أشغال الشناء)املختلفة)-)التجا1ة.

 7 1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زنقة)4))بالد الطاهري سهب الو1د))-)

33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيد محسن سعود)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعود  محسن  السيد 

3)بالد الرايس سهب الو1د) 8 )بلوك)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سعود  محسن  السيد 

3)بالد الرايس سهب الو1د) 8 )بلوك)

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (35 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)9 .

673I

MITAK CONSEIL

ٱيمورا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ٱيمو1ا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بنو كريم 
الطابق   شقة 34  مجموعة 

سكن ) b3  - 20232 الدا1 الشيضاء 
املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3386(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3 8 غشت) ((9 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
»663.333)د1هم«)أي من)»33.333  
عن) د1هم«) (763.333« إلى) د1هم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا1 واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

أكتوبر)8 3))تحت 1قم)54 679.

674I

MITAK CONSEIL

ٱيمورا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME(ETAGE(N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

ٱيمو1ا شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  بنو كريم 
الطابق   شقة 34  مجموعة 

سكن ) b3  - 20232 الدا1 الشيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3386(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)9))غشت)8 3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

  34 شقة) الطابق) ) كريم  بنو  («

مجموعة سكن)) )b3  - (3(3)الدا1)

 3 1قم) »شقة  إلى) املغرب«) الشيضاء)

الطابق)))شا1ع العقيد عالم مشنى 1قم)

83)حي موالي 1شيد)))الدا1 الشيضاء)-)

33 3))الدا1 الشيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

أكتوبر)8 3))تحت 1قم)54 679.

675I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

STUDIO MIMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY

 M›HAMMED HAY EL HASSANI

BERKANE ، 60300، بركان املغرب

STUDIO MIMAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التقدم 

تجزئة التنمية زنقة العروبة 1قمك 

   - 63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

368 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STUDIO MIMAR
مهند3) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معما1ي يعمل لحسابه الخاص.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التقدم تجزئة التنمية زنقة العروبة)

1قمك)   - 63333)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: عزالعرب) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  333 (: عزالعرب) عزيز  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عزالعرب  عزيز  السيد 
1ياض) الحسن  موالي  األمير  شا1ع 
وجدة) (633((  453 ( 1قم) اسلي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عزالعرب  عزيز  السيد 
1ياض) الحسن  موالي  األمير  شا1ع 
اسلي 1قم))453 ))633)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)878.

676I

SUD INVEST CONSULTING

ABDELAZIZ LILISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القشطان ا1يكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ،    الطابق ) الشقة 1قم
40000، MARRAKECH(MAROC
ABDELAZIZ LILISKANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RUE CAPITAINE ARRIGUI

 RESIDENCE(ISIS(N° 11 GUELIZ -

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (4 9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABDELAZIZ LILISKANE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 RUE CAPITAINE ARRIGUI

 RESIDENCE ISIS N°    GUELIZ -

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( السيدة االصهب حنان)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: غرفاوي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة االصهب حنان))عنوانه)ا()

79)شا1غ موالي) تجزئة البستان 1قم)

غشد هللا))43333)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() غرفاوي  السيد هشام 

34)حي الهدى))برشيد) 34)فيال) شا1غ)

)3)6)))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ياسين االصهب عنوانه)ا()

79)شا1غ موالي) تجزئة البستان 1قم)

غشد هللا))43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)688 ) .

677I

CABINET LAAFOU CONSEIL

Capital Gestion Group
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الكولين ) 1قم 5 عما1ة 

ماتينيون الطابق ) 1قم 7 سيدي 
معروف الدا1 الشيضاء ، 53 3)، 

الدا1 الشيضاء املغرب
Capital(Gestion(Group شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها االجتماعي 355 طريق 

الجديدة  - 3)35) الدا1 الشيضاء 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

 9(849
)بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ما31) )3)) (33 املؤ1خ في)
 Capital« من) الشركة  تسمية 
 Valoris« إلى) (»Gestion( Group

. »Group
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)5 )773.

678I

THALAL CONSULTANTS

SAAD LAKHMIRI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE(TARIK(BNOU
 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SAAD LAKHMIRI INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 37)-  
 Parc(Industriel(Sidi(Bouathmane

 lot 1 et 2 sidi(bouothmane -
53 43 ابن جرير املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

(  9
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) فبراير) )3)) (3( في) املؤ1خ 
 SAAD« من) الشركة  تسمية  تغيير 
 PACK« إلى) (»LAKHMIRI INVEST

. »POWER
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم))3 .

679I

MJ MANAGEMENT

فوغال بطب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
فوغال بطب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط مجمع بدA 1 الطابق األ1�سي 
املحل 1قم 3 طنجة  - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  3463

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فوغال)

بطب.
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التشجير وصيانة املساحات الخضراء)

وجميع أعمال البستنة.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق األ1�سي) (A الرباط مجمع بد1)
املحل 1قم)3)طنجة))-)93333)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
سوي�سي) العابدين  زين  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
(: سوي�سي) العابدين  زين  السيد 
حصة)) ( 333 زين العابدين سوي�سي)

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
سوي�سي) العابدين  زين  السيد 
معاد) 3  (33 الزمو1ي) عنوانه)ا()
 93333 طنجة) (5( 1قم) (33 الطابق)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سوي�سي) العابدين  زين  السيد 
معاد) 3  (33 الزمو1ي) عنوانه)ا()
 93333 طنجة) (5( 1قم) (33 الطابق)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجا1ية بطنجة))بتا1يخ)-)تحت 1قم)-.
683I

 CENTRE DE GESTION AGREE DE L’AFRIQUE

DU NORD

IMESAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CENTRE DE GESTION AGREE
DE L›AFRIQUE DU NORD

 BD ABDELLAH CHEFCHAOUNI
 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
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IMESAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
شا1ع الجيش امللكي وزنقة ألزا3 

ط 3 مكتب )  املحمدية - 3833)  
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(75(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMESAN
التغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ألزا3) وزنقة  امللكي  الجيش  شا1ع 
  (3833 (- املحمدية) ( ( مكتب) (3 ط)

املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
 (55 ( (: سلوى) سقاط  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (45 ( (: السيد الشعبي نو1 الدين)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سقاط سلوى عنوانه)ا()
وزنقة) امللكي  الجيش  شا1ع  زاوية 
املحمدية) ( ( مكتب) (3 ط) ألزا3 

3833)))املحمدية املغرب.
الدين) نو1  الشعبي  السيد 
الجيش) شا1ع  زاوية  عنوانه)ا()
  ( مكتب) (3 امللكي وزنقة ألزا3 ط)

املحمدية)3833)))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سقاط سلوى عنوانه)ا()

وزنقة) امللكي  الجيش  شا1ع  زاوية 

املحمدية) ( ( مكتب) (3 ط) ألزا3 

3833)))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( باملحمدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم))68.

68 I

مجموعة التدالوي

LES TROIS AREQUIERS SA
تعيين 1ئيس مجلس اإلدا1ة

مجموعة التدالوي

برج كرستال 3، 73)، شا1ع محمد 

بن عشد هللا، ما1ينا، الدا1 الشيضاء، 

3333)، الدا1 الشيضاء املغرب

 LES TROIS AREQUIERS SA

»شركة  املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 5 ، 

زنقة سجلماسة، إقامة ياسمينة، 

الصخو1 السوداء الدا1 الشيضاء 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب.

»تعيين 1ئيس مجلس اإلدا1ة«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.(((79 

اإلدا1ي)) العام  الجمع  إطا1  في  (

املؤ1خ في)36)ماي)9 3)

حسين) السيد  تعيين  تقر1 

التدالوي محمد أديب

 LES شركة) إدا1ة  ملجلس  1ئيسا 

TROIS AREQUIERS SA

بتا1يخ:)36)ماي)9 3)

املخولة) الصالحيات  وتتمثل 

أوتفويت) بيع  ( شراء،) يلي:) فيما  له 

منقوالت وعقا1 بإسم الشركة؛))1هن)

تفويض) ( كل أصل تجا1ي أو عقا1؛)

أو حل محله أحد أو بعض املفّوضين)

لتمثيل الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 77339.

68(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MOROCCAN MINERALS
 AND MINING
CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شا1ع مو1يتانيا صندوق البريد 
639) ، 43333، مراكش املغرب

 MOROCCAN MINERALS AND
 MINING CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شا1ع 
مو1يتانيا صندوق البريد 639) - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (4(3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MOROCCAN MINERALS AND

.MINING CORPORATION
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
والقابضة) واإلدا1ة  االستشا1ات 

واستثما1ات األسهم.
57)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  (639 البريد) صندوق  مو1يتانيا 

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد مشتاق مشتاقي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مشتاق مشتاقي عنوانه)ا()

بريطانيا))3 99)بريطانيا بريطانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بلواد  كريم  السيد 
عما1ة)5)شقة)6)زنقة ها1ون الرشيد)

اكدال)3333 )الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)697 ) .

683I

او1و افريك إكسشير

E.I.S. EUROPE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

او1و افريك إكسشير
1قم 56) شا1ع اإلد1ي�سي، تجزئة 

صوفيا الو1دة، تا1كةـ ـ مراكش ، 

43333، مراكش املغرب

E.I.S. EUROPE(INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 56) 

، تجزئة صوفيا الو1دة، تا1كة - 

3333  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (393

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 E.I.S. (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROPE INVEST
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التجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املكاتب) أجهزة  لجميع  العامة 

واالعالميات وغيرها.
1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

56))،)تجزئة صوفيا الو1دة،)تا1كة)-)

3333 )مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: أيوب) مرزوق  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أيوب  مرزوق  السيد 
زنقة طرفاية حي السالم قلعة مكونة)

تنغير)33)45)تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أيوب  مرزوق  السيد 
زنقة طرفاية حي السالم قلعة مكونة)

تنغير)33)45)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)-.

684I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE BELKHIR MULTI
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 BELKHIR MULTI SERVICES

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

تعاونية الحسنية كند1 سيدي خيا1 

صفرو - 333 3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(47

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BELKHIR MULTI SERVICES SARL

. AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات.االستيراد) مختلفة.تقديم 

والتصدير))..

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تعاونية الحسنية كند1 سيدي خيا1)

صفرو)-)333 3)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: بالخير) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بالخير  محمد  السيد 

كند1 سيدي) الحسنية  تعاونية  دوا1 

خيا1 صفرو)333 3)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بالخير  محمد  السيد 

كند1 سيدي) الحسنية  تعاونية  دوا1 

خيا1 صفرو)333 3)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( االبتدائية بصفرو)

 )3))تحت 1قم) )3)/ 6.

685I

garrigues(maroc,(sarlau

CAMPEZO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

CAMPEZO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجال  ) 

زنقة الينشوت مجمع 3 تجزئة 3  

حي الرياض 3333  الرباط املغرب.

1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) ((3(3 دجنبر) ( 3 في) املؤ1خ 

بمشلغ) الشركة  1أسمال  1فع 

أي) د1هم«) ( 3.333.333« قد1ه)

إلى) د1هم«) ( 3.333.333« من)

((: طريق) عن  د1هم«) ((3.333.333«

أ1باح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3)7   .

686I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TALMO ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم   العما1ة  9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46333، اليوسفية املغرب

TALMO ENERGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم )3 

السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتو1 - 46333 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(98 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TALMO ENERGY
الطاقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والز1اعية) )املنزلية  املتجددة)

والصناعية(
أشغال مختلفة والشناء.

 3( 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
السويقة القديمة مركز سيدي أحمد)
الكنتو1)-)46333)اليوسفية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: املوقيت) طا1ق  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: الطلحي) 1ضوان  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املوقيت  طا1ق  السيد 
 73 1قم) حيفاء) زنقة  املسيرة  حي 

46353)الشماعية املغرب.
السيد 1ضوان الطلحي عنوانه)ا()
 6( 1قم) حيفاء) زنقة  املسيرة  حي 

46353)الشماعية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املوقيت  طا1ق  السيد 
 73 1قم) حيفاء) زنقة  املسيرة  حي 

46353)الشماعية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( باليوسفية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)77.

687I
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EL OUARRAD AZIZ

STE FREMATRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a
 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc
STE FREMATRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1ياض 

العمران تجزئة 3 1قم 8)  ويسالن 
مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(67 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FREMATRAV
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

مجال االتصاالت
اشغال مختلفة

كهرباء)الشنايات).
1ياض) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ويسالن) ( (8 1قم) (3 العمران تجزئة)

مكنا3)-)53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( محمد) ز1باني  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( محمد) ز1باني  السيد 
حي السالم د1ب)7)1قم)  )زنقة وليلي)

ويسالن))53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( محمد) ز1باني  السيد 
حي السالم د1ب)7)1قم)  )زنقة وليلي)

ويسالن))53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)366 .

688I

THALAL CONSULTANTS

SL PARTICIPATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE(TARIK(BNOU

 ZIAD(APPT(N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SL PARTICIPATIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  -37) 

با1ك الصناعي سيدي بوعثمان 

تجزءة   و) سيدي بوعثمان - 

53 43 سيدي بوعثمان املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.( 67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) يناير) )3)) ( ( في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ( .(33.333«

  .( 3.333« إلى) د1هم«) ( 3.333«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)33 .

689I

cabinet(jdaini

EURO AMILA
إعالن متعدد القرا1ات

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

EURO AMILA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7 حي 

انبيات   احفير - 63353  احفير 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.3847

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)) )ما31) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

  .333 تفويت السيد احمد دحماني)

لفائدة) ( حصة التي يملكها بالشركة)

السيد عشد االله احران)

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير السيد))احمد دحماني)

احران) ( االله) عشد  السيد  وتعيين 

كمسير وحيد))للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  6و7:) 1قم) بند 

  .333 السيد احمد دحماني) مايلي:)

لفائدة) ( حصة التي يملكها بالشركة)

السيد عشد االله احران)

على) ينص  الذي  (: 6 1قم) بند 

احمد) ( استقالة املسير السيد) مايلي:)

االله) عشد  السيد  وتعيين  دحماني 

احران كمسير وحيد))للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/47 .

693I

YOULOTRANS

YOULOTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

YOULOTRANS

قيسا1ية القد3 محل 1قم 43 

البرنو�سي - 3333) ، 33 3)، 

الدا1الشيضاء املغرب

YOULOTRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قيسا1ية 

القد3 محل 1قم 43  البرنو�سي  - 

3333) الدا1الشيضاء  املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(  359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 نونبر) ( 7 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()محمد اليوسفي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .333

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ((.333

يوسف أزهر))بتا1يخ)7 )نونبر)3)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768488.

69 I

cabinet(jdaini

SAFIFLEX TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

SAFIFLEX TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

التفاح 1قم ) حي سيدي سليمان 

بركان - 63333 بركان املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

7655

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAFIFLEX TRAVAUX

*مقاولة) (: بإيجاز) غرض الشركة 

أشغال مختلفة او الشناء).

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سليمان) سيدي  حي  (( 1قم) التفاح 

بركان)-)63333)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد صافي احمد):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صافي احمد عنوانه)ا()زنقة)

سليمان) سيدي  حي  (( 1قم) التفاح 

بركان)63333)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صافي احمد عنوانه)ا()زنقة)

سليمان) سيدي  حي  (( 1قم) التفاح 

بركان)63333)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/37 .

69(I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

STAR WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET

GESTION
1قم 8 زنقة  ) غشت السوق 

القديم خريشكة ، 5333)، خريشكة 

املغرب

STAR WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 43 

مكر1 شا1ع  محمد ز1كتوني تجزئة 

الزيتون خريشكة - 5333) خريشكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

6895

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STAR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WORKS

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

تجا1ة

الطشاعة.
 43 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)

محمد ز1كتوني تجزئة) ( مكر1 شا1ع)

خريشكة) ((5333 (- خريشكة) الزيتون 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 343 ( (: الفتى محمد) ابن  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد ابن الفتى مصطفى):))333 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: الفتى حسن) ابن  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابن الفتى محمد عنوانه)ا()
 S9 الزيتون) تجزئة  الشطر) 3)

خريشكة)5333))خريشكة املغرب.
السيد ابن الفتى حسن عنوانه)ا()
 S9 الزيتون) تجزئة  الشطر) 3)

خريشكة)5333))خريشكة املغرب.
مصطفى) الفتى  ابن  السيد 
عنوانه)ا()الرقم)43)بلوك))3)الشطر)
 (5333 الزيتون خريشكة) تجزئة  (3 

خريشكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابن الفتى محمد عنوانه)ا()
 S9 الزيتون) تجزئة  الشطر) 3)

خريشكة)5333))خريشكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة))بتا1يخ))3)ما31)

 )3))تحت 1قم)65 .
693I

GORI PEINT

GORI PEINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GORI PEINT
 RDC(N° 18 LOT(EL(WAFAA

 BOULANOIR(KHOURIBGA ،
25000، khouribga(MAROC

GORI PEINT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاء  1قم 8  بولنوا1 خريشكة - 

5333) خريشكة املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.655 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
38)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
1أسمالها) مشلغ  ( (GORI PEINT
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
  8 1قم) ( الوفاء) تجزئة  اإلجتماعي 

خريشكة) ((5333 (- خريشكة) بولنوا1 

املغرب نتيجة ل):)املنافسة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- خريشكة) بولنوا1  ( 8 1قم) ( الوفاء)

5333))خريشكة املغرب.)

و عين:

ا1كيتي) ( ( يوسف) السيد)ة()

الياسمين) جنان  تجزئة  وعنوانه)ا()

الدا1) ((3(73 الشيضاء) مليل  تيت 

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

تشين وعنوانه)ا() ( فريد) السيد)ة()
 (5333 خريشكة) بولنوا1  1قم))

خريشكة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية):)
تجزئة الوفاء))1قم)8 )بولنوا1 خريشكة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريشكة))بتا1يخ)38)ما31)

 )3))تحت 1قم)38 .

694I

cabinet(jdaini

AGRICOLE LEBRAZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

AGRICOLE LEBRAZI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 بني 

وكيل  احفير لعتامنة  - 63354 

احفير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

766 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



6843 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRICOLE LEBRAZI
*تدبير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستغالل الز1اعي.
دوا1 بني) (: عنوان املقر االجتماعي)
وكيل))احفير لعتامنة))-)63354)احفير)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد لبرازي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد بولنوا1لبرازي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لبرازي  محمد  السيد 
دوا1 بني وكيل لعتامنة))63354)احفير)

املغرب.
عنوانه)ا() بولنوا1لبرازي  السيد 
دوا1 بني وكيل لعتامنة))63354)احفير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() لبرازي  محمد  السيد 
دوا1 بني وكيل لعتامنة))63354)احفير)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/)4 .

695I

مكتب الحسابات ح ل

EL ABBOULI AKKAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات ح ل
3) شا1ع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 3433)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

EL ABBOULI AKKAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 محج 

اللة ياقوت الرقم 39 الطابق االول - 

3333) الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493395

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABBOULI AKKAR

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ي واالشغال العامة.

:) 6)محج) عنوان املقر االجتماعي)

اللة ياقوت الرقم)39)الطابق االول)-)

3333))الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

((: ( عشدالهادي) العشولي  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عشدالهادي)) العشولي  السيد 

ايطاليا) (39 33 ايطاليا) عنوانه)ا()

ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشدالهادي)) العشولي  السيد 

ايطاليا) (39 33 ايطاليا) عنوانه)ا()

ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)6 7687.
696I

GORI PEINT

GORI PEINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

GORI PEINT
 RDC(N° 18 LOT(EL(WAFAA

 BOULANOIR(KHOURIBGA ،
25000، khouribga(MAROC

GORI PEINT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1قم 
8  تجزئة الوفاء بولنوا1خريشكة - 

5333) خريشكة املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.655 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
38)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
GORI PEINT)شركة ذات املسؤولية)
  33.333 1أسمالها) مشلغ  املحدودة 
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم)
بولنوا1خريشكة) الوفاء) تجزئة  ( 8
نتيجة) املغرب  خريشكة  ((5333  -

الملنافسة.
و عين:

ا1كيتي) ( يوسف) السيد)ة()
الياسمين) جنان  تجزئة  وعنوانه)ا()
 (3(73 الشيضاء) الدا1  مليل  تيط 
)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدا1 

للشركة.
تشين وعنوانه)ا() ( فريد) السيد)ة()
 (5333 خريشكة) بولنوا1  (( 1قم)
خريشكة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
1قم) وفي  فبراير) )3)) (38 بتا1يخ)
(- بولنوا1خريشكة) الوفاء) تجزئة  ( 8

5333))خريشكة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريشكة))بتا1يخ)38)ما31)

 )3))تحت 1قم)39 .
697I

PROXY FINANCE

K&Z INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

PROXY FINANCE
 Angle(Yaacoub(El(Mansour(Et

 Av(Allal(El(Fassi, Imm 24 )espace
 Assafwa(, 3eme(Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
K&Z INVEST  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 84 
حي سيدي بالعشا3 باب تاغزولت 
املدينة   - 43333 مراكش املغرب.

وفاة شريك
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.93(99
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في) ))شتنبر)3)3))تم اإلعالم)
فتح) ( الكريم) عشد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تشعا الو1ثة  على  حصصه  وتوزيع 
شتنبر) (34 في) املؤ1خ  اإل1اثة  لرسم 

3)3))بالشكل األتي):
 353 ( السيد)ة()جاد محمد فتح،)

حصة).
السيد)ة()مريم اعنشو،))63)حصة.
السيد)ة()خدوج عشد الرجاء،))84 

حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((4 بتا1يخ) ( بمراكش) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)7654  .
698I

KHAOU TRANSPORT

شركة خاوا ترانسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHAOU TRANSPORT
 Hay(mohamed(omar(centre(sidi
 ،bibi(Chtouka(Ait(Baha ، 87274

اشتوكة ايت باها املغرب
شركة خاوا ترانسشو1 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي محمد 

عمر جماعة سيدي بيبي عمالة 

اشتوكة ايت باها - 33 87 اشتوكة 

ايت باها املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

((699

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

خاوا ترانسشو1.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص لحساب الغير).

عنوان املقر االجتماعي):)حي محمد)

عمالة) بيبي  سيدي  جماعة  عمر 

اشتوكة) (87 33 (- اشتوكة ايت باها)

ايت باها املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

83.333,33)د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خاوا  هللا  عشد  السيد 

أكادير) أنزا  الوحدة  تجزئة  (339

83393)أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خاوا  هللا  عشد  السيد 

أكادير) أنزا  الوحدة  تجزئة  (339

83393)أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

 )3))تحت 1قم)7)6.

699I

IAS CONSULTING

PIA SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد1اك خطٍإ

استد1اك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

IAS CONSULTING

 Immeuble(liberté(Rue(Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

PIA SOLUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

التقدم، 7 -) الطابق التاني، 

سيدي البرنو�سي  - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب .

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد1اك 

الرسمية عدد)5649)بتا1يخ)33)فبراير)

.(3( 

موثق) عقد  بمقت�سى  (: من) بدال 

مؤ1خ في)3))ابريل)5 3)

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ) (: يقرأ)

في)3))ابريل)5 3)

الشاقي بدون تغيير.

733I

sofoget

TRANSPORT HMAMISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

TRANSPORT HMAMISS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  59 زنقة 

موالي يوسف  إقامة  موالي يوسف 

1قم 4 القنيطرة - 4333  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

595( 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT HMAMISS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين)

نقل الشضائع.
59)زنقة) ( عنوان املقر االجتماعي):)

موالي يوسف))إقامة))موالي يوسف)
القنيطرة) ( 4333 (- القنيطرة) (4 1قم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: )جلول حماميس) ( ( السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد))الصديق))حماميس):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 (: جلول حماميس) ( ( ( السيد)

بقيمة)33 )د1هم.

 533 (: السيد))الصديق حماميس)

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد)))جلول حماميس عنوانه)ا()

القنيطرة)--)القنيطرة املغرب.

حماميس) الصديق  ( السيد)

القنيطرة) (-- القنيطرة) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد)))جلول حماميس عنوانه)ا()

القنيطرة)--)القنيطرة املغرب

حماميس) الصديق  ( السيد)

القنيطرة) (-- القنيطرة) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)563 8.

73 I

IAS CONSULTING

PURABATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استد1اك خطٍإ

استد1اك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

IAS CONSULTING

 Immeuble(liberté(Rue(Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

PURABATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3, الطابق 

الخامس، 1قم )) النخيل   - 3333) 

الدا1 الشيضاء  املغرب .

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد1اك  (

 37 بتا1يخ) (563( عدد) الرسمية 

أكتوبر)3)3).

موثق) عقد  بمقت�سى  (: من) بدال 

مؤ1خ في)3 )غشت)3)3)

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ) (: يقرأ)

في)3 )غشت)3)3)

الشاقي بدون تغيير.

73(I

CRB CONSEIL

ARDIM PARC LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شا1ع ابن سينا 1قم 4 ) ، 

83)3)، الدا1 الشيضاء املغرب
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 ARDIM PARC LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

محمد 6 ، ام ماتيس ،  57 

السوي�سي ، بلوك أ ، املنطقة الثانية 

، الرباط. - 93 3   الرباط املغرب.

حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.84(95

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

3)3))تقر1 حل) )))دجنبر) املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 ARDIM PARC الوحيد) الشريك 

1أسمالها) مشلغ  ( (LOGISTIQUE

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333

اإلجتماعي شا1ع محمد)6)،)ام ماتيس)

،)املنطقة) ،)بلوك أ) ،) 57)السوي�سي)

الرباط) ( ( 3 93 (- الرباط.) (، الثانية)

املغرب نتيجة ل):)*)الخسا1ة املتراكمة)

;

*)زيادة مصا1يف التشغيل خالل)

السنوات املاضية);.

شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

محمد)6)،)ام ماتيس)،) 57)السوي�سي)

،)بلوك أ)،)املنطقة الثانية)،)الرباط.)-)

93 3 ))الرباط املغرب.)

و عين:

با1يرا) اوليرو  ( ( ميغيل) السيد)ة()

قرطشة)) ( 43( ( ( قرطشة) وعنوانه)ا()

إسشانيا كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)شا1ع محمد)6)،)

ام ماتيس)،) 57)السوي�سي)،)بلوك أ)،)

املنطقة الثانية،)الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 3 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 396  .

733I

EUROMED COMPTA-SARL

TAFOUKT TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAFOUKT TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 

املسا1 1قم 36   شقة 1قم    الحي 

الصناعي مراكش عما1ة املسا1 1قم 

36   شقة 1قم    الحي الصناعي 

مراكش 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (435

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAFOUKT TRAVEL

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسفا1.

عما1ة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحي) ( 36  )شقة 1قم) ) املسا1 1قم)

1قم) املسا1  عما1ة  مراكش  الصناعي 

الصناعي) الحي  ( 1قم) ) شقة  (  36

مراكش)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى بن زوواع):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

زوواع) بن  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا()ليبزيك املانيا))4357)ليبزيك))

املانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي بن زوواع عنوانه)ا()حي)

منظرونا زنقة)3))عين الشق الشيضاء)

3593))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)683 ) .

734I

ISDM CONSULTING

STE BAS MMAB SATA
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 BAS MMAB SATA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة مجموعة E 1قم 768 العيون  

- 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35655

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BAS MMAB SATA

مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومطعم).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوحدة مجموعة)E)1قم)768)العيون))

- 73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 (53 ( (: مسعود) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (53 ( (: اشعيد) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

53))حصة) ( (: السيد محمد شين)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (53 ( (: ( حمو) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم مسعود عنوانه)ا()

العيون)73333)العيون املغرب.

السيد ابراهيم اشعيد عنوانه)ا()

العيون)73333)العيون املغرب.

عنوانه)ا() شين  محمد  السيد 

العيون)73333)العيون املغرب.

عنوانه)ا() ( السيد مصطفى حمو)

العيون)73333)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم مسعود عنوانه)ا()

العيون)73333)العيون املغرب

السيد ابراهيم اشعيد عنوانه)ا()

العيون)73333)العيون املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتا1يخ)5  

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/789.

735I
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التهامي السالمي

طخونس باطخن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

التهامي السالمي

1قم 6 الشا1ع الكشير بنسودة ، 

33333، فا3 املغرب

طخونس باطخن شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

مرينا الطابق 3 مكتب 9  شا1ع عشد 

لكريم بن جلون فا3 - 33333 فا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66 8 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طخونس باطخن.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع).

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مرينا الطابق)3)مكتب)9 )شا1ع عشد)

لكريم بن جلون فا3)-)33333)فا3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: حنيف) حياة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حنيف  حياة  السيدة 
 33333 حي بسمة املسيرة فا3) (5(

فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حنيف  حياة  السيدة 
فا3) (33333 ( )5)حي بسمة املسيرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( ( بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)697.
736I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

MAROC PRO LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

1قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شا1ع فلسطين ، 33333، 

فا3 املغرب
MAROC PRO LINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سالم عما1ة ا الشقة 3  طريق 

اموزا1 فا3 - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66595

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC PRO LINE

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سالم عما1ة ا الشقة)3 )طريق اموزا1)

فا3)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد يوسف 1حماني)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف 1حماني عنوانه)ا()

زنقة عين الشقف) ( 4 شا1ع بيروت)

الزهو1)))فا3)33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف 1حماني عنوانه)ا()

زنقة عين الشقف) ( 4 شا1ع بيروت)

الزهو1)))فا3)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)353 .

737I

M&H FINANCIAL SERVICES

HO DESIGN HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M&H FINANCIAL SERVICES

شا1ع الداخلة 1قم 35 شقة 34 

سيدي بنو1 ، 4353)، سيدي بنو1 

املغرب

HO DESIGN HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 شا1ع 

الداخلة شقة 34 سيدي بنو1 - 

4353) سيدي بنو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(865

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((3(3 شتنبر) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DESIGN HOUSE

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لالشغال املختلفة والشناء.

35)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- بنو1) سيدي  (34 شقة) الداخلة 

4353))سيدي بنو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسناوي اسامة):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اسامة) الحسناوي  السيد 

امان) الصفا1  تجزئة  ( 4 عنوانه)ا()

بنو1) سيدي  ((4353 بنو1) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اسامة) الحسناوي  السيد 

امان) الصفا1  تجزئة  ( 4 عنوانه)ا()

بنو1) سيدي  ((4353 بنو1) سيدي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتا1يخ) ( بنو1) بسيدي  االبتدائية 

شتنبر)3)3))تحت 1قم) 379.

738I
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BBH CONSULTING

ICHRAK AL OMRANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BBH CONSULTING

   إقامة أحالم شا1ع يعقوب 

املنصو1 مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب

ICHRAK AL OMRANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة  

1قم 7 الطابق الثالث عما1ة 1قم 

533 حي الشرف االزدها1  - 33 43 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ((  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ICHRAK AL OMRANE

غرض الشركة بإيجاز):)-)االنعاش)
العقا1ي

واألشغال) الشناء) في  مقاولة  (-

املختلفة

العمليات) في  ووسيط  سمسا1  (-

العقا1ية ووسيط في جلب املعامالت

-)التجا1ة بصفة عامة

-)االستيراد والتصدير

من هدا القشيل أو ما) كل �سيء) (-

يمت له بصلة.).

الشقة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1قم) عما1ة  الثالث  الطابق  (7 1قم)

 43 33 (- ( 533)حي الشرف االزدها1)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 
33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد امللوكي هشام)):))533)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد بوستة عشدالرحيم)):))533 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( هشام) امللوكي  السيد 
شا1ع عالل) ( 4 أ 1قم) نفيس عما1ة 

الفا�سي)43333)مراكش املغرب.
عشدالرحيم)) بوستة  السيد 
 5 الوحدة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا()

1قم)39 43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( هشام) امللوكي  السيد 
شا1ع عالل) ( 4 أ 1قم) نفيس عما1ة 

الفا�سي)43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)533 ) .
739I

MJ MANAGEMENT

زج بطب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME
 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
زج بطب شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 
عمر ابن عاص  الطابق 3 1قم 6) 

طنجة - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  43(5

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

زج) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بطب.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء).
زنقة) ((9 (: عنوان املقر االجتماعي)
 (6 1قم) (3 الطابق) ( ابن عاص) عمر 

طنجة)-)93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: زينب) السيدة جعفري 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
جعفري) (: زينب) السيدة جعفري 
زينب)333 )حصة بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زينب  السيدة جعفري 
طنجة) (6 1قم) ( 83 زنقة) كوشة  حي 

93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() زينب  السيدة جعفري 
طنجة) (6 1قم) ( 83 زنقة) كوشة  حي 

93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)383).

7 3I

موثقة

باول
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة

 al(azhar(lot(i4_37 al(azhar(lot

 i4_37، 20600، casablanca

املغرب

باول شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7   شا1ع 

ابي ذ1 الغفا1ي حي طا1ق  سيدي 
البرنو�سي 3633) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.3878 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(3 نونبر) (3( في) املؤ1خ 

املصادقة على):
قنتي) يوسف  )ة() السيد) تفويت 
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
حصة لفائدة))السيد))ة()محمد بسيم)

بتا1يخ))3)نونبر)3)3).
تفويت السيد))ة()املصطفى قنتي)
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
حصة لفائدة))السيد))ة()مالك))بسيم)

بتا1يخ))3)نونبر)3)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))77335.
7  I

STE ANGLE DE GESTION SARL

PAULONIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شا1ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني 1قم 6 اقامة با1يس- أ 
تطوان ، 93333، تطوان املغرب

PAULONIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
أحمد حريزي تجزئة التمسماني  1قم 

6 شقة أ - 93333 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(8897

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PAULONIA

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير)) وانتاج  الغابوية  املوا1د 

واستراد املنتوجات الغابوية).

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

أحمد حريزي تجزئة التمسماني))1قم)

6)شقة أ)-)93333)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: امليموني) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) امليموني  أحمد  السيد 

شا1ع واد زيز عما1ة)3 )الطابق الرابع)

شقة9   93333)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) امليموني  أحمد  السيد 

شا1ع واد زيز عما1ة)3 )الطابق الرابع)

شقة9 93333)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)546.

7 (I

BCNG

STE: AMIZAI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: AMIZAI(TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 
شا1ع الز1قطوني الطابق 9 1قم)9 

الدا1 الشيضاء - 3353) الدا1 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494485

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMIZAI TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع.
(،(65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم)9  (9 الطابق) الز1قطوني  شا1ع 
الدا1 الشيضاء)-)3353))الدا1 الشيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:
((: الشتواني) 1ضوان  السيد 
53.333,33)حصة بقيمة)33 )د1هم)

للحصة).
السيد منير العزوزي):))53.333,33 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 (: الشتواني) 1ضوان  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
السيد منير العزوزي):)533)بقيمة)

33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشتواني) 1ضوان  السيد 
محمد) سيدي  أوالد  دوا1  عنوانه)ا()
سليمان) بن  عي�سى  سيدي  التومي 
قلعة) ( ((3353 السراغنة) قلعة 

السراغنة املغرب.

عنوانه)ا()))) العزوزي  منير  السيد 

فرنسا) 7533))))فرنسا))))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()))) العزوزي  منير  السيد 

فرنسا) 7533))))فرنسا))))فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

7 3I

G.MAO.CCF

STE  CHALMAS  TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

 STE  CHALMAS  TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 7) 

بلوك    سيدي  بوظهر   املرجة  

فا3  1قم 7) بلوك    سيدي  بوظهر   

املرجة  فا3  33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66693

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHALMAS  TRAVAUX

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة))والشناء.

1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املرجة)) ( ( )بوظهر) بلوك) ))سيدي) ((7

فا3))1قم)7))بلوك) ))سيدي))بوظهر)))

املرجة))فا3))33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علي الشفعي عنوانه)ا()حي))

اوطاط الحاج) ((36 1قم) ( بئر أنز1ان)

33333)اوطاط الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي الشفعي عنوانه)ا()حي))

اوطاط الحاج) ((36 1قم) ( بئر أنز1ان)

33333)اوطاط الحاج املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )/44  .

7 4I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 Z INTERNATIONAL DE

COMMERCE ZIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

1قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شا1ع فلسطين ، 33333، 

فا3 املغرب

 Z INTERNATIONAL DE

COMMERCE ZIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  زنقة 

اللة امينة الطابق 4 مكتب 8  

املدينة الجديدة فا3 - 33333 

فا3 املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
667(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Z INTERNATIONAL DE (:

.COMMERCE ZIC
بيع على) (: بإيجاز) غرض الشركة 

الخط،)على األنترنيت.
زنقة) ( 5 (: عنوان املقر االجتماعي)
  8 مكتب) (4 الطابق) امينة  اللة 
املدينة الجديدة فا3)-)33333)فا3)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 433 ( (: السيد نو1 الدين حمادي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد مصطفى جرا1 وليدي:))33) 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
السيدة لينا حمادي):))33))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (33 ( (: السيد محمد طه حمادي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حمادي) الدين  نو1  السيد 
ابن) شا1ع  االزهر  حي  (37 عنوانه)ا()
37 فا3) عما1ة) (33 الخطيب شقة)

33333)فا3 املغرب.
وليدي) جرا1  مصطفى  السيد 
اقامة) طنجة  زنقة  ((8 عنوانه)ا()
نخيل)4)الشقة)3))م ج فا3)33333 

فا3 املغرب.
السيدة لينا حمادي عنوانه)ا()37 
حي االزهر شا1ع ابن الخطيب شقة)
فا3) (33333 فا3)  37 عما1ة) (33

املغرب.

حمادي) طه  محمد  السيد 

ابن) شا1ع  االزهر  حي  (37 عنوانه)ا()

37 فا3) عما1ة) (33 الخطيب شقة)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حمادي) الدين  نو1  السيد 

ابن) شا1ع  االزهر  حي  (37 عنوانه)ا()

37 فا3) عما1ة) (33 الخطيب شقة)

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))8  .

7 5I

LAMAN EXPERTISE

LE PALAIS DU FRUIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,

 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،

Marrakech(Maroc

LE PALAIS DU FRUIT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
1ياض أ1فود، املكتب 1قم 9، املدخل 
1قم 8، زنقة املزدلفة، عرصة سينكو 

- 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (387

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PALAIS DU FRUIT
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفواكه والخضر.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1ياض أ1فود،)املكتب 1قم)9،)املدخل)
1قم)8،)زنقة املزدلفة،)عرصة سينكو)

- 43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 Eric( Simon( CROIZET السيد)
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 Eric( Simon( CROIZET السيد)
 Rue( Pergolèse  ,37 عنوانه)ا()

.75116(Paris(France
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Eric( Simon( CROIZET السيد)
 Rue( Pergolèse  ,37 عنوانه)ا()

75116(Paris(France
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 67 ) .

7 6I

 STE MAGHREB COMPANY OF SUPPLY AND

SERVICES SARL

مغرب كومباني أوف سوبالي اند 
سرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE MAGHREB COMPANY OF
SUPPLY AND SERVICES SARL

 AVENUE FAL OULED 48
 OUMIER(AGDAL(RABAT. ،

11000، RABAT(MAROC
مغرب كومشاني أوف سوبالي اند 
سرفيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 48 شا1ع 

فال اوالد  عميراكدال الرباط - 

5533  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 53(3 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

مغرب) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

كومشاني أوف سوبالي اند سرفيس.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير املعدات الخاصة بالصناعة)

والهندسة املدنية..

48)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

(- الرباط) عميراكدال  ( اوالد) فال 

5533 )الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 (53 ( (: الناصري) كمال  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد عماد الحاج حدوش):))53) 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (53 ( (: عال) بن  صادق  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد عشد الحميد خوتنا):))53) 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كمال الناصري عنوانه)ا()

القصشة مراكش) (3 د1ب امزميز 1قم)

4333)مراكش املغرب.

حدوش) الحاج  عماد  السيد 

حي السالم شا1ع الشهداء) عنوانه)ا()
قطاع)33)1قم)596)سال)333  )سال)

املغرب.
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عنوانه)ا() عال  بن  السيد صادق 
 39 الشقة) (7 عما1ة) الراحة  اقامة 
مراكش) (4333 اسكجو1مراكش)

املغرب.
خوتنا) الحميد  عشد  السيد 
 7 شقة) (75 1قم) عما1ة  عنوانه)ا()
القنيطرة) ( 4333 القنيطرة) الحرية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الجعواني مراد عنوانه)ا() ( السيد)
زنقة)6))الرقم)4)حي ابي 1قراق الرباط)

533  )الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)))5).
7 7I

PRIVILEGE CABINET

 PROMOCIONES TARGO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET
 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE
 URUGUAY(NO 7 TANGER،
90000، TANGER(TANGER

 PROMOCIONES TARGO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة اليمن 
3  الطشاق التاني 1قم 4 طنجة - 

93333 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3685
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.PROMOCIONES TARGO SARL

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقا1ي).

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اليمن)3 )الطشاق التاني 1قم)4)طنجة)

- 93333)طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( الكشداني) طا1ق  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد مرنو لو1نزو فرناندو):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد طا1ق الكشداني عنوانه)ا()
الفتح) حي  شقة)  ) (  ( عما1ة)

93333)الرباط املغرب.
فرناندو) لو1نزو  مرنو  السيد 
زامو1ة) (93333 زامو1ة) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طا1ق الكشداني عنوانه)ا()
الفتح) حي  شقة)  ) (  ( عما1ة)

93333)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39887).

7 8I

lecomptable

DARSSEF SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
DARSSEF SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  ) 

املجموعة 4 حي كاوكي - 46333 
اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DARSSEF SERVICES

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير

النقل العام الخاص.

 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 46333 (- كاوكي) حي  (4 املجموعة)

اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  3.333 ( (: السيد الزاكي يوسف)

حصة بقيمة)3 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يوسف  الزاكي  السيد 

 46333 كاوكي) حي  (4 املجموعة) (( 

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() يوسف  الزاكي  السيد 

 46333 كاوكي) حي  (4 املجموعة) (( 

اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( االبتدائية بآسفي)

 )3))تحت 1قم)-.

7 9I

AUDINORD SARL

SITM-ADS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDINORD SARL

 Nº58 au 6éme(étage(de

 la(résidence(LINA, angle

 boulevard(Mohamed(V(avenue

 Tan-Tan(et(rue(de(Liban, Tanger

، 90000، TANGER(MAROC

SITM-ADS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شا1ع 

محمد الخامس، شا1ع طان طان 

وشا1ع لشنان، اقامة لينا الطابق 

الساد3، 1قم 58 - 93333 طنجة 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.777 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) 3))دجنبر) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 33.333 )مشلغ 1أسمالها) (SITM-ADS

د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية)

طان) شا1ع  الخامس،) محمد  شا1ع 

طان وشا1ع لشنان،)اقامة لينا الطابق)
طنجة) (93333  -  58 1قم) الساد3،)

النشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

املنهي.

زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طان) شا1ع  الخامس،) محمد  شا1ع 

طان وشا1ع لشنان،)اقامة لينا الطابق)
طنجة) (93333  -  58 1قم) الساد3،)

املغرب.)

و عين:

الصنهاجي) ( ( ابراهيم) السيد)ة()

زنقة) االد1يسية  حي  وعنوانه)ا()

 93333  9 1قم) الرا�سي  الشريف 

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))5 43).

7(3I

THE OFFICE

BY THE WAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

THE OFFICE

 bd(abdelmoumen 119   9

 bd(abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

BY THE WAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة  
1ماندي A إنجل شا1ع بئر انز1ان 

وليبيا 1قم 78  الدا1 الشيضاء 

33333) الدا1 الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. (477

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)  )فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بئر) شا1ع  إنجل  (A 1ماندي) ( »إقامة)

انز1ان وليبيا 1قم)78 )الدا1 الشيضاء)

إلى) املغرب«) الدا1 الشيضاء) ((33333

 ( الطابق) عشداملومن  شا1ع  (  9«
1قم)8 )الدا1 الشيضاء)33333))الدا1)

الشيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)8857)3.

7( I

العيون استشا1ات

LAMINO CAR
إعالن متعدد القرا1ات

العيون استشا1ات
1قم  3 شا1ع االمير موالي عشد هللا ، 

73333، العيون املغرب

LAMINO CAR  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ملتقى 
زنقة البريهي وزنقة القا�سي الغالوي 
حي الشهداء 1قم    - 73333 العيون 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
. 63 7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)9 )أبريل)6 3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
على) ينص  الذي  1قم) 3:) قرا1 
مايلي:)تغيير مقر الشركة الى العنوان)
التالي):)ملتقى شا1عي مكة والز1قطوني)

عما1ة))8)الشقة))3
على) ينص  الذي  (:3( 1قم) قرا1 
ازام) هللا  عشد  السيد  تعيين  مايلي:)
مسير للشركة والسيد صالح عنوش)

مساعد مسير الشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)34:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير مقر الشركة الى العنوان التالي):)
ملتقى شا1عي مكة والز1قطوني عما1ة)

)8)الشقة))3
على) ينص  الذي  (: 6 1قم) بند 
ازام) هللا  عشد  السيد  تعيين  مايلي:)
مسير للشركة والسيد صالح عنوش)

مساعد مسير الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((6 بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

6 3))تحت 1قم))68.

7((I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

ECOLE LA PERLE II
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP(ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

ECOLE LA PERLE II شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
35 تجزئة فيرمون تجزئة بولو 3 - 

3433) الدا1 الشيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. (67(5

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)3))دجنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
35)تجزئة فيرمون تجزئة بولو) »زنقة)
3 - 3433))الدا1 الشيضاء)املغرب«)إلى)
»تجزئة االنصا1ي 1قم)65)دا1 بوعزة)-)

3433))الدا1 الشيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)4)7686.
7(3I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

AKTAF TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (3
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC

AKTAF TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 BD 75 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME(ETG(APPT(B
20220 - 108 الدا1الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4878 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ((6 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
عشدالصمد) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (533 اكتاف)
السيد) ( لفائدة) حصة  (533 أصل)
فبراير) ((6 يسين مديوني بتا1يخ) ( )ة()

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769458.

7(4I

RYUSILVER SARL

RYUSILVER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RYUSILVER SARL
بلوك 3 1قم 3 زنقة انزكان حي 

املستشفى ايت ملول الطابق الثاني 
1قم 7، 53 83، ايت ملول املغرب
RYUSILVER SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 3 
1قم 3 زنقة انزكان حي املستشفى 

ايت ملول، 53 83،   الطابق الثاني 
1قم 7 53 83 ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي :  

(((35
في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RYUSILVER SARL
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تواصل وتسويق
مجلة اعالنات

والهاتف) الحاسب  برامج  انشاء)
النقال.

 3 بلوك) (: عنوان املقر االجتماعي)
1قم)3)زنقة انزكان حي املستشفى ايت)
ملول،)53 83،)))الطابق الثاني 1قم)7 

53 83)ايت ملول املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 43.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
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 333 ( (: السيد محمد بن لعريف)
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  33 ( (: السيد شوقي بن لعريف)
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

لعريف) بن  محمد  السيد 
عنوانه)ا()بلوك)3)1قم)3)زنقة انزكان)
ملول)) ايت  (83 53 املستشفى) حي 

املغرب.
السيد شوقي بن لعريف عنوانه)ا()
53 83)القليعة)) ( حي الهناء)بن عنفر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لعريف) بن  محمد  السيد 
عنوانه)ا()بلوك)3)1قم)3)زنقة انزكان)
ملول)) ايت  (83 53 املستشفى) حي 

املغرب
السيد شوقي بن لعريف عنوانه)ا()
53 83)القليعة)) ( حي الهناء)بن عنفر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتا1يخ) )) ( بانزكان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم))7 .

7(5I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 STE RIBH ELFILAHIA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

3) شا1ع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 3) شا1ع املتنبي الطتشق االول 
بني مالل، 3333)، بني مالل املغرب
 STE RIBH ELFILAHIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 333 
حي السما1ة الطابق الثاني قصشة 
تادلة - 3333) بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 949

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIBH ELFILAHIA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)االستثما1)

الفالحي.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)333 

قصشة) الثاني  الطابق  السما1ة  حي 

تادلة)-)3333))بني مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد حنشالي عشد العلي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العلي) عشد  حنشالي  السيد 

عنوانه)ا()حي السالم 1قم)333)قصشة)

تادلة)3333))بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العلي) عشد  حنشالي  السيد 

عنوانه)ا()حي السالم 1قم)333)قصشة)

تادلة)3333))بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( االبتدائية بقصشة تادلة)

ما31) )3))تحت 1قم)6).

7(6I

RIHANORD SARL

3M PROJECTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3M PROJECTS SARL

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 ،3 EME(ETAGE(N° 20 ، 90080

طنجة املغرب

3M PROJECTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

 3 EME(ETAGE(N° 20 - 90080

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4(35

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 3M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROJECTS

غرض الشركة بإيجاز):)

تشييد املشاني واألشغال العمومية.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE 3

EME ETAGE N° (3 - 93383)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:

 633 ( (: خضو1) محمد  السيد 

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

السيد محمد عشا1ي):))433)حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خضو1  محمد  السيد 

 59 الزنقة) الشعبي  الشنك  تجزئة 
1قم34 93333)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() عشا1ي  محمد  السيد 

عما1ة)4 )الشقة)36)املنتزه حي الفتح)

ح ي م)53 3 )الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عشا1ي  محمد  السيد 

عما1ة)4 )الشقة)36)املنتزه حي الفتح)

ح ي م)53 3 )الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43385).

7(7I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»L.A ELEC«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»L.A ELEC«  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهدى، 1قم 74، الطابق الثاني، 

الجديدة - 4333) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 78 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



6853 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 L.A« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. »ELEC

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

(- املعدني.) الشناء) أشغال  (- الكهرباء.)

اشغال املرافق الصحية والسشاكة.)).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الثاني،) الطابق  (،74 1قم) الهدى،)

الجديدة)-)4333))الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: لشهب) 1شيد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لشهب  1شيد  السيد 

الجديدة)4333))الجديدة املعرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لشهب  1شيد  السيد 

الجديدة)4333))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتا1يخ)5 )ما31)

 )3))تحت 1قم) 6 6).

7(8I

Cabinet(Nord(Assistance

BETTER FRUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet(Nord(Assistance

43 شا1ع محمد الخامس ,إقامة دنيا 

صنف B 1قم 8 ، 93333، طنجة 

املغرب

BETTER FRUIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  شا1ع 

BOVAPES- محمد الخامس إقامة

BUILDING مكاتب 46 47 48 49 

و53 - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4(3 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BETTER FRUIT

غرض الشركة بإيجاز):)اإلستغالل))

الفالحي.

7 )شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

BOVAPES- إقامة) الخامس  محمد 

 49  48  47  46 مكاتب) (BUILDING

و53 - 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 VICENTE JAVIER السيد)

 BENAVENT( RAMIREZ( :( ( 400

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد إسماعيل الطاهري):))433 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 VICENTE BENAVENT السيد)

بقيمة) حصة  (PERUCHO( :( ( 100

33 )د1هم للحصة).

 VICENTE VILA السيد)

TORTOSA(:((100)حصة بقيمة)33  

د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 VICENTE JAVIER السيد)

عنوانه)ا() (BENAVENT RAMIREZ

إقامة) الخامس  محمد  شا1ع  ( 5
 96 1قم) (TANGER-BOULEVARD

93333)طنجة املغرب.
الطاهري) إسماعيل  السيد 

البرانص) )فضيلة زنقة)   عنوانه)ا()
1قم)9  93333)طنجة املغرب.

 VICENTE BENAVENT السيد)

 TORRE عنوانه)ا() (PERUCHO

 LLORIS-XATIVA 46833

VALENCIA)إسشانيا.

 VICENTE VILA السيد)

TORTOSA)عنوانه)ا()شا1ع عمر بن)

عشد العزيز أبراج دبي بلوك) )1قم))) 

333)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 VICENTE JAVIER السيد)

عنوانه)ا() (BENAVENT RAMIREZ

إقامة) الخامس  محمد  شا1ع  ( 5

 96 1قم) (TANGER-BOULEVARD

93333)طنجة املغرب
الطاهري) إسماعيل  السيد 

البرانص) )فضيلة زنقة)   عنوانه)ا()

1قم)9  93333)طنجة املغرب

 VICENTE BENAVENT السيد)

 TORRE عنوانه)ا() (PERUCHO

 LLORIS-XATIVA 46833

VALENCIA)إسشانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43398).

7(9I

ETAL CONSEIL

HAIDANIS CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETAL CONSEIL

حي النهضة 1قم 86) الطابق التاني 

سيدي عالل الشحراوي ، 333  ، 

سال املغرب

HAIDANIS CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم  7  
حي النصر سيدي عالل الشحراوي 
- )5)5  سيدي عالل الشحراوي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

77 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAIDANIS CAR

- منعش) (: غرض الشركة بإيجاز)

السيا1ات) وبيع  -)شراء) عقا1ي)

القديمة)-3)نقل الشصائع.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم) 7  

الشحراوي) عالل  سيدي  النصر  حي 

الشحراوي) عالل  سيدي  ( 5(5(  -

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الهشالي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الهشالي  حسن  السيد 

الرباط)33 3 )الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سعيدة هيداني عنوانه)ا()

حي) (66 1قم) بالفريج  احمد  شا1ع 

النهضة سال)333  )سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3( بتا1يخ) ( االبتدائية بتيفلت)

 )3))تحت 1قم)66.

733I



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6854

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

ALDAEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،
CASABLANCA MAROC

ALDAEM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 73 شا1ع 
انفا زنقة كلو دو بروفونس الطابق 
7 1قم  73 - 4)36 الدا1 الشيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.4675 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
)سعدي) يسين) )ة() تفويت السيد)
 53 أصل) من  اجتماعية  حصة  (53
زينب) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

سحيمي بتا1يخ)5))فبراير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)76)773.
73 I

PREMIUM FINANCE

OPUSTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

OPUSTRA  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 7 ) 
شا1ع ابراهيم الروداني مدد اقامة 

الفتح الطابق االول 1قم 3 - 3)633 
الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  37(533

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((3 7 ما31) (36

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OPUSTRA

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)7 ) 

اقامة) مدد  الروداني  ابراهيم  شا1ع 

 633(3 - 3 الفتح الطابق االول 1قم)

الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد فنتا3 خالد):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خالد  فنتا3  السيد 

القلعة) (43333  38 بلوك املر3 1قم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خالد  فنتا3  السيد 

القلعة) (43333  38 بلوك املر3 1قم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 36 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31)7 3))تحت 1قم)..

73(I

HOUSE CCA

 MEASUREMENT CONTROL
CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
1فع 1أسمال الشركة

HOUSE CCA
 AIN SEBAA AL BADR GH6B
 T57 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
 MEASUREMENT CONTROL
CENTER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 87  شا1ع 

أكرا - 3533) محمدية املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.35(

العام) الجمع  بمقت�سى 
دجنبر) ((3 في) املؤ1خ  اإلستثنائي 
الشركة) 1أسمال  1فع  تم  ((3(3
د1هم«) (8.333.333« قد1ه) بمشلغ 
إلى) د1هم«) ((.333.333« من) أي 
طريق) عن  د1هم«) ( 3.333.333«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدا1 واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)5)3.

733I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

MK MAKOUH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

9 ,شا1ع جشل هبري ,امزو1ن ، 
53))3، الحسيمة املغرب

MK MAKOUH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
و1زازات ، امزو1ن  - 53))3 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(89

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAKOUH

بيع لوازم) (: غرض الشركة بإيجاز)

الخياطة)

تاجر

اإلستراد والتصدير.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

و1زازات)،)امزو1ن))-)53))3)الحسيمة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد أنو1 مكوح):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مكوح  أنو1  السيد 

 3((53 قرب املركز الفالحي امزو1ن)

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مكوح  أنو1  السيد 

 3((53 قرب املركز الفالحي امزو1ن)

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

السجل) 1قم  تحت  ما31) )3))

الترتيبي)67).

734I
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MANAGEMENT AND CONSULTING 

TROUG ALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

9 ,شا1ع جشل هبري ,امزو1ن ، 

53))3، الحسيمة املغرب

TROUG ALUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الزيتون ، امزو1ن - 53))3 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(8 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TROUG ALUM

بيع لوازم) (: غرض الشركة بإيجاز)

نجا1ة األملنيوم

بيع العقاقير بالتقسيط.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزيتون)،)امزو1ن)-)53))3)الحسيمة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد 1شيد ابن القاسم):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

القاسم) ابن  1شيد  السيد 

عنوانه)ا()دوا1 از1و اتروكوت)))

353)6)الد1يوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

القاسم) ابن  1شيد  السيد 

عنوانه)ا()دوا1 از1و اتروكوت)))

353)6)الد1يوش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

السجل) 1قم  تحت  ما31) )3))

الترتيبي)63).

735I

MIRAK CONSULTING

ACTIVE SHOP
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا1ي)

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا1ي

ACTIVE SHOP

بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)

 SOCIETE  ACTIVE SHOP لشركة)

((: ب) االجتماعي  مقرها  الكائن 

ابراهيم) زنقة  أنفا،) بالدا1الشيضاء،)

 35 في) املؤ1خ  (333 الرقم) النخاي،)

يناير) )3))تقر1 مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (

التجا1ي الكائن ب):)

زنقة) أنفا،) بالدا1الشيضاء،) (

املوقع) (،333 الرقم) ابراهيم النخاي،)

 SOCIETE  ACTIVE(من طرف شركة

لألصل) مالكة  بصفتها  (:SHOP

 SOCIETE DILERA التجا1ي وشركة)

TEXTILE))بصفتها مسيرة حرة.

و سيتم االيداع القانوني باملحكمة)

التجا1ية للدا1 لشيضاء

736I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

MK DARKAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

9 ,شا1ع جشل هبري ,امزو1ن ، 
53))3، الحسيمة املغرب

MK DARKAOUI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 
شا1ع ابو 1قراق امزو1ن  - 53))3 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(83
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DARKAOUI
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا1ات دون سائق.
عنوان املقر االجتماعي):) 3)شا1ع)
ابو 1قراق امزو1ن))-)53))3)الحسيمة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( السيد محمد الد1قاوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (53 ( (: السيدة سامية بوجطوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (53 ( (: الد1قاوي) كمال  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الد1قاوي))عنوانه)ا()
 3((53 ( زنقة ابي 1قراق امزو1ن) ((5

الحسيمة املغرب.

بوجطوي) سامية  السيدة 

ابن) عمر  شا1ع  ( 39 عنوانه)ا()

الخطاب الحسيمة)333)3)الحسيمة)

املغرب.

السيد كمال الد1قاوي عنوانه)ا()

 3((53 9))شا1ع ابي 1قراق امزو1ن)

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كمال الد1قاوي عنوانه)ا()

 3((53 9))شا1ع ابي 1قراق امزو1ن)

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

السجل) 1قم  تحت  ما31) )3))

الترتيبي) 6).

737I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

BALKADI FOOD 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

9 ,شا1ع جشل هبري ,امزو1ن ، 

53))3، الحسيمة املغرب

 BALKADI FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شا1ع 

بئر انز1ان ، امزو1ن  - 53))3 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(67

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BALKADI FOOD
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غرض الشركة بإيجاز):)املطعمة
ممون

األكل السريعة.

 (9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 3((53 (- ( شا1ع بئر انز1ان)،)امزو1ن)

الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 833 ( (: بالقا�سي) توفيق  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (33 ( (: بالقا�سي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد توفيق بالقا�سي عنوانه)ا()

طنجة) اقامة  الخامس  محمد  شا1ع 

5  93333)طنجة) بوليفا1 أ ط) )ش)

املغرب.

السيد محمد بالقا�سي عنوانه)ا()

تجزئة العمران) (4 أ) عما1ة  ( 5 شقة)

امزو1ن))53))3)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق بالقا�سي عنوانه)ا()

طنجة) اقامة  الخامس  محمد  شا1ع 

5  93333)طنجة) بوليفا1 أ ط) )ش)

املغرب

السيد محمد بالقا�سي عنوانه)ا()

تجزئة العمران) (4 أ) عما1ة  ( 5 شقة)

امزو1ن))53))3)الحسيمة الحسيمة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم))8.

738I

OUED SIDE STORY

 SPÉCIALITÉ TRAVAUX

 D›AMÉNAGEMENT ET DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUED SIDE STORY

55 شا1ع محمد الخامس عما1ة 

جاكا1 الطابق الخامس الشقة 33 

جليز مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب

 SPÉCIALITÉ TRAVAUX

 D›AMÉNAGEMENT ET DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شا1ع 

محمد الخامس عما1ه جكا1 شقة 33 

كيليز - 43333 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (3(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء)

 SPÉCIALITÉ TRAVAUX

 D’AMÉNAGEMENT ET DE

.CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز):)مقاول بناء

الهندسة املدنية

الحدائق) وصيانة  غر3  مقاول 

والطرق).

55)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

محمد الخامس عما1ه جكا1 شقة)33 

كيليز)-)43333)مراكش املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد املولى جمالي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد املولى جمالي عنوانه)ا()

 43333 ( حسون) والد  طوالب  دوا1 

مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد املولى جمالي عنوانه)ا()

 43333 ( حسون) والد  طوالب  دوا1 

مراكش املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)4 6 ) .

739I

F.B.A.K GESTION SARL

IRRI-MINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شا1ع بئر انز1ان اقامة الشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق   ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

IRRI-MINE SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد دج أ - 53 43 ابن جرير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(589

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

IRRI- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MINE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الفالحي

الفالحة بالتنقيط.

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جرير) ابن  (43 53 (- أ) دج  الجديد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: مامين) اشرف  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مامين  اشرف  السيد 

ابن جرير) (43 53 حي الجديد د ج أ)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مامين  اشرف  السيد 

ابن جرير) (43 53 حي الجديد د ج أ)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)89.

743I

RAISON CONSEIL

STE CAFE SAISS PALACE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC

STE CAFE SAISS PALACE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

هاجر قطعة 1قم 3  عين عمير طريق 

عين الشقف فا3. - 33333 فا3 

املغرب.
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1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.43995
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(3 دجنبر) في) )) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) ((.333.333«
 (. 33.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  د1هم«)
املقدا1) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 3  .
74 I

IAS CONSULTING

EXPA MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IAS CONSULTING
 Immeuble(liberté(Rue(Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8
 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc
EXPA MEDICAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  ،شا1ع 
الحرية الطابق الثالث، شقة 1قم 5 - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(477
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EXPA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MEDICAL
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتوزيع) وترويج  وتصدير  استيراد 

املنتجات واملواد الطشية

عنوان املقر االجتماعي):)3 )،شا1ع)
الحرية الطابق الثالث،)شقة 1قم)5 - 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد))عشد الصمد))طا1ي):))343 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 333 ( (: ( وفيق) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد الطاهر عاتق))):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه)ا() السيد مصطفى وفيق)
 3 الحدائق) إقامة  النسيم  تجزئة 
الدا1) ((3333   8 شقة) ب  عما1ة 

الشيضاء)املغرب).
طا1ي) ( الصمد) عشد  ( السيد)
  44 1قم) املسفيوي  حي  عنوانه)ا()

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب).
عنوانه)ا() ( ( السيد الطاهر عاتق)
35)شقة) زنقة بالي د1ج) )طابق) (96
 5)الجيروند))3333)))الدا1 الشيضاء)

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه)ا() السيد مصطفى وفيق)
 3 الحدائق) إقامة  النسيم  تجزئة 
الدا1) ( ((3333   8 شقة) ب  عما1ة 

الشيضاء)املغرب)
تم اإليداع القانوني ب-))بتا1يخ) 3 

ما31) )3))تحت 1قم)477)49.

74(I

STE  YESS MOR TRAV SARL

STE YESS MOR TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE  YESS(MOR(TRAV(SARL
تجزئة اليعكوبي 1قم 8  الشقة 1قم 

)3 . تازة، 35333، تازة املغرب
 STE YESS MOR TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
اليعكوبي  1قم 8  1قم الشقة )3 

تازة 35333 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5795
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YESS MOR TRAV SARL
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ي-االشغال املختلفة والشناء.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اليعكوبي))1قم)8 )1قم الشقة))3)تازة)

35333)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

3.333.333 )د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ياسين العزوزي عنوانه)ا()
1قم) 4   العصري  الصناعي  ( الحي)

35333)تازة املغرب.
عنوانه)ا() العزوزي  مراد  السيد 
الحي العصري الشطر الثاني 1قم) 4 

35333)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسين العزوزي عنوانه)ا()
1قم) 4   العصري  الصناعي  ( الحي)

35333)تازة املغرب
عنوانه)ا() العزوزي  مراد  السيد 
الحي العصري الشطر الثاني 1قم) 4 

35333)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)94.

743I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

SOCIETE BELAROME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC
 SOCIETE BELAROME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 3  
سيدي بوجدة جنان النحيرة فا3 - 

33333  فا3 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.3(98 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)33)نونبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»1قم)3 )سيدي بوجدة جنان النحيرة)
(« إلى) فا3 املغرب«) ( (33333 (- فا3)
تجزئة الجواهر) (E( 68  3 متجر 1قم)
طريق بنسودة زواغة فا3))-)33333 

فا3))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3/ 93.
744I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SONAFAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

SONAFAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 3  الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم زنقة 
الياسمين 833 - 33333 فا3 

املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.6 7 3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) في)  ) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)التجا1ة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/39) .

745I

ste(cofiguer(sarl

 STE ETABLISSEMENT
 SCOLAIRE OMAR EL

MOKHTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc

 STE ETABLISSEMENT SCOLAIRE
OMAR EL MOKHTAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حرشة 
كامشير - 33 35 جرسيف املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 437
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1) فبراير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 STE الوحيد) الشريك  ذات 
 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
مشلغ) ( (OMAR EL MOKHTAR
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
(- كامشير) حرشة  اإلجتماعي  مقرها 
(: جرسيف املغرب نتيجة ل) (35 33
لم تحقق االهداف التي اسست من)

اجلها.
التصفية ب حرشة) مقر  و حدد 

كامشير)-)33 35)جرسيف املغرب.

و عين:
كديان) ( محمد) السيد)ة()
جرسيف) (35 33 بلجيكا) وعنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتا1يخ) ( بجرسيف) االبتدائية 
فبراير) )3))تحت 1قم) )3)/  3 .
746I

monde(consulting

SOCIETE AHMINAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

monde(consulting
٬766شا1ع محمد الساد3 الطابق 

التاني الدا1 الشيضاء ، 3553)، الدا1 
الشيضاء املغرب

SOCIETE AHMINAT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 766، 

شا1ع محمد الساد3 الطابق الثاني 
الفداء، الدا1 الشيضاء 3333)  الدا1 

الشيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
((37(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3 3 يوليوز) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE AHMINAT
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)وأعمال مختلفة

والكهرباء) والسشاكة  الدهانات 

والنجا1ة

العمليات) جميع  عام،) وبشكل 

من أي نوع قد تكون مرتشطة بشكل)

مشاشر أو غير مشاشر بالكائن املذكو1)

أعاله أو التي قد تعزز أعمال الشركة.

(،766 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع محمد الساد3 الطابق الثاني)

الفداء،)الدا1 الشيضاء)3333)))الدا1)

الشيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)))سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد عشد هللا احمينة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احمينة) هللا  عشد  السيدة 
تجزئة) السالم  زنقة  ((8 عنوانه)ا()

 (6 33 برشيد) الهدى  حي  االزدها1 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد هللا احمينة عنوانه)ا()
زنقة السالم تجزئة االزدها1 حي) ((8

الهدى برشيد)33 6))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

غشت)3 3))تحت 1قم) )34398.

747I

F.B.A.K GESTION SARL

 T.M SERVICES

RENOVATIONS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL

شا1ع بئر انز1ان اقامة الشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق   ابن جرير

 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب

 T.M SERVICES RENOVATIONS

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BIR ANZARANE RESIDENCE

 CHAIBI(APPT 1 BEN(GUERIR

53 43 الن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(6 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 T.M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SERVICES RENOVATIONS SARL

.AU

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصشاغة

البستنة

الشناء)واشغال مختلفة.

 BD BIR (: عنوان املقر االجتماعي)

 ANZARANE RESIDENCE CHAIBI

APPT   BEN GUERIR 43 53)الن)

جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد مصطفى بيقران)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى بيقران عنوانه)ا()

حي التقدم 1قم)83  53 43)ابن جرير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد مصطفى بيقران عنوانه)ا()

حي التقدم 1قم)83 53 43)ابن جرير)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 3 .

748I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

FBA CONSEIL S.A.R.L
إعالن متعدد القرا1ات

 AUDIT ET SYSTEMES DE

GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI

 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC

FBA CONSEIL S.A.R.L »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 38 زنقة 

لوكايمدن  شقة 1قم 7 أكدال الرباط  

- 3393  الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.6995 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في) 3)أكتوبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

الشليح) الحسين  السيد  تعيين  (-

مسيرين) برادة  الطاهر  والسيد 

للشركة إلى جانب السيد عشد العزيز)

فياللي بلحاج ملدة غير محدودة.

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

-)تفويض صالحيات التوقيع ملسيرين)

وجوبا) وذلك  الثالثة  ضمن  اثنين 

وبصفة مشتركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (: 9 1قم) بند 

مايلي:)تعيين مسيرين للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 73   .

749I

ZYD PLUS SARL AU

TH DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
حي ازكي الجديد 1قم 9 3 مراكش ، 

43333، مراكش املغرب
TH DEVELOPMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

3 4/) ، واحة سدي براهيم، دوا1 
شعوف بيلعكيد، مراكش - 43333 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (44 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DEVELOPMENT
شراء) ( - (: غرض الشركة بإيجاز)
وبيع وتوزيع جميع املنتجات الغذائية

-))تجا1ة
-3)جزا1.

1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
دوا1) واحة سدي براهيم،) (، (4 3/(
 43333 (- مراكش) شعوف بيلعكيد،)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ا1وا) أيت  هشام  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
الرحمان) عشد  موالي  السيد 
33 )د1هم) 533)حصة بقيمة) (: التبر)

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام أيت ا1وا عنوانه)ا()
إقامة اونيست،)1قم) 9 ،)الشقة)6،)
مراكش) جليز،) الشقال،) محمد  زنقة 

43333)مراكش املغرب.
السيد موالي عشد الرحمان التبر)
مراكش) (، 83 1قم) إسيل،) عنوانه)ا()

43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام أيت ا1وا عنوانه)ا()
إقامة اونيست،)1قم) 9 ،)الشقة)6،)
مراكش) جليز،) الشقال،) محمد  زنقة 

43333)مراكش املغرب
السيد موالي عشد الرحمان التبر)
مراكش) (، 83 1قم) إسيل،) عنوانه)ا()

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 6 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) )7 ) .

753I

الحشيب الهيشة

APTEX MAROC SARL
إعالن متعدد القرا1ات

الحشيب الهيشة
3، شا1ع 9 بريزاش تقاطع شا1ع 
1حال املسكيني ، 43 3)، الدا1 

الشيضاء املغرب
APTEX MAROC SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 43 الحي 
الصناعي سيدي غانم  - 63 43 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.8(735

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)5 )دجنبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

SA(الى(SARL
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
ابتيكس) من  الشركة  اسم  تغيير 

ما1وك الى كريزو ابتيكس

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

محمد) السيد  مديرين جدد  تسمية 

الهام) الشا1ودي  والسيدة  بليماني 

والسيد) فرونس  ستا1سين  وشركة 

فرانك كيمير ملدة)6)سنوات

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

 EY مكتب) الحسابات  مدقق  تعيين 

ملدة سنة

قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)

من) بليماني  محمد  السيد  استقالة 

مهامه كمسير لشركة

قرا1 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص من شركة) تفويت  تعديل 

فرانك) السيد  لفائدة  (SAS كريزو)

ستا1سين) ولشركة  حصة) ) كيمير 

فرانس حصة) 

قرا1 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

كرئيس) كيمير  فرانك  السيد  تعيين 

املجلس)

قرا1 1قم)8:)الذي ينص على مايلي:)

املزدهر كمدير) ياسين  السيد  تعيين 

عام لشركة ملدة غير محدودة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي) (:6-7- 5-38-43 1قم) بند 

 apports-capital مايلي:) على  ينص 

social-nomination( des( gerants-

 transformation-designation

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)))3 ) .

75 I

fiduas

TECTRACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduas

 bd(gran(ceinture(hay 54

 mohammadi ، 20570،

casablanca(maroc

TECTRACO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 7 
1قم 5 الطابق الثاني شقة 1قم 4 
السعادة سيدي البرنو�سي، الدا1 
الشيضاء - 3333)  الدا1 الشيضاء 

املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.4 5435

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) 5 )دجنبر) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
1أسمالها) مشلغ  ( (TECTRACO
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
الطابق) (5 1قم) (7 زنقة) اإلجتماعي 
السعادة سيدي) (4 الثاني شقة 1قم)
  (3333 (- الشيضاء) الدا1  البرنو�سي،)
(- (: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء) الدا1 

تصفية الشركة.
 7 و حدد مقر التصفية ب زنقة)
 4 1قم) شقة  الثاني  الطابق  (5 1قم)
الدا1) البرنو�سي،) سيدي  السعادة 
الشيضاء) الدا1  ( ((3333 (- الشيضاء)

املغرب.)
و عين:

بوسلهام) ( ( ياسين) السيد)ة()
تجزئة) (4 تقسيم) وعنوانه)ا()
  (3333 686 الطابق األول العمران)
)ة() كمصفي) املغرب  الشيضاء) الدا1 

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773393.
75(I

العشدالوي لالشغال املحاسشتية

STE CONSTRAJ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

العشدالوي لالشغال املحاسشتية
عما1ة نوميديا شا1ع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35333، 
تازة املغرب

STE CONSTRAJ SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي امللحة 

واد امليل تازة - 35333 تازة 35333.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.46 7

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) فبراير) )3)) ( 7 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

 (3.333« أي من) د1هم«) (983.333«

عن) د1هم«) ( .333.333« إلى) د1هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)45 .

753I

STE FABRITAF SARL AU

MASTIFOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FABRITAF SARL AU

 N°1 DERB(SELLAM(BEN(MAATI

 ،ZITOUNE(MEKNES ، 50000

مكنا3 املغرب

MASTIFOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 5 1قم 

55 حي الوحدة    - 53333 مكنا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(575

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MASTIFOR

غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة او اشغال الشناء.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 53333  - حي الوحدة)    (55 1قم) (5

مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد املولى محمد):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد املولى محمد عنوانه)ا()
زنقة)35)1قم)55)حي الوحدة))53333 

مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد املولى محمد عنوانه)ا()
زنقة)35)1قم)55)حي الوحدة))53333 

مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)7)) .

754I

FNMCOMPTA

INTER LOGI ELAISSAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN ( 

 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

INTER LOGI ELAISSAOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شا1ع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 1قم 3) - طنجة 
- 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  4(6 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 INTER(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOGI ELAISSAOUI
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للشضائع..
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شا1ع  العزيزية 
السعودية الطابق)3)1قم)3))-)طنجة)

- 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 343 ( (: العيساوي) السيد محمد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 333 ( (: العيساوي) جواد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 333 ( (: السيد عتمان العيساوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 343 (: العيساوي) محمد  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
 333 (: العيساوي) جواد  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
 333 (: العيساوي) عتمان  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
العيساوي) محمد  السيد 
زنقة) 3  املنزه  شا1ع  (37 عنوانه)ا()
 93 53 مرتيل) (- (33 شقة) (3( طابق)

مرتيل املغرب.
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السيد جواد العيساوي عنوانه)ا()

 -   4 1قم) (( د1ب) املحمدية  شا1ع 

تطوان)3)933))تطوان املغرب.

العيساوي) عتمان  السيد 

الطود) السالم  شا1ع عشد  عنوانه)ا()

 ( الطابق)  3 بلوك  الهداية  إقامة 

تطوان) ( (933(3 تطوان) (- (9 شقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العيساوي) محمد  السيد 

زنقة) 3  املنزه  شا1ع  (37 عنوانه)ا()

 93 53 مرتيل) (- (33 شقة) (3( طابق)

مرتيل املغرب

السيد جواد العيساوي عنوانه)ا()

 -   4 1قم) (( د1ب) املحمدية  شا1ع 

تطوان)3)933))تطوان))املغرب

العيساوي) عتمان  السيد 

الطود) السالم  شا1ع عشد  عنوانه)ا()

 ( الطابق)  3 بلوك  الهداية  إقامة 

تطوان) ( (933(3 تطوان) (- (9 شقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)584).

755I

FID PME

IME CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FID PME

64 شا1ع موالي علي الشريف الشقة 

6 تما1ة ، 3)3) ، تما1ة املغرب

IME CONSULTING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64  شا1ع 

موالي علي الشريف الشقة 35 تما1ة 

- 333)  تما1ة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  3347 
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في) 3)دجنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشريف) علي  موالي  شا1ع  ( (64«
تما1ة) ( (333 (- تما1ة) (35 الشقة)
التاني) الحسن  »شا1ع  إلى) املغرب«)
 3( ( الشقة) اكنسو3  زنقة  (3 
الرباط شا1ع الحسن التاني) 3)زنقة)
اكنسو3 الشقة)))3)الرباط)3333  

الرباط))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3495  .

756I

FID PME

MODALUNETTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FID PME
64 شا1ع موالي علي الشريف الشقة 

6 تما1ة ، 3)3) ، تما1ة املغرب
MODALUNETTES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة 

1ياض والد مطاع  1قم 386 سكتو1   
تما1ة - 333)  تما1ة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.   (54 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)6))يناير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 386 )1قم) »تجزءة 1ياض والد مطاع)
تما1ة) ( (333 (- تما1ة) سكتو1) )
1قم) املطافرء) »تجزءة  إلى) املغرب«)
تما1ة)) ( (333 (- تما1ة) املسيرة) ) (54

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (33 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3733  .

757I

STE FIDLAMIAE SARL

INTELPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

INTELPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

أنوال عما1ة فلو1ي    مكتب 1قم 4 

ميموزا - 4333  القنيطرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 53455

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في)33)فبراير) )3))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
فلو1ي) عما1ة  أنوال  زنقة  ((3« من)

  4333 (- ميموزا) (4 مكتب 1قم) (  
أميركا) »زنقة  إلى) املغرب«) القنيطرة 

الطابق) شقة) ) مكر1  (7 عما1ة)

الرباط)) ( 3333 (- املحيط) األول حي 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)835   .

758I

JIYAR JAOUAD

MOTO VELO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

MOTO VELO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 37  
زنقة مكنا3 حي السعادة بركان - 

63333 بركان  املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(757

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) ((3(3 نونبر) (33 املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

1أسمالها) مشلغ  ( (MOTO VELO

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333
مكنا3) زنقة  ( 37 1قم) اإلجتماعي 

بركان)) (63333 (- حي السعادة بركان)

املغرب نتيجة ل):)شركة غير نشطة).

و حدد مقر التصفية ب 1قم)37  
(- بركان) السعادة  حي  مكنا3  زنقة 

63333)بركان املغرب.)

و عين:

السيد)ة()طه))صديق وعنوانه)ا()
1قم)69)زنقة توبقال حي املسيرة بركان)

)ة() املغرب كمصفي) ( بركان) (63333

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ( 6 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

3)3))تحت 1قم)3)3)/464.

759I

مستامنة شامة

TRANS LOUKOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شا1ع املسيرة 1قم )4  الطابق االول 

الناظو1 شا1ع املسيرة 1قم )4  

الطابق االول الناظو1، 333)6، 

الناظو1 املغرب

TRANS LOUKOL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

بن الطيب الد1يو ش - 333)6 

الناظو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(49

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOUKOL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني) الغير  لحساب  ( الشضائع)

والدولي.

الوطني) ( واالمتعة) الودائع  نقل 

والدولي..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسيرة بن الطيب الد1يو ش)-)333)6 

الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: لوكيل) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  33333 (: لوكيل) احمد  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد لوكيل))عنوانه)ا()حي)

 6(354 النهضة بن الطيب الد1يوش)

الد1يوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد لوكيل عنوانه)ا()حي)

 6(354 النهضة بن الطيب الد1يوش)

الد1يوش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالد1يوش) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)9 .

763I

 Groupe(Management(de(Compétence(S.A.R.L(

(A-U

QYOU SPA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 Groupe(Management(de(

Compétence(S.A.R.L )A-U

5، شا1ع الحريري، الطابق الثالت، 
1قم )3 ، 93333، طنجة املغرب

QYOU SPA SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

Rés.  وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Mouahidine,Angle(Rue

 Abdellah(Guennoun(et(Al(Bahr

 Moutawassit, RDC, Tanger  -

.90000 TANGER(MAROC

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.969(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) )3)) ((8 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

SEMLALI  MOHAMMED))كمسير)

وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))53 .

76 I

 Groupe(Management(de(Compétence(S.A.R.L(

(A-U

طنجة-مود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Groupe(Management(de(

Compétence(S.A.R.L )A-U

5، شا1ع الحريري، الطابق الثالت، 

1قم )3 ، 93333، طنجة املغرب

طنجة-مود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية جزناية، الطابق االول، 

تجزئة 1قم 39 - 93333 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  ( 79

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) (39 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

سعاد البرهان) )ة() تفويت السيد)

65 )حصة اجتماعية من أصل)333 

أشرف)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

الجعدوني بتا1يخ)39)فبراير) )3).

سعاد البرهان) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 65

333)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

األحمدي بتا1يخ)39)فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)533 .

76(I

CABINET ESSADKIA

SENETESSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt

maroc

SENETESSE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 33 

زنقة 35 حي القدم  3  - 65453 

العيون سيدي ملوك املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 (65

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SENETESSE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 LOTISSEUR/TRAVAUX DIVERS

.OU DE CONSTRUCTION

 33 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 65453  - القدم) 3   حي  (35 زنقة)

العيون سيدي ملوك املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد مو�سى اسماعلي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مو�سى اسماعلي عنوانه)ا()

العيون) (65453   3( التقدم) حي 

سيدي ملوك املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مو�سى اسماعلي عنوانه)ا()

العيون) (65453   3( التقدم) حي 

سيدي ملوك املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاو1يرت))بتا1يخ)6 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)68.

763I
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Cabinet(LAMRINI(HADI

PRODUCT IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
8 ,شا1ع إبن سينا الناضو1 ، 

333)6، الناضو1 املغرب
PRODUCT IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
نوهة 36  حي ساقية الحمراء 

أزغنغان  - 653)6 الناظو1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( (8 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRODUCT IMMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا1ي);)بيع األ1ا�سي.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحمراء) ساقية  حي  ( 36 نوهة)

أزغنغان))-)653)6)الناظو1 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد اقليع ليزيد):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اقليع ليزيد عنوانه)ا()شا1ع)
ليل) (595(3 ديمينين ما1كت ليز ليل)

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اقليع ليزيد عنوانه)ا()شا1ع)

ليل) (595(3 ديمينين ما1كت ليز ليل)

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتا1يخ) ( بالناضو1) االبتدائية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم))383.

764I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 STAILI-ALTOWAIJRI

BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 STAILI-ALTOWAIJRI BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

حمروا مركز املغاسيين موالي اد1يس 

ز1هون - 53333 مكنا3 املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4 773

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) يناير) )3)) ( 9 املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

  STAILI-ALTOWAIJRI BUSINESS

د1هم) ( 33.333 1أسمالها) مشلغ 

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 حمروا)
مركز املغاسيين موالي اد1يس ز1هون)

(: مكنا3 املغرب نتيجة ل) (53333  -

لتغطية) كافية  مداخيل  عدم وجود 

بالشركة) الخاصة  املصا1يف  مجمل 

ووجود منافسة قوية في هذا املجال.

دوا1) ب  التصفية  مقر  وحدد 

حمروا مركز املغاسيين موالي اد1يس)

ز1هون)-)53333)مكنا3 املغرب.)

و عين:

السطيلي)) ( ( حليمة) السيد)ة()
العيون)) سعادة  عنوانه  وعنوانه)ا()

عما1ة الهام 1قم)4 )البساتين)53333 

مكنا3 املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 

دوا1 حمروا مركز املغاسيين موالي) (:

اد1يس ز1هون مكنا3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)64.

765I

ML EXPERTS

AVALIANCE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 AVALIANCE CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65) شا1ع 

الز1قطوني الطابق التاسع 1قم )9  - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49 689

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AVALIANCE CONSULTING

(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشا1ات))في التنظيم.

•)استشا1ات في املعلوميات

•)تكامل نظم املعلوميات.

•)االستعانة بمصاد1 خا1جية.

•)األنشطة التد1يشة

•)جميع األنشطة املتعلقة بمجال)

االستشا1ات.

السمسرة) عمليات  جميع  (•

والعموالت.)والتمثيالت املتعلقة بهذه)

األشياء)؛

واالستغالل) واالمتياز  التملك  (•

التجا1ية) والعالمات  أشكاله  بجميع 

والعمليات) االختراع  وبراءات 

التجا1ية) واألصول  والتراخيص 

واملنشآت الصناعية أو التجا1ية.

بشكل) (، االستحواذ على حصة) (•

أي عمل) في  (، مشاشر) غير  أو  مشاشر 

أو) الوطني  املستوى  على  ( شركة) أو 

الدولي؛

العمليات) جميع  أعم  وبصو1ة  (•

أو) املنقولة  أو  التجا1ية  أو  الخدمية 

أو) اإلعالنية  أو  املالية  أو  العقا1ية 

تتعلق) قد  التي  العمليات  غيرها من 

بالغرض املشا1 إليه أعاله..

 (65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع الز1قطوني الطابق التاسع 1قم)

)9  - 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 (53 ( (: بزاز) املجيد  عشد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد))يوسف ميكو):))53))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السرغيني:) نوفل  محمد  السيد 

55))حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

السيد محمد بوزيدي باملجدوب)

  33 بقيمة) حصة  ((55 ( (: حساني)

د1هم للحصة).

الشركة)AVALIANCE(:((50)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6864

السيد عشد املجيد بزاز عنوانه)ا())

منتجع جولف كاليفو1نيا)،)فيال)338 

النواصر)) (، بوسكو1ة) (، ال فيل فيرتي)

*****)الدا1 الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() ميكو  يوسف  ( السيد)

دا1 بوعزة) ( (8 (، 1يس ما1ينا بالنكا)

*****)الدا1 الشيضاء)املغرب.

السرغيني) نوفل  محمد  السيد 

دا1) ( إقامة) ( (، سكتو91) عنوانه)ا()

(***** -)حي الرياض) (C مشنى) (- 1ياض)

الرباط املغرب.

السيد محمد بوزيدي باملجدوب)

األندلس) 1ياض  عنوانه)ا() حساني 

حي الرياض) (- ( 5 شقة) (، ((5 مشنى) (،

*****)الرباط املغرب.

عنوانه)ا() (AVALIANCE الشركة)

 place( Beffroy( ( ( 92200  , 7

Neuilly-sur-Seine)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد املجيد بزاز عنوانه)ا()

منتجع جولف كاليفو1نيا)،)فيال)338 

النواصر)) (، بوسكو1ة) (، ال فيل فيرتي)

*****)الدا1 الشيضاء)املغرب

عنوانه)ا() ميكو  يوسف  ( السيد)

دا1 بوعزة) ( (8 (، 1يس ما1ينا بالنكا)

*****)الدا1 الشيضاء)املغرب

السرغيني) نوفل  محمد  السيد 

دا1) ( إقامة) ( (، سكتو91) عنوانه)ا()

(***** -)حي الرياض) (C مشنى) (- 1ياض)

الرباط املغرب

السيد محمد بوزيدي باملجدوب)

األندلس،) 1ياض  عنوانه)ا() حساني 

الرياض) حي  (- ( 5 شقة) (، ((5 مشنى)

*****)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)8))767.

766I

FIDEURA

WAWADELICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEURA
 Avenue(HASSAN 1er ,

 Résidence(ANNASR(II, IMM. D.
TEMARA ، 12000، تما1ة املغرب

WAWADELICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Imm. : وعنوان مقرها اإلجتماعي
 37, Appt 8, Avenue(Fall(Ouled
 Omeir, Rue(Oukaimden, Agdal,
Rabat; - 10090 RABAT(MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 48865

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 أكتوبر) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAWADELICE
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متعهد تقديم الطعام.
 Imm. (: (: عنوان املقر االجتماعي)
 37,( Appt( 8,( Avenue( Fall( Ouled
 Omeir,( Rue(Oukaimden,( Agdal,
.Rabat;(-(10090(RABAT(MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 
3.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

  33 ( (: سالوي) حشيشة  السيدة 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حشيشة سالوي عنوانه)ا()

 Imm.( 37,( Appt( 8,( Avenue( Fall

 Ouled(Omeir,( Rue(Oukaimden,

.Agdal,((10090(Rabat(MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حشيشة سالوي عنوانه)ا()

 Imm.( 37,( Appt( 8,( Avenue( Fall

 Ouled(Omeir,( Rue(Oukaimden,

Agdal,((10090(RABAT(MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 4 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)86)3  .

767I

FID PME

STE JILBATCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME

64 شا1ع موالي علي الشريف الشقة 

6 تما1ة ، 3)3) ، تما1ة املغرب

STE JILBATCO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 36  

الشقة 34   زنقة القاهرة  كومتراف   

تما1ة  - 333)  تما1ة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3 635

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JILBATCO

غرض الشركة بإيجاز):)الشناء)وبيع)
مواد الشناء.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)36  
الشقة)34)))زنقة القاهرة))كومتراف)  

تما1ة))-)333) )تما1ة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: فريد) العربي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فريد  العربي  السيد 

تما1ة))333) )تما1ة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فريد  العربي  السيد 

تما1ة))333) )تما1ة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) بتا1يخ) 3) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)4663.
768I

شركة بن طيب للتسمين والتربية

 شركة بن طيب للتسمين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بن طيب للتسمين والتربية
الد1يوش الد1يوش، 53))6، 

الد1يوش املغرب
 شركة بن طيب للتسمين شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الد1يوش 

taricktaibi7@gmail. الد1يوش
com الد1يوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(37

في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))شركة)

بن طيب للتسمين.
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسمين األبقا1.
عنوان املقر االجتماعي):)الد1يوش)
taricktaibi7@gmail. الد1يوش)

com)الد1يوش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد طا1ق الطيبي):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الطيبي  طا1ق  السيد 

الد1يوش))53))6)الد1يوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الطيبي  طا1ق  السيد 

الد1يوش))53))6)الد1يوش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالد1يوش) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)3 .
769I

MELIPARTS   SARL

MELIPARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MELIPARTS   SARL
 GARAGE SOUS SOL SIS

 A QUARTIER KHANDAQ
 ZERBOUH AV RIF RESIDENCE
 ZAID(N° 75 Tétouan، 93000،

Tétouan(MAROC
MELIPARTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 
بالطابق السفلي املوجود في حي 

خندق الز1بوح شا1ع الريف اقامة 
زيد 1قم 75 تطوان - 93333 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(8783

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MELIPARTS

-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير

غيا1) وقطع  إكسسوا1ات  -بيع 

السيا1ات).

مراب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) في  املوجود  السفلي  بالطابق 

اقامة) الريف  شا1ع  الز1بوح  خندق 
93333)تطوان) (- 75)تطوان) زيد 1قم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد كريم بجطوي):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد فؤاد اعرب)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بجطوي) كريم  محمد  السيد 

عنوانه)ا()كايي ما1صيلو 1ولدان 1قم)

38)بيسو ب))3)ب أسبتة).).)..

السيد فؤاد اعرب عنوانه)ا()دوا1)

اوالد سالم فرخانة)).)الناضو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بجطوي) كريم  محمد  السيد 

عنوانه)ا()كايي ما1صيلو 1ولدان 1قم)

38)بيسو ب))3)ب أسبتة).).).

السيد فؤاد اعرب عنوانه)ا()دوا1)

اوالد سالم فرخانة)).)الناضو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((6 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)3433.

773I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

كيان

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

1فع 1أسمال الشركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI

 IMM(AL(AHFAD 2 ETAGE(N

 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC

كيان شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الشد1 76  العما1ة 37 الطابق 3 

الدا1 الشيضاء 43)3) الدا1 الشيضاء 

املغرب.

1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.379383

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) فبراير) )3)) (34 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

»333.333)د1هم«)أي من)»33.333  

عن) د1هم«) (433.333« إلى) د1هم«)

ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا1 واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)767597.

77 I

cafge

 SOCIETE ZORA

-BUREAUTIQUE – SZB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge

 Mustapha(el(maani، (34

20130، casablanca(maroc

 SOCIETE ZORA BUREAUTIQUE

SZB –-  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  

احمد املزاطي الطابق االول 1قم 8 

املعا1يف - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(357

عقد حر مؤ1خ في)    ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE ZORA BUREAUTIQUE

. -–(SZB

غرض الشركة بإيجاز):)بيع جميع)

اآللي) والتشغيل  واللوازم  املعدات 

املعلومات) وتكنولوجيا  للمكاتب 

والتعليم.-)تجا1ة)-)استيراد وتصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)3 )احمد)

املزاطي الطابق االول 1قم)8)املعا1يف)

- 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ز1عة  جهان  السيدة 

53)شا1ع املهدي ابن بركة الطابق)5 

1قم)9)بو1كون))3333))الدا1 الشيضاء))

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ز1عة  جهان  ( السيدة)

53)شا1ع املهدي ابن بركة الطابق)5 

1قم)9)بو1كون))3333))الدا1 الشيضاء))

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم))76769.

77(I

cafge

VARYSOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge

 Mustapha(el(maani، (34

20130، casablanca(maroc

VARYSOL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  

احمد املزاطي الطابق االول 1قم 8 

املعا1يف - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(359

 34 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VARYSOL
تقديم) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التنمية) (- الكمشيوتر) خدمات 

واالتصال)-))التجا1ة.
عنوان املقر االجتماعي):)3 )احمد)
املزاطي الطابق االول 1قم)8)املعا1يف)

- 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد محسن معتصم)):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محسن معتصم))عنوانه)ا()
 33 شطر) (59 1قم) عما1ة) ) االزها1 
الدا1) ((3633 ( البرنو�سي) سيدي 

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن معتصم))عنوانه)ا()
 33 شطر) (59 1قم) عما1ة) ) االزها1 
الدا1) ((3633 ( البرنو�سي) سيدي 

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم))76769.
773I

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TINE

شركة املحاصة
خفض 1أسمال الشركة

AFRODITA
 17Avenue(Prince(Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
TINE شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة بغداد 
عما1ة عشد الرحمان الطابق االول - 

93333 طنجة املغرب.

خفض 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.676 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ما31) )3)) (3( في) املؤ1خ 
بمشلغ) الشركة  1أسمال  خفض 
من) أي  د1هم«) ((. 33.333« قد1ه)
  33.333« إلى) د1هم«) ((.(33.333«
عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  د1هم«)

األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)33 43).

774I

EL OUARRAD AZIZ

SONUIT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a
 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc
SONUIT TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

ايت حماد جماعة ايت بوبيدمان 
الحاجب - 333 5 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(43 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SONUIT TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املستخدمين لحساب الغير.

:)دوا1 ايت) عنوان املقر االجتماعي)
حماد جماعة ايت بوبيدمان الحاجب)

- 333 5)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيدة عزيزة النوي�سي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة عزيزة النوي�سي عنوانه)ا()
املامونية) تجزئة  ميسرة  اقامة  ( 3
فا3) (33333 فا3) صفرو  طريق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عزيزة النوي�سي عنوانه)ا()
املامونية) تجزئة  ميسرة  اقامة  ( 3
فا3) (33333 فا3) صفرو  طريق 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)
PM-( 3(((- 1قم) تحت  ((3( 

.MK-7735

775I

RIAD CONSULTANT

 ENTREPRISE MANSOUR
 JABRANE DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ENTREPRISE MANSOUR
 JABRANE DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LOT EL و عنوان مقرها االجتماعي
 KHEIR(N° 356  HAY(EL(KHEIR
CYM(RABAT - 10120 الرباط .
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تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 35335
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)33)شتنبر)3)3))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)37    .

776I

RIAD CONSULTANT

 ENTREPRISE MANSOUR
 JABRANE DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ENTREPRISE MANSOUR
 JABRANE DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LOT EL وعنوان مقرها اإلجتماعي
 KHEIR(N° 356  HAY(EL(KHEIR
CYM(RABAT - 10120 الرباط 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 35335

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(3 شتنبر) (33 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
جبران) أحمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
533)حصة لفائدة))السيد))ة()مولود)

منصو1 بتا1يخ) 3)أكتوبر)3)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)37    .

777I

DIAGAUDIT SARL AU

SOANBDO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

SODIGECO SARL
   شا1ع الداخلة الطابق 3 1قم 8 ، 

53333، مكنا3 املغرب
SOANBDO SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4  شا1ع 
) إقامة أميمة  - 333 5 الحاجب 

املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.33457

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) يناير) )3)) (37 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
»33.333))د1هم«)أي من)»73.333) 
عن) د1هم«) (533.333« إلى) د1هم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)967.
778I

DIAGAUDIT SARL AU

ICE CAFE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

SODIGECO SARL
   شا1ع الداخلة الطابق 3 1قم 8 ، 

53333، مكنا3 املغرب
ICE CAFE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
الدخيسة كلم 3  طريق فا3  - 

53333 مكنا3  املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.34537

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(3 شتنبر) (33 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) ( .633.333«

»433.333.))د1هم«)إلى)»4.333.333 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  د1هم«)
املقدا1) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) بتا1يخ) )) ( التجا1ية بمكنا3)

3)3))تحت 1قم)4373.
779I

RIAD CONSULTANT

 ENTREPRISE MANSOUR
 JABRANE DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA(WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ENTREPRISE MANSOUR
  JABRANE DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 LOT EL وعنوان مقرها اإلجتماعي
 KHEIR(N° 356  HAY(EL(KHEIR
CYM(RABAT - 10120 الرباط 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 35335

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تم تعيين) 33)شتنبر) املؤ1خ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

منصو1 مولود كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)37    .
783I

3-اطلس

MORITA PROMOTION
إعالن متعدد القرا1ات

3-اطلس
الطابق االول الحي االدا1ي شا1ع 

الطائف 1قم  4 ، 3333)، بني مالل 
املغرب

MORITA PROMOTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

السالم شا1ع  3 الطابق التاني 1قم 

38 - 3333) بني مالل املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. 3  7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)8))دجنبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

باضافة) التجا1ي  النشاط  توسيع 

النشاط التالي):استغالل مصحة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

بحذف) التجا1ي  النشاط  تقليص 

عقا1ي- التالية:منعش  االنشطة 

وبيع) مختلفة-تجزئة  اعمال  مقاول 

اال1ا�سي الصالة للشناء

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

االنشطة التي تزاولها الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)3 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)58 .

78 I

Cabinet(LAMRINI(HADI

SOCIETE AL AAOUARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI

8 ,شا1ع إبن سينا الناضو1 ، 

333)6، الناضو1 املغرب

SOCIETE AL AAOUARI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي أوالد 

لحسن 1قم 53 - 3)3)6 الناظو1 

املغرب.
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قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.67(5
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
3)3))تقر1 حل) )))دجنبر) املؤ1خ في)
SOCIETE AL AAOUARI)شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 
 6(3(3  -  53 1قم) أوالد لحسن  حي 

الناظو1 املغرب نتيجة لال �سيء.
و عين:

العوا1ي) ( عالل) السيد)ة()
شا1ع) ميمون  أوالد  حي  وعنوانه)ا()
نعمة 1قم)87 3)3)6)الناظو1 املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا1يخ))))دجنبر)3)3))وفي حي أوالد)
الناظو1) (6(3(3  -  53 1قم) لحسن 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)35)يناير)

 )3))تحت 1قم)38.
78(I

Cabinet(LAMRINI(HADI

STE ORIENTAL VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
8 ,شا1ع إبن سينا الناضو1 ، 

333)6، الناضو1 املغرب
STE ORIENTAL VERT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 
الحر�سي - 333)6 الناظو1 املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 8 37
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) ((3(3 نونبر) ( ( املؤ1خ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
1أسمالها) مشلغ  ( (ORIENTAL VERT
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
اإلجتماعي حي أوالد الحر�سي)-)333)6 

الناظو1 املغرب نتيجة ل):)ال �سيء.

و حدد مقر التصفية ب حي أوالد)

الحر�سي))-)333)6)الناظو1 املغرب.)

و عين:

السيد)ة()صالح))غانم وعنوانه)ا()

 6(333 الناظو1) مركز  شيكر  بني 

الناظو1 املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالناضو1) االبتدائية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم)3773.

783I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE RIF DIS SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،

32000، AL(HOCEIMA(MAROC

STE RIF DIS SARL A.U  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )  شا1ع 

باماكو امزو1ن الحسيمة )  شا1ع 

باماكو امزو1ن الحسيمة 33333 

الحسيمة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تم تعيين) املؤ1خ في) ))دجنبر)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الحقوني))جمال كمسير وحيد

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم))7.

784I

HAPPY COMPTA SARL

SKYLIMIT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL
MAROC

SKYLIMIT TRAVAUX  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أوتحمانية . منطقة إدا1ية الطابق 3 
بني مالل - 3333) بني مالل  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  339

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 ماي) (37
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SKYLIMIT TRAVAUX
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 .)منطقة إدا1ية الطابق) أوتحمانية)
بني مالل)-)3333))بني مالل))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

 5.333 ( (: ( عزيز) زكرياء) السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زكرياء)عزيز))عنوانه)ا()حي)
الرمز بلوك)4)1قم)4)بني مالل)3333) 

بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد زكرياء)عزيز))عنوانه)ا()حي)
الرمز بلوك)4)1قم)4)بني مالل)3333) 

بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)8 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)94 .

785I

مكتب املحاسشة

TRANS ISMAHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسشة
3  شا1ع يعقوب املنصو1 1قم 

3 /4  تطوان ، 93333، تطوان 
املغرب

TRANS ISMAHER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع واد 
سو3 زنقة ج 1قم 9  - 93333 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(8787
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ISMAHER
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسافرين بتن املدن.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 93333 -  9 واد سو3 زنقة ج 1قم)

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 93.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
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 7 ( (: اوشن) السالم  عشد  السيد 

حصة بقيمة)933)د1هم للحصة).

حصة) (93 ( (: السيد 1شيد اوشن)

بقيمة)933)د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اوشن) السالم  عشد  السيد 

عنوانه)ا()شا1ع خالد بن الوليد اقامة)

اوشن)3 93333)تطوان املغرب.

عنوانه)ا() اوشن  1شيد  السيد 

  373  33 ليكوي) شا1ع  ببركسيل 

333 )بركسيل بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اوشن  1شيد  السيد 

  373  33 ليكوي) شا1ع  بركسيل 

333 )بروكسيل بلجيكا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((6 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)438.

786I

malartci

 SOCIETE JABRANE ART ET 

DECO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

 SOCIETE JABRANE ART ET 

DECO SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 dom(chez وعنوان مقرها اإلجتماعي

 bd(abdelkrim(imm(assalam

 2eme(etage(n 12 beni(mellal -

3333) بني مالل  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  393

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE JABRANE ART ET

. DECO SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة والشناء.

 dom (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 chez(bd(abdelkrim(imm(assalam

 2eme( etage( n( 12( beni( mellal( -

3333))بني مالل))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( جبران) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( جبران) محمد  السيد 

د ازبيتية اسشانيا)) سالب ازوا) 3 3)

333))ازبيتية اسشانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( جبران) محمد  السيد 

د ازبيتية اسشانيا)) سالب ازوا) 3 3)

333))ازبيتية اسشانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)6))فبراير)

 )3))تحت 1قم)8)).

787I

BOUCHTA COMPTA

HAYDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

HAYDIS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 1قم 

4-34 مركز ديستما1 ساحة الروداني 
زنقة عشد هللا الهشطي اقامة القد3 

1قم 34 طنجة - 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (937

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAYDIS

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة) الغذائية  املواد  وتصدير 

ومختلف األنواع وتوزيعها.

عنوان املقر االجتماعي):)املحل 1قم)

34-4)مركز ديستما1 ساحة الروداني)
زنقة عشد هللا الهشطي اقامة القد3)
طنجة) (93333 (- طنجة) (34 1قم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 333 ( (: 1حمة) املرابط  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: لطيفة) املرابط  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 343 ( (: فتيحة) املرابط  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() 1حمة  املرابط  السيدة 

املجاز) قصر  قيادة  الدالية  دوا1 

طنجة) (93333 انجرة) الفحص 

املغرب.

السيدة املرابط لطيفة عنوانه)ا()

الفحص) املجاز  قصر  الدالية  دوا1 

انجرة)93333)طنجة املغرب.

السيدة املرابط فتيحة عنوانه)ا()

املجاز) قصر  قيادة  الدالية  دوا1 

طنجة) (93333 انجرة) الفحص 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة املرابط فتيحة عنوانه)ا()

املجاز) قصر  قيادة  الدالية  دوا1 

الفحص انجرة)93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)))4 .

788I

STE CECONA SARL

TRANS NEIBOURG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

TRANS NEIBOURG شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة حي 

القديمة الياسمين 1قم  5) العروي 

الناظو1 زنقة حي القديمة الياسمين 

1قم  5) العروي الناظو1 333)6 

الناظو1 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 55 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NEIBOURG
مقاول) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

في نقل الشضائع الوطني والدولي للغير.
زنقة حي) (: عنوان املقر االجتماعي)

القديمة الياسمين 1قم) 5))العروي)

الناظو1 زنقة حي القديمة الياسمين)
 6(333 الناظو1) العروي  1قم) 5))

الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: محمد) بنهاشم  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: محمد) بنهاشم  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  بنهاشم  السيد 
 6(333 زنقة الفتح العروي الناظو1)

الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  بنهاشم  السيد 
 6(333 زنقة الفتح العروي الناظو1)

الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)8 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)384.

789I

BOUCHTA COMPTA

B.A.R.Y.S. MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
B.A.R.Y.S. MA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 1قم 
4-34 مركز ديستما1 ساحة الروداني 
زنقة عشد هللا الهشطي اقامة القد3 

1قم 34 طنجة - 93333 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (935

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. B.A.R.Y.S. MA
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقا1ي وتنظيم املهرجانات والحفالت.
عنوان املقر االجتماعي):)املحل 1قم)
34-4)مركز ديستما1 ساحة الروداني)
زنقة عشد هللا الهشطي اقامة القد3)
طنجة) (93333 (- طنجة) (34 1قم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 933 ( (: الشركة با1يز ج.م.ب.اش)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  33 ( (: ( كمال) السشاعي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 BARYS GMBH الشركة)
عنوانه)ا()املانيا)43369)املانيا املانيا.

عنوانه)ا() ( السيد السشاعي كمال)
املانيا)43369)املانيا املانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سيجر  فولكا1  السيد 
املانيا)43369)املانيا املانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )4 .
793I

مكتب املحاسشة

AL MODAINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب املحاسشة
3  شا1ع يعقوب املنصو1 1قم 

3 /4  تطوان ، 93333، تطوان 
املغرب

AL MODAINA  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
املفض افيالل د1ب الشود1ي 1قم 

3  - 93333 تطوان املغرب.
وفاة شريك

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.7 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)5))فبراير) )3))تم اإلعالم)
الحداد) بن  ( سعد) الشريك  بوفاة 
(
ً
تشعا الو1ثة  على  حصصه  وتوزيع 
فبراير) ((3 في) املؤ1خ  اإل1اثة  لرسم 

 )3))بالشكل األتي):
السيد)ة()طا1ق بن الحداد))،))48 

حصة).
 (4 ( (، ( السيد)ة()عشير بن الحداد)

حصة).
السيد)ة()نجاة امنيول،))) )حصة).
  6 ( اللشادي،) فطومة  السيد)ة()

حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)458.
79 I

Cabinet(LAMRINI(HADI

ORIENTAL VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Cabinet(LAMRINI(HADI
8 ,شا1ع إبن سينا الناضو1 ، 

333)6، الناضو1 املغرب
ORIENTAL VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي أوالد 
الحر�سي - 333)6 الناظو1 املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

. 8 37
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) دجنبر) )3)) ((( في) املؤ1خ 
شركة ذات) (ORIENTAL VERT حل)
1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
اإلجتماعي حي أوالد الحر�سي)-)333)6 

الناظو1 املغرب نتيجة لال �سيء.
و عين:

السيد)ة()صالح))غانم وعنوانه)ا()
 6(33( الناظو1) مركز  شيكر  بني 
الناظو1 املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا1يخ))))دجنبر)3)3))وفي حي أوالد)

الحر�سي)-)333)6)الناظو1 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)35)يناير)

 )3))تحت 1قم)37.

79(I

3-اطلس

ETS ASSMELLAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

3-اطلس
الطابق االول الحي االدا1ي شا1ع 

الطائف 1قم  4 ، 3333)، بني مالل 
املغرب

ETS ASSMELLAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
مراكش امام  شركة منا1ة بريفا - 

3333) بني مالل املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.4487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في) ))يناير) )3))تقر1 إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
ETS ASSMELLAL)والكائن بالعنوان)
 -  ( العامرية) 36))زنقة) ) اقامة 1قم)
بني مالل املغرب واملسير من) ((3333

طرف السيد)ة()سعيد ايت بلحاج.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)7 )فبراير)

 )3))تحت 1قم))9 .
793I

JIHA FIDUCIAIRE

 INSTITUT AL OFOK
ATTARBAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
 INSTITUT AL OFOK

ATTARBAOUI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : الزنقة 
)33 حي املر3 الدشيرة الجهادية - 

86363 انزكان املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.93(5

العام) الجمع  بمقت�سى 
فبراير) ( 5 في) املؤ1خ  اإلستثنائي 
 INSTITUT AL حل) تقر1  ((3( 
شركة ذات) (OFOK ATTARBAOUI
1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
املر3) حي  (33( الزنقة) اإلجتماعي 
انزكان) (86363 (- الجهادية) الدشيرة 
املغرب نتيجة للصعوبات والعراقيل)

التي واجهت الشركة منذ تأسيسها.

و عين:
متوكل)) ( حكيمة) السيد)ة()
تجزئة ابو طا1ق) (64 1قم) وعنوانه)ا()
انزكان) (86363 الدشيرة) املر3  حي 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
الزنقة) وفي  فبراير) )3)) ( 5 بتا1يخ)
(- حي املر3 الدشيرة الجهادية) (33(

86363)انزكان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (3( بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

 )3))تحت 1قم) )3)/536.
794I

مستامنة شامة

 EL MUNDO DE LAS
MAQUINAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شا1ع املسيرة 1قم )4  الطابق االول 

الناظو1 شا1ع املسيرة 1قم )4  
الطابق االول الناظو1، 333)6، 

الناظو1 املغرب
 EL MUNDO DE LAS

MAQUINAS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
عزوزات اوالد ستوت  الناظو1 - 

333)6 الناظو1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( 6  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.MUNDO DE LAS MAQUINAS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االليات

اشغال مختلفة.

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الناظو1) ( ستوت) اوالد  عزوزات 

333)6)الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: حاجي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  33333 (: السيد يوسف حاجي)

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حاجي  يوسف  السيد 

الناظو1) سلوان  ضرضو1ة  دوا1 

333)6)الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حاجي  يوسف  السيد 

الناظو1) سلوان  ضرضو1ة  دوا1 

333)6)الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)5 )فبراير)

 )3))تحت 1قم) 34.

795I

Cabinet(LAMRINI(HADI

SOCIETE AL AAOUARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI

8 ,شا1ع إبن سينا الناضو1 ، 

333)6، الناضو1 املغرب

SOCIETE AL AAOUARI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد  

لحسن 1قم 53 - 3)3)6 الناظو1 

املغرب.

حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.67(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) ((3(3 دجنبر) (37 في) املؤ1خ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SOCIETE AL ذات الشريك الوحيد)

AAOUARI))مشلغ 1أسمالها)33.333  

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

 6(3(3  -  53 لحسن 1قم) ( حي أوالد)

الناظو1 املغرب نتيجة ل):)ال �سيء.

و حدد مقر التصفية ب حي أوالد))

الناظو1) (6(3(3  -  53 1قم) لحسن 

املغرب.)

و عين:

العوا1ي) ( عالل) السيد)ة()

شا1ع) ميمون  أوالد  حي  وعنوانه)ا()

املغرب) الناظو1  (6(3(3  87 نعمة)

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالناضو1) االبتدائية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم)3766.

796I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

AQUATHERMEK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

AQUATHERMEK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي مرجان   

1قم 66    - 53333 مكنا3 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5 439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)5))يناير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 53333  -     66 1قم) »مرجان) )

1قم) »مرجان) ) إلى) مكنا3 املغرب«)

66    - 53333)مكنا3))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 8 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)868.

797I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE RIF DIS SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،

32000، AL(HOCEIMA(MAROC

STE RIF DIS SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )  شا1ع 

باماكو امزو1ن الحسيمة )  شا1ع 

باماكو امزو1ن الحسيمة 33333 

الحسيمة املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(379

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 دجنبر) في) )) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()جمال الحقوني)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .333

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333

دجنبر) بتا1يخ) )) أقرقاش  محمد 

.(3(3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 33 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم))7.

798I

FIDUBAC SARL

آل برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)6 مكر1 شا1ع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، 1الشقة 1قم    الناضو

62000، nador(maroc

آل برومو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )6  مكر1 

شا1ع يوسف ابن تاشفين عما1ة 
1قم    الناظو1 - 333)6  الناظو1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 737

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

آل) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

برومو.

-املشاني) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملطو1 العقا1ي

-أعمال أو تشييد متنوعة.

  6( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تاشفين) ابن  يوسف  شا1ع  مكر1 

  6(333 (- الناظو1) 1قم)  ) عما1ة 

الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: سالمة) العربي  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سالمة  العربي  السيد 
مليلية) 1قم) 5) لوييرا  كانديدو  زنقة 

 33)5))مليلية إسشانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سالمة  العربي  السيد 
مليلية) 1قم) 5) لوييرا  كانديدو  زنقة 

 33)5))مليلية إسشانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)35)ما31)

 )3))تحت 1قم)537.
799I

NADOFISC SARL

ROUDNADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شا1ع 3 ما31 زنقة قرطشة عما1ة 
7 شقة 1قم ) الناضو1 ، 333)6، 

الناضو1 املغرب
ROUDNADOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
محمد الز1قطوني ا1كمان املركز 
الناظو1 - )35)6 الناظو1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( 6(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROUDNADOR
-النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عن) نيابة  للشضائع  والدولي  الوطني 

اآلخرين.
-استيراد وتصدير..

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املركز) ا1كمان  الز1قطوني  محمد 

الناظو1)-))35)6)الناظو1 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ملحرف) كمال  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ملحرف  كمال  السيد 
دوا1 افرا بني بويفرو1 الناظو1)999)6 

الناظو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ملحرف  كمال  السيد 
دوا1 افرا بني بويفرو1 الناظو1)999)6 

الناظو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ))3)فبراير)

 )3))تحت 1قم)7)).

833I

DERDABI ACCOUNTING(الد1دابي أكونتينغ

 SOCIETE AYOUB DES
POISSONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

 DERDABI الد1دابي أكونتينغ
ACCOUNTING

شا1ع موالي عشد السالم، 1قم 34، 
 AV. الطابق الثاني، 1قم 3، املضيق
 MLY(ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 SOCIETE AYOUB DES
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POISSONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي 

بوزغالل، املضيق - 33)93 املضيق 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 35 3
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم تغيير) ((3 9 يونيو) ((4 املؤ1خ في)
السمك) »بيع  من) الشركة  نشاط 

بالتقسيط«)إلى)»استيراد وتصدير:
واملنتجات) الشحرية  املنتجات  (-

الشحرية املعدة
-)املنتجات النشاتية))املجمدة)

بالتقسيط) والشيع  التخزين 
ونصف الجملة:

واملنتجات) الشحرية  املنتجات  (-
الشحرية املعدة

-)املنتجات النشاتية املجمدة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
8 )يوليوز) االبتدائية بتطوان))بتا1يخ)

9 3))تحت 1قم) 354.
83 I

Cabinet(LAMRINI(HADI

STE MOSWRAINI TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
8 ,شا1ع إبن سينا الناضو1 ، 

333)6، الناضو1 املغرب
STE MOSWRAINI TRAV شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
اقدو1ا بني وكيل  - )34)6 الناظو1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( 63 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOSWRAINI TRAV
األعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األالت;) تأجير  (; والشناء) املختلفة 

استيراد وتصدير.
دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظو1) (6(34( (- ( اقدو1ا بني وكيل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد حفيظ مصطفى)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حفيظ مصطفى عنوانه)ا()
دوا1 اقدو1ا ا1ناض بني وكيل))34)6 

الناظو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حفيظ مصطفى عنوانه)ا()
دوا1 اقدو1ا ا1ناض بني وكيل))34)6 

الناظو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)4))فبراير)

 )3))تحت 1قم)439.
83(I

شركة فيدوسو

 ste essefthen construction
sarl

إعالن متعدد القرا1ات

شركة فيدوسو
)3  شا1ع املوحدين الحسيمة ، 

333)3، الحسيمة املغرب
 ste(essefthen(construction(sarl
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تا1ا بودا 
اجدير  - 333)3 الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.((4 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)3 )فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

اضافة نشاط جديد للشركة مفاوض

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تنقيح القانون االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة نشاط مفاوض للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)74.

833I

CAF MAROC

FRAIS DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FRAIS DU NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5، شا1ع 

يوسف بن تاشفين الطابق ) 1قم 

3 - 93333 طنجة املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

. 37389

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) ((3(3 دجنبر) (38 في) املؤ1خ 

FRAIS DU NORD)شركة ذات) حل)

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

بن) يوسف  شا1ع  (،5 اإلجتماعي)

 93333  -  3 1قم) (( تاشفين الطابق)

طنجة املغرب نتيجة ألزمة نشاط.

و عين:

املرابط) ( الدين) نصر  السيد)ة()

الشالي) السكني  املجمع  وعنوانه)ا()

الفنيدق) (93(33 ب) فيال  محمد 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ)38)دجنبر)3)3))وفي)5،)شا1ع)

يوسف بن تاشفين الطابق)))1قم)3 - 

93333)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)9))).

834I

فاييك

NEWDEV MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

فاييك

1قم )  شا1ع الحسن التاني م.ج 

فا3. ، 33333، فا3 املغرب

NEWDEV MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شا1ع 

السالوي شقة ) م.ج - 33333 فا3 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.57847

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تم تعيين) 8))دجنبر) املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()قاجم)

أحمد كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)735.

835I
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AM CONSULTING

GEMARNEK BTP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

GEMARNEK BTP SARL   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6) ,زنقة 

مر3 السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 3493) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49 56 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  GEMARNEK BTP SARL

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء.
عنوان املقر االجتماعي):):)6)),زنقة)

3،الطابق) الشقة) السلطان،) مر3 

األول)-)3493))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: عشداملولى) شبهي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: هشام) خمالش  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شبهي عشداملولى عنوانه)ا()

  69 حي اضراب الطابق األول الرقم)

3  3))بنسليمان املغرب.

عنوانه)ا() السيد خمالش هشام 
  35 الرقم) (36 بلوك) النجمة  حي 

3  3))بنسليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شبهي عشداملولى عنوانه)ا()
  69 حي اضراب الطابق األول الرقم)

3  3))بنسليمان املغرب
عنوانه)ا() السيد خمالش هشام 
  35 الرقم) (36 بلوك) النجمة  حي 

3  3))بنسليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.
836I

MARCHICA CONSEIL

 AFKIRNAD IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا1ع طوكيو، الطابق  ، شقة 

 ، الناظو1. ، 333)6، الناظو1 
املغرب

 AFKIRNAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أوالد 

موحند ،فطومة، لوطا، بني وكيل، 
اوالد امحند، العروي ،الناظو1. -  

553)6 الناظو1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 457
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFKIRNAD IMPORT EXPORT
التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالستيراد.

أوالد) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وكيل،) بني  لوطا،) ،فطومة،) موحند)

((- ،الناظو1.) العروي) امحند،) اوالد 

553)6)الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: السيد كريم افقير)

بقيمة)33 )د1هم للحصة.

حصة) (533 ( (: السيد وليد افقير)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( افقير) كريم  السيد 

الناظو1.)) ( العروي،) (، تونس) شا1ع 

553)6)الناظو1 املغرب.

السيد وليد افقير عنوانه)ا()شا1ع)

 6(553 ( الناظو1.) ( العروي،) ( تونس،)

الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وليد افقير عنوانه)ا()شا1ع)

 6(553 ( الناظو1.) ( العروي،) ( تونس،)

الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)35)فبراير)

 )3))تحت 1قم)56).

837I

SOCIETE PRIMEVENTS SARL

 STE KHIT MOL GHARB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE KHIT MOL GHARB SARL

AU

إقامة العزيزية شا1ع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث 1قم 3) - 

طنجة ، TANGER ،93333 املغرب

 STE KHIT MOL GHARB SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شا1ع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث 1قم 3) - 
طنجة - - 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  373 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHIT MOL GHARB SARL AU
-إعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التدوير وإدا1ة النفايات
-)أعمال متنوعة

وخدمات) التلوث  مكافحة  (-
النفايات األخرى..

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العربية) اململكة  شا1ع  العزيزية 
 -  (3 السعودية الطابق الثالث 1قم)

طنجة)-)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد نجيم التومي):))33 )حصة)

بقيمة)333. )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() التومي  نجيم  السيد 
 6(9 املنطقة الصناعية قطعة 1قم)
اكزناية طنجة)93333))طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() التومي  نجيم  السيد 
 6(9 1قم) قطعة  الصناعية  ملنطقة 
اكزناية طنجة)93333))طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31  (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)348).

838I
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STE CECONA SARL

gouda car
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

gouda(car شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
بوشواف زنقة 3  1قم 3 الناظو1 

حي بوشواف زنقة 3  1قم 3 

الناظو1 333)6 الناظو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 9937

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 gouda(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.car

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا1ات بدون سائق.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظو1) 1قم 3) ( 3 زنقة) بوشواف 
حي بوشواف زنقة)3 )1قم 3)الناظو1)

333)6)الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد جعدا1 لشنى):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد جعدا1 لشنى):)333 )بقيمة)

33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد جعدا1 لشنى عنوانه)ا()

الناظو1) (6(333   65 العسكري 1قم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد جعدا1 لشنى عنوانه)ا()

الناظو1) (6(333  65 1قم) العسكري 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) ((6 بتا1يخ) ( االبتدائية بالناضو1)

3)3))تحت 1قم)455.

839I

AM CONSULTING

OLIMAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

OLIMAC SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3) زنقة 

الزبير بن العوام الصخو1 السوداء - 

93)3) الدا1 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) (34 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

عشدالحكيم) )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (533 ( هدزا1ي)

)ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) (34 بتا1يخ) ( محمد أيت بوزيد)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)9)7693.

8 3I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

MN PREMIUM FAST FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

 Cabinet(Comptable(Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima(Maroc

 MN PREMIUM FAST FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 

الكريم الخطابي 1قم 43  - 333)3 

الحسيمة املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(69 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) فبراير) )3)) ( 6 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ( .759.333«

  .859.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  د1هم«)

املقدا1) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)83.

8  I

AM CONSULTING

OLIMAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

OLIMAC SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3) زنقة 

الزبير بن العوام الصخو1 السوداء  - 

93)3) الدا1 الشيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) (34 املؤ1خ في)

أيت) السيد)ة() للشركة  مسير جديد 

بوزيد))محمد كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)9)7693.

8 (I

AM CONSULTING

NOVA FORME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

NOVA FORME SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سفة، حي 

السالم، تجزئة الزيتون، 1قم 38 - 

93 3) الدا1 لشيضاء املغرب.

وفاة شريك
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 48877

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

يناير) )3))تم اإلعالم) ( ( املؤ1خ في)

بوفاة الشريك أمينة))الفياللي وتوزيع)

لرسم) (
ً
تشعا الو1ثة  على  حصصه 

 (3(3 دجنبر) (33 في) املؤ1خ  اإل1اثة 

بالشكل األتي):

السيد)ة()محمد سعيد))السعدي،))

7)حصة).

السيد)ة()إسماعيل))السعدي،))9 

حصة).

 9 ( السعدي،) نوفل  السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)4 7693.

8 3I
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شركة فيدوسو

ste belaali sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
)3  شا1ع املوحدين الحسيمة ، 

333)3، الحسيمة املغرب
ste(belaali(sarl(au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
تغانمين شا1ع سيينا 1قم 39 
الحسيمة - 333)3 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3(53

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.belaali(sarl(au
غرض الشركة بإيجاز):)الصيدلة

تاجر مواد الصيدلة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 39 1قم) سيينا  شا1ع  تغانمين 
الحسيمة)-)333)3)الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد ايمن بلعلي):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
333 )بقيمة) (: السيد ايمن بلعلي)

33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بلعلي  ايمن  السيد 

ثانوية ابن منضو1 سيدي البرنو�سي))

333)3)الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بلعلي  ايمن  السيد 

ثانوية ابن منضو1 سيدي البرنو�سي)

333)3)الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)66.

8 4I

AM CONSULTING

NOVA FORME SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

NOVA FORME SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ليساسفة، 

حي السالم، تجزئة الزيتون، 1قم 38  

- 93 3) الدا1 الشيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 48877

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) )3)) ( ( املؤ1خ في)

السيد)ة()) للشركة  جديد  مسير 

السعدي)))إسماعيل كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)4 7693.

8 5I

afaqconseil

BMC 3 BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BMC 3 BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عما1ة 

39  شقة 1قم 43 الطابق 3 مراكش 

- 43333 مراكش مغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.93593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)39)فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة) الخطابي  الكريم  عشد  »شا1ع 

 43 1قم) شقة  ( 39 عما1ة) جواد 

مراكش) (43333 (- مراكش) (3 الطابق)
1قم) مكتب  ((38 »1قم) إلى) املغرب«)

الحي الصناعي سيدي) (( الطابق) (  

 43333 (- غانم طريق اسفي مراكش)

مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 36 ) .

8 6I

ZHAR AHMED

HUILES OUSSAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ،   

30030، FES(MAROC

HUILES OUSSAMA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
التاللسة قرب الزاوية عين الشقف 

فا3 - )) 36 فا3 املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.43385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) فبراير) )3)) ( 8 املؤ1خ في)
لشنى) السيد)ة() للشركة  مسير جديد 

بشطي))كمسير وحيد
تشعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/995.
8 7I

دادي واصل

AMGHAR DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي واصل
شا1ع السلطان موالي يوسف 

1قم 3  - ص ب 8)3 ، 333)3، 
الحسيمة املغرب

AMGHAR DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
سيدي بوعفيف آيت يوسف اوعلي  

- 333)3 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(59
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMGHAR DISTRIBUTION
توزيع) () (: غرض الشركة بإيجاز)
النوجا والحلويات والفواكه املجففة

املنتجات) وتصدير  استيراد  ()(
الز1اعية الغذائية.
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مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي بوعفيف آيت يوسف اوعلي))-)

333)3)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

933)حصة) ( (: ( السيد امغا1 كمال)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

33 )حصة) ( (: السيد امغا1 عادل)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( كمال) امغا1  السيد 

مركز سيدي بوعفيف آيت يوسف او)

علي))333)3)الحسيمة املغرب.

السيد امغا1 عادل عنوانه)ا()مركز)

سيدي بوعفيف آيت يوسف اوعلي)

333)3)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( كمال) امغا1  السيد 

مركز سيدي بوعفيف آيت يوسف او)

علي))333)3)الحسيمة امغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)9 ).

8 8I

malartci

SOCIETE SERTECH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

malartci

 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI

 MELLAL ، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

SOCIETE SERTECH SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8)  شا1ع 

حسن ) شقة الطابق الثاني بني 

مالل  - 3333) بني مالل  املغرب .

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.8357

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ( ( املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ROCHDI  ABDELHAMID))كمسير)

وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)33)ما31)

 )3))تحت 1قم)38).

8 9I

CAF MAROC

ISSINORD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ISSINORD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

واد زيز الرقم 3) اقامة كاسطيا 

الطابق الثاني 1قم 7 - 93333 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.89935

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)دجنبر)

مسؤولية) ذات  شركة  (ISSINORD

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)

وعنوان) د1هم  ( 3.333 1أسمالها)

مقرها اإلجتماعي زنقة واد زيز الرقم)

3))اقامة كاسطيا الطابق الثاني 1قم)

نتيجة) املغرب  طنجة  (93333  -  7

ألزمة نشاط.

و عين:
الكنفاوي) ( ( االله) عشد  السيد)ة()

وعنوانه)ا()حي الخربة ا عزيب الحاج)

قدو1)93333)طنجة املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ) 3)دجنبر)3)3))وفي زنقة واد)
اقامة كاسطيا الطابق) ((3 زيز الرقم)

الثاني 1قم)7 - 93333)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)53)).

8(3I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

INFO NOURSSINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.(

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،

60000، OUJDA(MAROC

INFO NOURSSINE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوافي 1قم )) طريق سيدي امعافة  

- 63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3659 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 INFO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. NOURSSINE

الطشاعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

من) الليز1ية  والطشاعة  الحجرية 

طريق) عن  أو  ناعم  بحجم  الكروم 

عمليات التصوير الفوتوغرافي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوافي 1قم))))طريق سيدي امعافة))-)

63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد الخيراوي أحمد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الخيراوي أحمد عنوانه)ا()

زنقة) ميمون  بن  تجزئة  الزيتون  حي 

ن3 )1قم)39 63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخيراوي أحمد عنوانه)ا()

زنقة) ميمون  بن  تجزئة  الزيتون  حي 

ن3 )1قم))63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))57.

8( I

MARCHICA CONSEIL

SKYNAD TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شا1ع طوكيو، الطابق  ، شقة 

 ، الناظو1. ، 333)6، الناظو1 

املغرب

SKYNAD TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة  

السعادة ، 1قم:57  ،  ل)6) ، 

الناظو1 - 3 3)6 الناظو1 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 645

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SKYNAD TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير..

تجزئة)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(، ل)6)) ( 1قم:57  ،) السعادة،)

الناظو1)-)3 3)6)الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: أعراب) ( هشام) السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أعراب  ( هشام) السيد 

الناظو1.) (،  57 ( بقعة) السعاة  حي 

3 3)6)الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أعراب  ( هشام) السيد 

الناظو1.) (،  57 ( بقعة) السعاة  حي 

3 3)6)الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)34)ما31)

 )3))تحت 1قم)488.

8((I

مستامنة شامة

DESKAMEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مستامنة شامة
شا1ع املسيرة 1قم )4  الطابق االول 

الناظو1 شا1ع املسيرة 1قم )4  
الطابق االول الناظو1، 333)6، 

الناظو1 املغرب
DESKAMEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي اوالد 
لحسن 1قم 74 الناظو1 - 333)6 

الناظو1 املغرب.
تغيير نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 948 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم تغيير) فبراير) )3)) (35 املؤ1خ في)
الحشوب) »بيع  من) الشركة  نشاط 
املواد) »توزيع  إلى) والقطاني«)

الغذائية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)6 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)366.

8(3I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 SOCIETE DE TRANSPORT
BENARBIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.(

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

 SOCIETE DE TRANSPORT
BENARBIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع ابن 
1شد عما1ة لعلج سفلي 1قم 7/7 - 

63353 بني اد1ا1 وجدة املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3(367

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1) ((3(3 غشت) ((5 في) املؤ1خ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SOCIETE DE ذات الشريك الوحيد)

مشلغ) ( (TRANSPORT BENARBIA

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

1شد) ابن  شا1ع  اإلجتماعي  مقرها 

عما1ة لعلج سفلي 1قم)7/7 - 63353 

(: ل) نتيجة  املغرب  وجدة  اد1ا1  بني 

املنافسة والركود على مستوى نشاط)

النقل.

و حدد مقر التصفية ب شا1ع ابن)

 -  7/7 1قم) لعلج سفلي  1شد عما1ة 

63333)وجدة املغرب.)

و عين:

بنعربية) ( ميمون) السيد)ة()

اد1ا1)) بني  السوق  حي  وعنوانه)ا()

املغرب) وجدة  اد1ا1  بني  (63353

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

شا1ع ابن 1شد) (: املتعلقة بالتصفية)

عما1ة لعلج سفلي 1قم)7/7

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)565.

8(4I

ZHAR AHMED

HUILES OUSSAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ،   

30030، FES(MAROC

HUILES OUSSAMA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

التاللسة قرب الزاوية عين الشقف 

فا3 - )) 36 فا3 املغرب.

وفاة شريك

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.43385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)8 )فبراير) )3))تم اإلعالم)

وتوزيع) صبري  عمر  الشريك  بوفاة 

لرسم) (
ً
تشعا الو1ثة  على  حصصه 

يناير) )3)  ((8 في) املؤ1خ  اإل1اثة 

بالشكل األتي):

  .(53 ( (، ( لشنى بشطي) السيد)ة()

حصة).

((، ( صبري) عشدالهادي  السيد)ة()

88 .))حصة).

 (. 88 ( (، ( ايوب صبري) السيد)ة()

حصة).

السيد)ة()أسامة صبري))،))88 .) 

حصة).

  .393 ( (، ( هند صبري) السيد)ة()

حصة).

  .393 ( (، ( السيد)ة()سناء)صبري)

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/995.

8(5I

ZHAR AHMED

HUILES OUSSAMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

ZHAR AHMED

 HAY(QODS(BENSOUDA ،   

30030، FES(MAROC

HUILES OUSSAMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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و عنوان مقرها االجتماعي دوا1 

التاللسة قرب الزاوية عين الشقف 

فا3 - )) 36 فا3 .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.43385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)8 )فبراير) )3))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/995.

8(6I

MARCHICA CONSEIL

BEST BROTHERS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شا1ع طوكيو، الطابق  ، شقة 
 ، الناظو1. ، 333)6، الناظو1 

املغرب

BEST BROTHERS IMMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

أخندوق ،احدادا ،  الناظو1 - 

673)6 الناظو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 647

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BROTHERS IMMO

غرض الشركة بإيجاز):) )/)-تاجر)

ومؤجر للعقا1.

الز1اعية) األ1ا�سي  -تاجر  (/ ((

)استثما1)،)استغالل(.

3)/)-)االنعاش العقا1ي..

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

أخندوق)،احدادا)،))الناظو1)-)673)6 

الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: معطوك) مراد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مراد معطوك عنوانه)ا()حي)

 6(3 3 اوندا الناظو1) ( املطا1 تجزئة)

الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مراد معطوك عنوانه)ا()حي)

 6(3 3 اوندا الناظو1) ( املطا1 تجزئة)

الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)34)ما31)

 )3))تحت 1قم)489.

8(7I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

MASALCOM BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.(

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،

60000، OUJDA(MAROC

MASALCOM BTP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القد3 
زنقة نابلس 5 1قم  4 - 63333 

وجدة املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.(4833

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1 حل) يناير) )3)) ( 5 املؤ1خ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 MASALCOM الوحيد) الشريك 
33.333 )د1هم) BTP))مشلغ 1أسمالها)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القد3)
زنقة نابلس)5)1قم) 4 - 63333)وجدة)
املغرب نتيجة ل):)عدم الحصول على)

الصفقات..
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - 1قم) 4  (5 نابلس) زنقة  القد3 

63333)وجدة املغرب.)
و عين:

بوشنتوف) ( وئام) السيد)ة()
نابلس) زنقة  القد3  حي  وعنوانه)ا()
املغرب) وجدة  (63333 1قم) 4  (5

كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)حي القد3 زنقة)

نابلس)5)1قم) 4
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 7 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)588.

8(8I

TAGES CONSULTING

RAMI LIL ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa ، 20260، الدا1 
الشيضاء املغرب

RAMI LIL ISKANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
شا1ع األمير موالي عشد هللا وشا1ع 
النخلة ، العما1ة   الطابق 4 شقة 

1قم 7 -  5 33) الدا1 الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4937  

عقد حر مؤ1خ في) 3  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RAMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LIL ISKANE
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقا1ي بكافة أنواعه
والشراء) الد1اسة  أنشطة  جميع 
واالستيراد) والتركيب  التجا1ة  وبيع 
أنواع) بجميع  املتعلقة  والتصدير 
املتعلقة) واملعدات  واملواد  السلع 

بأنشطة الترويج العقا1ي.
تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وشا1ع) هللا  عشد  موالي  األمير  شا1ع 
شقة) (4 الطابق) العما1ة) ) (، النخلة)
الشيضاء) الدا1  ((33 5   -  7 1قم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: الرامي) أيوب  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أيوب الرامي عنوانه)ا()دوا1)
 (643( برشيد) الساحل  الخيايطة 

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد أيوب الرامي عنوانه)ا()دوا1)
 (643( برشيد) الساحل  الخيايطة 

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)34)769.

8(9I

MARCHICA CONSEIL

AOURA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شا1ع طوكيو، الطابق  ، شقة 

 ، الناظو1. ، 333)6، الناظو1 
املغرب

AOURA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ترقاع 
الشرقية الناظو1  - 333)6. الناظو1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( 673

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AOURA TRANS
نقل) (. (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نيابة) األمتعة غير املصحوبة بذويهم 

عن اآلخرين.
).)استيراد وتصدير)..

عنوان املقر االجتماعي):)حي ترقاع)
الشرقية الناظو1))-)333)6.)الناظو1)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: او1ي) احميدة  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() او1ي  احميدة  السيد 
(، شيكر) بني  (، مو�سى) أوالد  بدوا1 

الناظو1)))33)6.)الناظو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() او1ي  احميدة  السيد 
(، شيكر) بني  (، مو�سى) أوالد  بدوا1 

الناظو1)))33)6.)الناظو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)38)ما31)

 )3))تحت 1قم)3 5.

833I

boss(management(accounting

طيس  برفي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

boss(management(accounting
 5AV SALHA EDDINE EL AYOUBI

 1ER(ETAGE(N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
طيس  برفي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

الجامع الجديدة السويقة السفلى  - 
93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(8455

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

طيس)) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

برفي).

التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عبر األنترنيت.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(-( الجامع الجديدة السويقة السفلى)

93333)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: املرابط) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة بثينة هيدو1):))83 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة نهى املرابط):))63 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

63 )حصة) ( (: السيد طه املرابط)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املرابط  عثمان  السيد 

حمام) (3( 1قم) الجديدة  الجامع 

الطوب))93333)تطوان املغرب.

عنوانه)ا() هيدو1  بثينة  السيدة 

حمام) (3( 1قم) الجديدة  الجامع 

الطوب))93333)تطوان املغرب.

عنوانه)ا() املرابط  نهى  السيدة 

حمام) (3( 1قم) الجديدة  الجامع 

الطوب))93333)تطوان املغرب.

عنوانه)ا() املرابط  طه  السيد 

حمام) (3( 1قم) الجديدة  الجامع 

الطوب))93333)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املرابط  عثمان  السيد 

حمام) (3( 1قم) الجديدة  الجامع 

الطوب))93333)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 8 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم) ) .

83 I

TAGES CONSULTING

 SYSTEMES DE( 

 PROTECTION INTEGREE

 ELECTRIQUES ET

ELECTRONIQUES )SPIEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAGES CONSULTING

 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa ، 20260، الدا1 

الشيضاء املغرب

 SYSTEMES DE PROTECTION( 

 INTEGREE ELECTRIQUES ET

ELECTRONIQUES )SPIEE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شا1ع األمير موالي عشد هللا وشا1ع 

النخلة ، العما1ة   الطابق 4 شقة 
1قم 7 -  5 33)  الدا1 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493739

 (5 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SYSTEMES DE PROTECTION(

 INTEGREE ELECTRIQUES ET

.ELECTRONIQUES (SPIEE

األنظمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

,األمنية) والكهربائية) اإللكترونية 

والتركيب) ,املعدات  والتجا1ة)

والخدمات.
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تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وشا1ع) هللا  عشد  موالي  األمير  شا1ع 
شقة) (4 الطابق) العما1ة) ) (، النخلة)
الشيضاء) الدا1  ( ((33 5   -  7 1قم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد يوسف طنطاوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف طنطاوي عنوانه)ا()
الرقم) 4 )طابق) ) العما1ة) (( العالية)
برشيد) ((643( برشيد) السوالم  (3

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف طنطاوي عنوانه)ا()
الرقم) 4 )طابق) ) العما1ة) (( العالية)
برشيد) ((643( برشيد) السوالم  (3

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)33)769.
83(I

مركز الجشايات واملحاسشة

GOLDEN ECO
إعالن متعدد القرا1ات

مركز الجشايات واملحاسشة
1قم  3 الطابق الرابع عما1ة امنا1 ، 

86353، انزكان املغرب
GOLDEN ECO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: دوا1 ايت 
علي جماعة وقيادة انشادن اشتوكة 
ايت باها  - )7)87 انشادن اشتوكة 

ايت باها  املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
. 93( 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) )3)) ((5 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) 3:) قرا1 
مايلي:)تفويت من طرف السيد الجيد)
اجتماعية) حصة  (533 ل) حسن 
شريك) (( ياسين) بوطاين  السيد  الى 

جديد(.
على) ينص  الذي  (:3( 1قم) قرا1 
(« من) الشركة  شكل  تغير  مايلي:)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
شركة ذات) (« الى) (« الشريك الوحيد)

املسؤولية املحدودة«.
على) ينص  الذي  (:33 1قم) قرا1 
ياسين) بوطاين  السيد  تعيين  مايلي:)

كمسير ثاني للشركة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  1قم) 3:) بند 
(« من) الشركة  شكل  تغيير  ( مايلي:)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
شركة ذات) (« الى) (« الشريك الوحيد)

املسؤولية املحدودة«.
على) ينص  الذي  (:36 1قم) بند 
اصشح لكل من السيد الجيد) ( مايلي:)
 533 ياسين) بوطاين  والسيد  حسن 

حصة اجتماعية)
بند 1قم)37:)الذي ينص على مايلي:))
اصشحت) االجتماعية  الحصص 
د1هم لفائدة) (53333 موزعة كالتالي)
د1هم) السيد الجيد حسن و53333)

لفائدة السيد بوطاين ياسين
على) ينص  الذي  (:36 1قم) بند 
تعيين السيد بوطاين ياسين) ( مايلي:)

كمسير ثاني للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 9 بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

 )3))تحت 1قم)438.
833I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 TIMOULAY MATÉRIAUX &
MARBRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

 TIMOULAY(MATÉRIAUX &

MARBRE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1قم ) ) 

بلوك    حي الحرش أيت ملول - 

53 86 أيت ملول املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.794 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)5 )فبراير) )3))تقر1 إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

 TIMOULAY MATÉRIAUX &

شا1ع) ( بالعنوان) والكائن  (MARBRE

مختا1 سو�سي حي النهضة))أيت ملول)

أيت ملول املغرب واملسير) (86 53  -

موالي) ( االشكر) من طرف السيد)ة()

أحمد).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

 )3))تحت 1قم)565.

834I

FIDELM

 STE PHARMACIE AL

 FIRDAOUS ZAGORA SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDELM

1قم 85) تجزئة د1عة   شا1ع محمد 

الخامس زاكو1ة ، 47933، زاكو1ة 

املغرب

 STE PHARMACIE AL FIRDAOUS

ZAGORA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عالل بن 

عشد هللا 1قم  ) زاكو1ة - 47933 

زاكو1ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3459

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 PHARMACIE AL FIRDAOUS

.ZAGORA SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

:)عالل بن) عنوان املقر االجتماعي)
 47933 (- زاكو1ة) 1قم) )) عشد هللا 

زاكو1ة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

533.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:

((: بوسعدني) ابراهيم  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 5.333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوسعدني) ابراهيم  السيد 

زنقة) 1شيد  موالي  حي  عنوانه)ا()
 47933 زاكو1ة) (384 1قم) انزكان 

زاكو1ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوسعدني) ابراهيم  السيد 

زنقة) 1شيد  موالي  حي  عنوانه)ا()
 47933 زاكو1ة) (384 1قم) انزكان 

زاكو1ة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ) 3) ( االبتدائية بزاكو1ة)

 )3))تحت 1قم)99.
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NADOFISC SARL

MIROTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NADOFISC SARL
شا1ع 3 ما31 زنقة قرطشة عما1ة 
7 شقة 1قم ) الناضو1 ، 333)6، 

الناضو1 املغرب
MIROTRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

الجيش امللكي 1قم 3 4 الناظو1 - 
999)6 الناظو1 املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(3(83
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) 33)ما31) )3)) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
1أسمالها) مشلغ  ( (MIROTRANS
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
1قم) امللكي  الجيش  اإلجتماعي شا1ع 
الناظو1) (6(999 (- الناظو1) (4 3
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة وحل شركة بصفة نهائية).
شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- الناظو1) (4 3 1قم) امللكي  الجيش 

999)6)الناظو1 املغرب.)
و عين:

السيد)ة()فريد)))حداد وعنوانه)ا()
حي واد وزاج العروي الناظو1)553)6 
الناظو1 املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الزيدي) ( ميمون) السيد)ة()
وعنوانه)ا()دوا1 بني وكيل اوالد حمو)
 6((53 امطالسة الد1يوش الناظو1)
الناظو1 املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)35)ما31)

 )3))تحت 1قم)502+503.

836I

soloran

SOLORAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

soloran

دوا1 اوالد سيدي علي ب )7 جرادة ، 

64553، جرادة املغرب

SOLORAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 اوالد 

سيدي علي ب)7 جرادة - 64553   

جرادة املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(7(67

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) )3)) ( 8 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

 533 تفويت السيد))ة()كوثر دغو)

  .333 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة))السيد))ة()خليد نها1ي)

بتا1يخ)8 )فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) ((4 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)688.
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Notaire

TAJ CHARAF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Notaire

 rue(Abbas(laamsadi ,bureaux,((

 n 21 et 22 ,troisième  étage,  fes

، 30300، Fes(Maroc

TAJ CHARAF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N° 30, وعنوان مقرها اإلجتماعي

 RUE(HAITI, AVENUE(ORAN,

 ROUTE IMMOUZZER FES

.30000 FES(MAROC

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.375(3
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) ((3(3 غشت) ((7 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
)ة() السيد) تفويت 
 MOHAMMED BENKABBOU
حصة اجتماعية من أصل) (33.9(4
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (33.9(4
HICHAM BENKABBOU)بتا1يخ)7) 

غشت)3)3).
)ة() السيد) تفويت 
 MOHAMMED BENKABBOU
حصة اجتماعية من أصل) (33.9(3
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (33.9(3
 (7 بتا1يخ) (HANAA BENKABBOU

غشت)3)3).
)ة() السيد) تفويت 
 MOHAMMED BENKABBOU
حصة اجتماعية من أصل) (33.9(3
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (33.9(3
 (7 بتا1يخ) (JIHANE BENKABBOU

غشت)3)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) ( 5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)739.
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شركة الحسيمة لالستشا1ات ش.م.م

 LAMKADMI(
 CONSTRUCTION S.A.R.L«

»)A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشا1ات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 LAMKADMI CONSTRUCTION(

S.A.R.L« )A.U« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 باينتي 
ا1بعاء تاو1يرت الحسيمة - 333)3 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3(63

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LAMKADMI CONSTRUCTION(

.»S.A.R.L«()A.U
-الشناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة
-التركيشات الكهربائية والصناعية

-تسويق ونقل املنتوجات الالزمة)
لقطاع الشناء.

عنوان املقر االجتماعي):)دوا1 باينتي)
 3(333 (- الحسيمة) تاو1يرت  ا1بعاء)

الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد بد1 الدين ملقدمي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ملقدمي) الدين  بد1  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 تافراست ايت يوسف)

وعلي))333)3)الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ملقدمي) الدين  بد1  السيد 
عنوانه)ا()دوا1 تافراست ايت يوسف)

وعلي))333)3)الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة))بتا1يخ)6))يناير)

 )3))تحت 1قم) )).
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YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

ATLAS ECO MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ATLAS ECO MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

املحمدي اقامة سين عما1ة ) 1قم 
4 - 43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (3(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ATLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECO MARRAKECH
ادا1ة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مز1عة فالحية بيولوجية)
-)سياحة متضامنة)

-)مقاول في التزيين الداخلي.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 4 ))1قم) املحمدي اقامة سين عما1ة)

- 43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة عزمي سميرة):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سميرة  عزمي  السيدة 

 ( اقامة سين عما1ة) الحي املحمدي 
1قم)4 43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سميرة  عزمي  السيدة 

 ( اقامة سين عما1ة) الحي املحمدي 
1قم)4 43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))9) ) .

843I

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

 K.YASSMINE TRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAJA COMPTA

حي النجاة 1قم 34 زنقة بني مالل 

سوق السبت اوالد النمة الفقيه بن 

صالح ، 3553)، سوق السبت اوالد 

النمة املغرب

 K.YASSMINE TRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 اوالد 
زهرة اوالد ازمام سوق السبت - 

MAROC 3553) سوق السبت

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4659

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.K.YASSMINE TRAV SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
TRAVAUX DE CONSTRUCTIO
 N+LOTISSEUR+PROMOTION

.IMMOBILIERE
دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوالد زهرة اوالد ازمام سوق السبت)-)

.MAROC(3553))سوق السبت
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( السيد خالد القصا1ي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد القصا1ي عنوانه)ا()
سوق) ازمام  اوالد  زهرة  اوالد  دوا1 
السبت)3553))سوق اليبت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد القصا1ي عنوانه)ا()
سوق) ازمام  اوالد  زهرة  اوالد  دوا1 
السبت)3553))سوق السبت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)
3 )ما31) )3))تحت 1قم) )3)/89.
84 I

Lc(novex(trav(sarl

Lc novex trav sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Lc(novex(trav(sarl
)مراب( 1قم  )3 1ياض 

وسالن 3وسالن مكنا3 ، 53333، 
مكنا3 املغرب

Lc(novex(trav(sarl شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 
املستخرج من 1قم )3 1ياض وسالن 
 3 مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(6  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Lc (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.novex(trav(sarl
:)بيع وكراء) غرض الشركة بإيجاز)

معدات الشناء)اشغال مختلفة.
مراب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املستخرج من 1قم )3)1ياض وسالن)
 3)مكنا3)-)53333)مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد ناصيري):))34)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد عشد الفضيل ناصيري):))33 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
حصة) (33 ( (: السيد بد1 ناصيري)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بد1 ناصيري عنوانه)ا()1قم)
مكنا3) (7 البساتين) تجزئة  ( (63

53333)مكنا3 املغرب.
ناصيري عنوانه)ا() السيد محمد 
مكنا3) )87 تجزئة البساتين7) 1قم)

53333)مكنا3 املغرب.
ناصيري) الفضيل  عشد  السيد 
الدخيسة) املخاطير  دوا1  عنوانه)ا()

مكنا3)53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ناصيري عنوانه)ا() السيد محمد 
1قم))87 )تجزئة البساتين)7)مكنا3)

53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم))6) .
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YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

DREAM RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DREAM RENT CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سيدي 
غانم عما1ة 377 الطابق التاني 1قم 

5/  - 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (38 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DREAM RENT CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا1ات بدون سائق.
سيدي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق التاني 1قم) (377 غانم عما1ة)

 /5 - 43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد جاد الكرماعي):))433)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 433 ( (: السيدة اليعالوي لالسا1ة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة اليعالوي اللة سلمى):)33) 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الكرماعي  جاد  السيد 

شا1ع) 1قم)  ) الدين  عماد  تجزئة 

مراكش) (43333 ( هللا) عشد  م  االمير 

املغرب.

سلمى) اللة  اليعالوي  السيدة 
ملول) ايت  زنقة  ( 4 عنوانه)ا()

السوي�سي))73 3 )1باط املغرب.

لالسا1ة) اليعالوي  السيدة 

1قم) الدين  عماد  تجزئة  عنوانه)ا()

 43333 ( شا1ع االمير م عشد هللا) (  

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الكرماعي  جاد  السيد 

شا1ع) 1قم)  ) الدين  عماد  تجزئة 

مراكش) (43333 هللا) عشد  م  االمير 

املغرب

سلمى) اللة  اليعالوي  السيدة 
ملول) ايت  زنقة  ( 4 عنوانه)ا()

السوي�سي))73 3 )1باط املغرب

لالسا1ة) اليعالوي  السيدة 

1قم) الدين  عماد  تجزئة  عنوانه)ا()

 43333 االمير م عشد هللا) شا1ع  (  

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)348 ) .

843I

شركة الحسيمة لالستشا1ات ش.م.م

»ORRICH CAR« S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشا1ات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

ORRICH(CAR« S.A.R.L« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع ليبيا 
امزو1ن الحسيمة 53))3 امزو1ن 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(73

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»ORRICH(CAR«(S.A.R.L

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا1ات.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 3((53 الحسيمة) امزو1ن  ليبيا 

امزو1ن املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 (.333 ( (: عريش) نوفال  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  .533 ( (: عريش) شهيد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  .533 ( (: عريش) فؤاد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عريش  نوفال  السيد 
53))3)امزو1ن) ( 33)زنقة السعودية)

الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا() عريش  فؤاد  السيد 
امزو1ن) (3((53 زنقة السعودية) (33

الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا() عريش  شهيد  السيد 
امزو1ن) (3((53 زنقة السعودية) (33

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نوفال  عريش  السيد 
53))3)امزو1ن) ( 33)زنقة السعودية)

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)38).
844I

FIDUBAC SARL

HARVES FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUBAC SARL
)6 مكر1 شا1ع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، 1الشقة 1قم    الناضو

62000، nador(maroc
HARVES FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وزيس 1قم 
49 مركز بني انصا1الناظو1 - 333)6  

الناظو1 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 6977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم)) فبراير) )3)) ((4 في) املؤ1خ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحويل)
مركز) (49 1قم) »وزيس  من) للشركة 
بني انصا1الناظو1)-)333)6))الناظو1)
العروي) الزهو1  »حي  إلى) املغرب«)
الناظو1)-)333)6))الناظو1))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم)533.
845I

MOORISH

FATIMA-M-H CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شا1ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 3383)، الدا1 الشيضاء املغرب
FATIMA-M-H CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالم 1قم  4  1قم املتجر 33 
مديونة - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب



6885 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493(33

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FATIMA-M-H CAR

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيا1ات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 33 املتجر) 1قم  1قم) 4 ) السالم 

الشيضاء) الدا1  ((3333 (- مديونة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: السيد منير علواش)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: الساهل) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علواش  منير  السيد 

مديونة)) (73 الرقم) السانية  تجزئة 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

السيد محمد الساهل عنوانه)ا()

مديونة) 1قم) ) ) بخويمة  انزالت 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() علواش  منير  السيد 

مديونة)) (73 الرقم) السانية  تجزئة 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب

السيد محمد الساهل عنوانه)ا()

مديونة) 1قم) ) ) بخويمة  انزالت 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768788.

846I

BEFEC

HEETCH MAROC
شركة املساهمة

1فع 1أسمال الشركة

BEFEC

33 شا1ع الجيش امللكي ، 3333)، 

الدا1 الشيضاء املغرب

HEETCH MAROC شركة 

املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4  شا1ع 

محمد عشده مقر إقامة داليا أ - الدا1 

الشيضاء - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.78(7

العام) الجمع  بمقت�سى 

 (3(3 اإلستثنائي املؤ1خ في) 3)يناير)

بمشلغ) الشركة  1أسمال  1فع  تم 

من) أي  د1هم«) (335.533« قد1ه)

»333.333. )د1هم«)إلى)»335.533.  

د1هم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أ1باح أو عالوات إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768.339.

847I

HLZCONSULTING

LM CONTRACTOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HLZCONSULTING

 Residence(Fajwa  Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech(Maroc

LM CONTRACTOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بريستيجيا 

اقامة 33  1قم 34 مراكش - 43333 

مزاكش املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.76367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) يناير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة())لحسن))الهودى)

533)حصة اجتماعية من أصل)533 

حصة لفائدة))السيد))ة()محمد نجاح)

فوزي بتا1يخ)5 )يناير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) بتا1يخ) 3) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)435).

848I

MOHAMED LAAGOUBI

CAP MARINE
إعالن متعدد القرا1ات

MOHAMED LAAGOUBI

 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC

CAP MARINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1قم 88 

تجزئة 1ياض الياسمين  دكان  و) 
زنقة بن حديفة - 33333 فا3 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.633 9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في))3)فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 

تحديد نصيب كل واحد من) مايلي:)

محمد)) 1تبي  فياللي  ( السيد) ( و1ثة)

في) املو1خ  العدلي  العقد  على  بناء)

 7/38/(3(3

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

في) منهم  واحد  كل  حصص  تحديد 

شركة حسب امليراث.

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة.
على) ينص  الذي  (:4 1قم) قرا1 
تعيين السيدة الفهيم العزيزة) مايلي:)
غير) ملدة  وذلك  الشركة  تسيير  في 
الصالحيات) كل  ومنحها  محدودة 
من توقيع وتسيير وتمثيل الشركة في)

جميع املعامالت اإلدا1ية والشنكية).
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:))

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
على) ينص  الذي  (:7 1قم) بند 
السيد) و1ثة  تقسيم حصص  مايلي:)
مجموعها) والتي  محمد  1تبي  فياللي 
333 حصة الى مايلي:)السيدة الفهيم)
السيدة)) (- العزيزة---&gt;125حصة)
فياللي 1تبي وسام)---&gt;87)حصة))-)
 gt;88&---(السيدة))فياللي 1تبي كريمة
محمد) 1تبي  فياللي  السيد  (- حصة)
فياللي) السيد  (- ---&gt;175حصة)
---&gt;175حصة)) ( يوسف) 1تبي 
اسماعيل) 1تبي  فياللي  السيد  (-
فياللي) السيد  ( (- ---&gt;175حصة)

1تبي انس)---&gt;175حصة)
على) ينص  الذي  (:8 1قم) بند 
تعيين السيدة الفهيم العزيزة) مايلي:)
غير) ملدة  وذلك  الشركة  تسيير  في 

محدودة.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)338 .
849I

HLZCONSULTING

LM CONTRACTOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

HLZCONSULTING
 Residence(Fajwa  Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B
 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech(Maroc
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LM CONTRACTOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي بريستيجيا 

اقامة 33  1قم 34 مراكش - 43333 

مزاكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.76367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) يناير) )3)) ( 5 املؤ1خ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ) 3) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)435).

853I

STE ZIZ COMPTA

EASYLINK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

EASYLINK SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تامعا1كيت الرتب اوفو3 الرشيدية 

- 353)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 4589

  ( عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EASYLINK SERVICES

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تركيب أجهزة الكمشيوتر

مقاول تنظيف واجهات املحالت) (

شقق)

الوساطة.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تامعا1كيت الرتب اوفو3 الرشيدية)

- 353)5)الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد حمدي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (53 ( (: حا) ايت  هشام  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد محمد زمراكي):))53))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حمدي  سعيد  السيد 

الرشيدية) (66 1قم) اوليتكير  حي 

333)5)الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا() ايت حا  السيد هشام 

الرشيدية) العمالة  تجزئة  1قم) 8))

333)5)الرشيدية املغرب.

عنوانه)ا() زمراكي  محمد  السيد 

حي ازمو1 الجديد) (87 1قم) (38 شا1ع)

الرشيدية)333)5)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حمدي  سعيد  السيد 

الرشيدية) (66 1قم) اوليتكير  حي 

333)5)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)83).

85 I

Hedge(Consulting

 SOCIETE AGRICOLE DU

R›NIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Hedge(Consulting

 N° 19, rue(Haj(Omar(Riffi,

 Casablanca ، 20120،

Casablanca(Maroc

 SOCIETE AGRICOLE DU R›NIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 74-

73, زاوية زنقة أوالد زيان ومحمد 

سميحة، الدا1 الشيضاء. - 3333) 

الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4939 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE AGRICOLE DU R’NIM

إقتناء،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقا1ات) إيجا1 وإستغالل األ1ا�سي،)

�سيء) ( وكل) الفالحية،) والضيعات 

غير) أو  مشاشر  بشكل  بها  مرتشط 

مشاشر.).

74- (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ومحمد) زيان  أوالد  زنقة  زاوية  (,73

 (3333 (- الشيضاء.) الدا1  سميحة،)

الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:

 4.333 ( (: الراجي) جمال  السيد 

حصة بقيمة)53)د1هم للحصة).

 4.333 ( (: الراجي) عشدهللا  السيد 

حصة بقيمة)53)د1هم للحصة).

 4.333 ( (: الراجي) ( السيد بلقاسم)

حصة بقيمة)53)د1هم للحصة).

 4.333 ( (: الراجي) حميد  السيد 

حصة بقيمة)53)د1هم للحصة).

 (.333 ( (: السيدة خديجة الراجي)

حصة بقيمة)53)د1هم للحصة).

 433 ( (: الراجي) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)53)د1هم للحصة).

السيدة وفاء)الراجي):))433)حصة)

بقيمة)53)د1هم للحصة).

 433 ( (: الراجي) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)53)د1هم للحصة).

السيدة أمال الراجي):))433)حصة)

بقيمة)53)د1هم للحصة).

السيدة دالل الراجي):))433)حصة)

بقيمة)53)د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الراجي  جمال  السيد 

كاليفو1نيا) (, 3 الرقم) 1شاد،) تجزئة 

53 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() الراجي  عشدهللا  السيد 

  ,)زنقة ما1غريت،)أنفا)3373))الدا1)

الشيضاء)املغرب.

الراجي عنوانه)ا() ( السيد بلقاسم)

كاليفو1نيا) (,7A الرقم) تجزئة أوكوك،)

53 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() الراجي  حميد  السيد 

كيتا،بولو) موديشو  شا1ع  (،7(7

3)34))الدا1 الشيضاء)املغرب.

السيدة خديجة الراجي عنوانه)ا()

العروي،تجزئة) جشل  زنقة  (,7

الدا1) ((3673 السالم) مسعودة،حي 

الشيضاء)املغرب.

السيدة فاطمة الراجي عنوانه)ا()

كا1دينيا،كاليفو1نيا،) تجزئة  (، 7

53 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.

السيدة وفاء)الراجي عنوانه)ا()54،)

كاليفو1نيا) (,38 تجزئة فلو1يدا،زنقة)

53 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
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السيدة خديجة الراجي عنوانه)ا()
6،)ممر شا1دونو1ي،الوازيس)3 34) 

الدا1 الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الراجي  أمال  السيدة 
   43 ايفر) فريول  شا1ع  (،4-B3 3

بريكسيل بلجيكا.
عنوانه)ا() الراجي  دالل  السيدة 
الرباط.) سوي�سي،) ضاية مو�سى،) (,4(

35 3 )الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الراجي  جمال  السيد 
كاليفو1نيا،) (, 3 الرقم) تجزئة 1شاد،)
الدا1 الشيضاء.)53 3))الدا1 الشيضاء)

املغرب
عنوانه)ا() الراجي  عشدهللا  السيد 
الدا1) أنفا،) ما1غريت،) زنقة  (,  
الشيضاء) الدا1  ((3373 الشيضاء.)

املغرب
الراجي عنوانه)ا() ( السيد بلقاسم)
تجزئة أوكوك،)الرقم)7A,)كاليفو1نيا،)
53 3))الدا1 الشيضاء) الدا1 الشيضاء)

املغرب
عنوانه)ا() الراجي  حميد  السيد 
7)7،)شا1ع موديشو كيتا،بولو،)الدا1)
الشيضاء) الدا1  ((34(3 الشيضاء.)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 8 769.

85(I

FIDUCIAIRE MOGADOR

AMINI EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira(Maroc

AMINI EXPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي ملنزل بمركز أوناغة  - 44333 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5633

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AMINI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EXPORT

-)تصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

الزيوت) الفالحية  املنتوجات 

ومشتقاتها

املحركات) الغيا1,) استيراد قطع  (-

والنسيج)

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي ملنزل بمركز أوناغة))-)44333 

الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة عتيقة عواد):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

533)حصة) ( (: السيد يونس امني)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عواد  عتيقة  السيدة 

مركز أوناغة)44333)الصويرة املغرب.

السيد يونس امني عنوانه)ا()مركز)

أوناغة)44333)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عواد  عتيقة  السيدة 

مركز أوناغة)44333)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)39)ما31)

 )3))تحت 1قم) )3)/88.

853I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE VILLA PRINT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°3(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N° 66,3EME ETAGE

 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

 STE VILLA PRINT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل كائن 

بالطابق السفلي حي أجدير الحسيمة 

- 333)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(75

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VILLA PRINT SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)طابعة

بيع معدات مكتبية)

تاجر)

استيراد وتصدير

تصنيع الو1ق

نقل الشضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)محل كائن)

بالطابق السفلي حي أجدير الحسيمة)

- 333)3)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الشمات) جواد  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: الشمات) جواد  السيد 
بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الشمات  جواد  السيد 
الحسيمة) (3(333 تفراست) شا1ع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الشمات  جواد  السيد 
الحسيمة) (3(333 تفراست) شا1ع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)46).
854I

KTS CONSEIL

EASY ENTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My
 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,
 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

EASY ENTRY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
1قم 5 .جنان او1اد عما1ة 1قم 3  
شقة 1قم )) كدية لعشيد مرلكش - 

3 433 مرلكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   65 

 35 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 أكتوبر)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EASY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ENTRY
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) واملساعدة  ( االستشا1ات االدا1ية)

إدا1ة األعمال.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  3 1قم) او1اد عما1ة  5 .جنان  1قم)
(- كدية لعشيد مرلكش) ((( شقة 1قم)

3 433)مرلكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: احمن) مهدي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مهدي احمن عنوانه)ا()حي)
مراكش) (933 -143قم) الحسني بلوك)

33 43)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مهدي احمن عنوانه)ا()حي)
مراكش) (933 -143قم) الحسني بلوك)

33 43)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)7 39) .
855I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE ANH SOUFIAN CAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°3(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N° 66,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC

  STE ANH SOUFIAN CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

الكائن بشا1ع ابن الهاني حي املنزه 
1قم 35  - 333)3 الحسيمة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3 33
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ما31) )3)) (35 املؤ1خ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الصالحي عشدالحكيم))كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)85.

856I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE GOMA RUGA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°3(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N° 66,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC

STE GOMA RUGA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 9 زنقة 
عين هللا حي ميراد1 السفلي - 333)3 

الحسيمة املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.777

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
4))فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
شركة) (STE GOMA RUGA SARL
مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د1هم  ((3.333 1أسمالها)
مقرها اإلجتماعي)9)زنقة عين هللا حي)
الحسيمة) (3(333 (- السفلي) ميراد1 

املغرب نتيجة ألزمة في القطاع.

و عين:
ملخروط) ( عشدالعزيز) السيد)ة()
حي) هللا  عين  زنقة  (39 وعنوانه)ا()
الحسيمة) (3(33 السفلي) ميرادو1 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
39)زنقة) 4))فبراير) )3))وفي) بتا1يخ)
 3(333 عين هللا حي ميراد1 السفلي)-)

الحسيمة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)93.
857I

FIDUBAC SARL

PETRO-MAGNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL
)6 مكر1 شا1ع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، 1الشقة 1قم    الناضو

62000، nador(maroc
PETRO-MAGNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
شا1ع شاوان 1قم 44 سلوان الناظو1 

- 333)6  الناظو1 املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
. 9595

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ((4 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
مصطفى)) )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (533 املكنا�سي)
)ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)
فبراير) ((4 بتا1يخ) كونتيش  ( محمد)

.(3( 
تفويت السيد))ة()محمد))كونتيش)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333
ما31) بتا1يخ) 3) ( املالكي) تليتما3 

.(3( 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)39)ما31)

 )3))تحت 1قم)7 5.
858I

TANGEXPERT CONSULTING SARL

NEMARO SARL AU
إعالن متعدد القرا1ات

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM  9
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC
NEMARO SARL AU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 

شا1عي الفاييط وأبو بكر الصديق  
اقامة كولونا 1قم 8  93333 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.7(843

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)8))فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
املعاينة واملوافقة على تفويت جميع)
حصة) ( 333 النقدية أي) الحصص 
د1هم) (100،00 بقيمة) اجتماعية 
اململوكة من طرف) الوحدة  للحصة 
السيدة كوثر الد1هم في شركة نيما1و)
خديجة) السيدة  لفائدة  ش.ذ.م.م 

القنا1ي.
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
من) الد1هم  كوثر  السيدة  استقالة 
مهامها كمسيرة وحيدة للشركة وابراء)

ذمتها.
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
القنا1ي) خديجة  السيدة  تسمية 
وبالتالي) للشركة  وحيدة  كمسيرة 

اعتماد التوقيع املنفرد من طرفها.
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة).
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
شريكة) القنا1ي  خديجة  السيدة 
حصة) ( 333 أللف) مالكة  وحيدة 

نقدية.
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بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
1أسمال الشركة محدد في مشلغ مئة)
مقسم) د1هم،) () 33.333,33( ألف)
إلى ألف))333 ()حصة نقدية بقيمة)
الواحدة) للحصة  د1هم  ( 33,33
اململوكة من طرف اململوكة من طرف)

السيدة خديجة القنا1ي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)54)43).

859I

SOUHAL CONSULTING

GHIMARDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL(MELLAK 82-A(APPT 14

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

GHIMARDIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

)4  تجزئة سمية  - 46333 اسفي 
املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 3833
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
34)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
1أسمالها) مشلغ  ( (GHIMARDIS
مقرها) وعنوان  د1هم  ( .333.333
تجزئة سمية)) ( 4( اإلجتماعي تجزئة)
(: ل) نتيجة  املغرب  اسفي  (46333  -

الوضعية املالية الصعشة).
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اسفي) (46333 (- ( تجزئة سمية) ( 4(

املغرب.)
و عين:

مرو1ي) ( ياسين) السيد)ة()
اسفي) (46333 اسفي) وعنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( االبتدائية بآسفي)

 )3))تحت 1قم)73).
863I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE TORINAR SNC
شركة املساهمة

قفل التصفية

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°3(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N° 66,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،
ALHOCEIMA MAROC

STE TORINAR SNC شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 
تالبودا أجدير - 333)3 الحسيمة 

املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.(553

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) ما31) )3)) في) 3) املؤ1خ 
شركة) (STE TORINAR SNC حل)
 63.333 1أسمالها) مشلغ  املساهمة 
اإلجتماعي حي) د1هم وعنوان مقرها 
الحسيمة) (3(333 (- أجدير) تالبودا 

املغرب نتيجة ألزمة في القطاع.
و عين:

 السيد)ة()يوسف))قطاط وعنوانه)ا(
)3حي ميرادو1 1قم) 3 33)3 الحسيمة)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتا1يخ) 3)ما31) )3))وفي حي تالبودا)

أجدير)-)333)3)الحسيمة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 9.
86 I

شركة 1ياض للحسابات

REDCOCOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة 1ياض للحسابات

39 شا1ع الدا1 الشيضاء ، 333)6، 

الناظو1 املغرب

REDCOCOS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطا1 

7) عما1ة   ، الطابق 4 الشقة 1قم 

3) - 3 3)6 الناظو1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 677

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REDCOCOS

غرض الشركة بإيجاز):)

الغذائية) املواد  وتصدير  استيراد 

التجميل) مواد  واملشروبات،)

والتنظيف وفحم الشخو1 والشيشة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي املطا1)

الشقة 1قم) (4 الطابق) (، عما1ة) ) ((7

3) - 3 3)6)الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ابراهيم) يشو  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ابراهيم  يشو  السيد 

الناظو1) (6(3(4 ( فرخانة) حجيوة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ابراهيم  يشو  السيد 

الناظو1) (6(3(4 ( فرخانة) حجيوة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)9 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)434.

86(I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 TANGIER REAL ESTATE

INVESTMENTS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 TANGIER REAL ESTATE

INVESTMENTS SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

محمد الساد3, إقامة  باهية   

ازها1, بلوك  5, شقة 1قم  -4 - 

93333 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.54 5 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تعيين) فبراير) )3)) املؤ1خ في) 3)

 VAN مسير جديد للشركة السيد)ة()

 DER( WEL( Josinus( Bertje( Marin

كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 4)39).

863I



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6890

SOUHAL CONSULTING

 PARAPHARMACIE
IDYASSINE

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

 PARAPHARMACIE IDYASSINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشطر ) 
حرف م 1قم 36)  جماعة حربيل 
تامنصو1ت  - 43333 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (  5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.PARAPHARMACIE IDYASSINE

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
الطشية،) املستلزمات  وتوزيع 
املختبرية،) التشخيصية  الكواشف 
ومستحضرات) الغذائية،) املكمالت 

التجميل)....
الشطر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
)جماعة حربيل) ((36 ))حرف م 1قم)
مراكش) (43333 (- ( تامنصو1ت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيد احمد اديسين)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد احمد اديسين)

مراكش)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد احمد اديسين)

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)9 4 ) .

864I

STE CECONA SARL

 STE YAHYAOUI

TRANSPORTEUR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

شا1ع جيش امللكي 1قم 74 الناظو1 ، 

333)6، الناظو1 املغرب

 STE YAHYAOUI

 TRANSPORTEUR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

قاسيطة تسافت - الد1يوش مركز 

قاسيطة تسافت - الد1يوش 354)6 

الد1يوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 34

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 YAHYAOUI TRANSPORTEUR

.SARL AU
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

النقل الوطني والدولي للشضائع نيابة)

عن الغير

-)نقل االمتعة غير املصحوبة

-)استيراد وتصدير املعدات.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مركز) الد1يوش  (- تسافت) قاسيطة 

قاسيطة تسافت)-)الد1يوش)354)6 

الد1يوش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

اليحياوي:)) الحكيم  عشد  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).

(: اليحياوي) الحكيم  عشد  السيد 

333 )بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
اليحياوي) الحكيم  عشد  السيد 

اتسافت) تالمغيت  دوا1  عنوانه)ا()

الد1يوش)354)6)الد1يوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اليحياوي) الحكيم  عشد  السيد 

اتسافت) تالمغيت  دوا1  عنوانه)ا()

الد1يوش)354)6)الد1يوش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم)34.

865I

SALIMA FOOD

IGMA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IGMA NEGOCE

434 محل 1قم   تجزئة املسا1 طريق 

اسفي ، 43333، مراكش املغرب

IGMA NEGOCE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 434 محل 
1قم   تجزئة املسا1 طريق اسفي - 

43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   979
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 IGMA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. NEGOCE
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير
التوابل) الجافة,) الفواكه  بيع 

والقطاني بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي):)434)محل)
(- اسفي) املسا1 طريق  تجزئة  1قم) )

43333)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد لكحل عشد الوهاب):))433 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 333 ( (: السيد لكحل عشد املولى)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد لكحل حسن):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوهاب) عشد  لكحل  السيد 
الكندافي) العزوزية  تجزئة  عنوانه)ا()

1قم)7) 43333)مراكش املغرب.
السيد لكحل عشد املولى عنوانه)ا()
طريق اسفي) (4 5 تجزئة املسا1 1قم)

43333)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() حسن  لكحل  السيد 
طريق اسفي) (4 5 تجزئة املسا1 1قم)

43333)مراكش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الوهاب) عشد  لكحل  السيد 

الكندافي) العزوزية  تجزئة  عنوانه)ا()
1قم)7) 43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (33 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)76) ) .

866I

iso(fidus

RIKIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

iso(fidus

حي األمال )3  1قم 43 مكتب 1قم 36 

طابق الثاني تيط مليل دا1الشيضاء ، 

9643)، دا1الشيضاء املغرب

RIKIA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمال 

)3 1قم 43 مكتب 1قم 36 طابق 

الثاني تيط مليل الدا1الشيضاء - 

9643) الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4943( 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 RIKIA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SARL AU

تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات) وتصدير  استيراد  دولية،)

الصناعية واملنتجات املماثلة،)تاجر.

عنوان املقر االجتماعي):)حي األمال)
طابق) (36 1قم) مكتب  (43 1قم) (3(
(- الدا1الشيضاء) مليل  تيط  الثاني 

9643))الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد العز):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد العز عنوانه)ا())زنقة)
ميسو1) االدا1ي  الحي  الياسمين 

53)33)ميسو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد العز عنوانه)ا())زنقة)
ميسو1) االدا1ي  الحي  الياسمين 

53)33)ميسو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769873.

867I

LACASA DEL VIAJE

LACASA DEL VIAJE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LACASA DEL VIAJE
الكماش بوعرك الناظو1 ، 533)6، 

الناظو1 املغرب
LACASA DEL VIAJE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الكماش 
بوعرك الناظو1 الناظو1 533)6 

الناظو1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 675
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LACASA DEL VIAJE

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمتعة) وتـوزيع  والدولي  الـوطني 

والشضائع بدون مــرافق.

الكماش) (: عنوان املقر االجتماعي)

 6(533 الناظو1) الناظو1  بوعرك 

الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد لعري):))53))حصة)

بقيمة)5.333))د1هم للحصة).

السيد عصام بروم):))53))حصة)

بقيمة)5.333))د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد لعري عنوانه)ا()دوا1)

 6(533 الناظو1) بوعرك  الكماش 

الناظو1 املغرب.

السيد عصام بروم عنوانه)ا()دوا1)

 6(533 الناظو1) بوعرك  الكماش 

الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد لعري عنوانه)ا()دوا1)

 6(533 الناظو1) بوعرك  الكماش 

الناظو1 املغرب

السيد عصام بروم عنوانه)ا()دوا1)

 6(533 الناظو1) بوعرك  الكماش 

الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)38)ما31)

 )3))تحت 1قم)  5.

868I

EXPERT FIDUCIAIRE

SG EQUIPEMENT

إعالن متعدد القرا1ات

EXPERT FIDUCIAIRE

 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY(HASSANI ، 20200،

CASABLANCA MAROC

SG EQUIPEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 45 زنقه 

  شقة 3 الطابق ) طريق الخير 

البرنو�سي 45 زنقه   شقة 3 الطابق 

) طريق الخير البرنو�سي 33)5  

الدا1 الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.36795 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)9 )فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تقليص هدف الشركة بازالة اعمال)

الشناء

على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 

توسيع نشاط الشركة بزيادة) مايلي:)

وبيع جميع لوازم الوقود) نقل شراء)

والتشحيم)

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:3 1قم) بند 

توسيع نشاط الشركة بزيادة) مايلي:)

وبيع جميع لوازم الوقود) نقل شراء)

والتشحيم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769575.

869I
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BOUCHTA COMPTA

TANGER BATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
TANGER BATI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرأب 
تجزئة االقامة 1قم 3  طنجة الشالية  

- 93333 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.673(7

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)9 )يناير) )3))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
  3 1قم) االقامة  تجزئة  »مرأب  من)
طنجة) (93333 (- ( الشالية) طنجة 
مركز) (4-34 »محل 1قم) إلى) املغرب«)
ديستما1 ساحة الروداني شا1ع عشد)
 -   34 هللا الهشطي اقامة القد3 1قم)

93333)طنجة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)95) .
873I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

H&K NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
H&K NEGOCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 1قم 

 3 شا1ع عشد هللا كنون 1قم 33 
حي السالم أكادير - 83333 أكادير 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4(645
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) يناير) )3)) املؤ1خ في) ))
مسير جديد للشركة السيد)ة()كيالني)

محمد كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))9867.
87 I

كابيموك

ZINEB KAF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيموك
3) زنقة شونيي الدا1الشيضاء ، 
3373)، الدا1الشيضاء املغرب

ZINEB KAF SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
جوهرة الرحمة مجموع 4 عما1ة   

الشقة  3 اوالد احمد الدا1الشيضاء 
- 3))7) الدا1الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4933 9
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 ZINEB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.KAF SARL
-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتصدير
-أعمال الديكو1,)طشاعة,)اعالنية

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عما1ة)   (4 مجموع) الرحمة  جوهرة 
اوالد احمد الدا1الشيضاء) الشقة) 3)

- 3))7))الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد املا3 سالم جاعد)
  33 حصة بقيمة) (5 3 ( (: القشي�سي)

د1هم للحصة).
493)حصة) ( (: السيدة زينب قاف)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد محمد املا3 سالم جاعد)

القشي�سي):)3 5)بقيمة)33 )د1هم.
بقيمة) (493 (: السيدة زينب قاف)

33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد املا3 سالم جاعد)
كوثر)   اقامة  عنوانه)ا() القشي�سي 
دا1 بوعزة) (( الرحمة) (5 1قم) عما1ة) )
الدا1الشيضاء) ((7((3 النواصر)

املغرب.
عنوانه)ا() قاف  زينب  السيدة 
الزنقة) )1قم)85)د1ب لوبيال)3343) 

الدا1الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املا3 سالم جاعد)
كوثر)   اقامة  عنوانه)ا() القشي�سي 
دا1 بوعزة) (( الرحمة) (5 1قم) عما1ة) )
الدا1الشيضاء) ((7((3 النواصر)

املغرب
عنوانه)ا() قاف  زينب  السيدة 
الزنقة) )1قم)85)د1ب لوبيال)3343) 

الدا1الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768834.
87(I

AGC CONSULTING

ADRAR PALM ادرار پالم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGC CONSULTING
53)، زاوية شا1ع موالي يوسف 
وبو1دو، الطابق 4، شقة    ، 
3343)، الدا1 الشيضاء املغرب

اد1ا1 پالم ADRAR PALM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 1قم 

53)، زاوية شا1ع موالي يوسف 

وشا1ع بو1دو الطابق 4 شقة    - 

3343) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494333

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اد1ا1) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADRAR PALM(پالم

إنتاج،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بصفة) والفالحة  التمو1  توزيع  بيع،)

عامة.

عما1ة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
53)،)زاوية شا1ع موالي يوسف) 1قم)

 - شقة)    (4 الطابق) بو1دو  وشا1ع 

3343))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد))ايت يحيا يوسف):))833.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  33 ( (: علي) يحيا  ايت  ( السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  33 ( (: ايت يحيا احمد) ( السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) يحيا  ايت  ( السيد)
نسيم) تجزئة  (، (385 1قم) عنوانه)ا()

إسالن)3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

ايت يحيا علي عنوانه)ا()) ( السيد)

شا1ع بو1كون،)الطابق)))شقة 1قم))9 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
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السيد))ايت يحيا احمد عنوانه)ا()
 ( 56)الطابق) تجزئة الخزامى،)عما1ة)
الشيضاء) الدا1  ((3333  5 1قم) شقة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ايت يحيا علي عنوانه)ا()) ( السيد)
شا1ع بو1كون،)الطابق)))شقة 1قم))9 

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769853.
873I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MACSYSTEME
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
MACSYSTEME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم )3 
شا1ع 38) عين قادو3 حي املصلى 

فا3 - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
667 5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MACSYSTEME

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

كاميرات املراقشة

بيع االجهزة االلكترونية

االجهزة) وتركيب  صيانة 

االلكترونية

اشغال عامة.
 3( 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)

عين قادو3 حي املصلى) ((38 شا1ع)

فا3)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  33 ( (: املهدي) التب�سي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املهدي  التب�سي  السيد 

املسيرة) النسيم  تجزئة  (5 بلوك) (3(

فا3)33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اسمهان) التب�سي  السيدة 

عنوانه)ا())3)مجموعة)5)حي النسيم)

املسيرة فا3)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)5 667.

874I

MOHAMED LAAGOUBI

TROPIC
إعالن متعدد القرا1ات

MOHAMED LAAGOUBI

 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC

TROPIC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دكان 1قم 

5 قطعة 1قم 33  اقامة طه 1ياض 

نرجس  - 33333 فا3 املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.39349
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في))3)فبراير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 
واحد) كل  نصيب  تحديد  مايلي:)
محمد) 1تبي  فياللي  السيد  و1ثة  من 
في) املو1خ  العدلي  العقد  على  بناء)

 7/38/(3(3
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
في) منهم  واحد  كل  حصص  تحديد 

شركة حسب امليراث.
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة.
على) ينص  الذي  (:4 1قم) قرا1 
مايلي:))تعيين السيدة الفهيم العزيزة)
غير) ملدة  وذلك  الشركة  تسيير  في 
الصالحيات) كل  ومنحها  محدودة 
من توقيع وتسيير وتمثيل الشركة في)

جميع املعامالت اإلدا1ية والشنكية.)
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:))

شركة ذات املسوولية املحدودة)
بند 1قم)8:)الذي ينص على مايلي:)
تقسيم حصص و1ثة السيد فياللي)
1وتبي محمد والتي مجموعها)49333 
الفهيم) السيدة  مايلي:) الى  حصة 
العزيزة---&gt;6125)حصة)-)السيدة))
 gt;4288&--- وسام) 1تبي  فياللي 
حصة))-)السيدة))فياللي 1تبي كريمة)---
&gt;4287)حصة)-)السيد فياللي 1تبي)
السيد) (- ---&gt;8575)حصة) محمد)
 gt;8575&--- ( يوسف) 1تبي  فياللي 
حصة))-)السيد فياللي 1تبي اسماعيل)
)السيد فياللي) (- ---&gt;8575)حصة)

1تبي انس)---&gt;8575)حصة.
على) ينص  الذي  (: 6 1قم) بند 
تعيين السيدة الفهيم العزيزة) مايلي:)

في تسيير الشركة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)339 .

875I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 NEW نيو أنطير طرادينك
INTER TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شا1ع املغرب العربي 1قم ) الطابق 
األول تطوان ، 93333، تطوان 

املغرب
 NEW INTER نيو أنطير طرادينك
TRADING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 شا1ع 
ولي العهد الطابق األول شقة 33 

مرتيل - 53 93 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(8833
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
نيو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NEW INTER طرادينك) أنطير 

.TRADING
غرض الشركة بإيجاز):)التجا1ة في)

املواد اإللكترونية واملعلوماتية.
عنوان املقر االجتماعي):)79 شا1ع)
 33 شقة) األول  الطابق  العهد  ولي 

مرتيل)-)53 93)مرتيل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
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السيد ابراهيم كروم):))533)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد يوسف كروم):))533)حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كروم  ابراهيم  السيد 
79 )شا1ع ولي العهد طابق) 3)شقة)

33)مرتيل)53 93)مرتيل املغرب.
عنوانه)ا() كروم  يوسف  السيد 
79 )شا1ع ولي العهد الطابق) 3)شقة)

33)مرتيل)53 93)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() كروم  ابراهيم  السيد 
79 )شا1ع ولي العهد طابق) 3)شقة)

33)مرتيل)53 39)مرتيل املغرب
عنوانه)ا() كروم  يوسف  السيد 
شا1ع ولي العهد الطابق) املغرب79 )
تطوان) (93 53 مرتيل) (33 شقة) (3 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)3496.

876I

CABINET S(S CONSULTING

 MILLENUIM TRADE
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET S(S CONSULTING
 CASABLANCA, BD(AL(QODS,
 RES(AMINA 5, OULAD(TALB,
 QUARTIER(EL(OMARIYA, LOT
 ASSAKANE(AL(ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
 MILLENUIM TRADE COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شا1ع 
   يناير الطابق االول الشقة 69  - 

33)33 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494393

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MILLENUIM TRADE COMPANY

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وشراء،)تصدير واستيراد،)وساطة.

75)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

 -   69   )يناير الطابق االول الشقة)

33)33)الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد محمد اسحامد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد اسحامد عنوانه)ا()

 3 عما1ة) (34 ج ه) (( تجزئة الشرف)

الشيضاء) (33(33 االلفة) ((8 شقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد اسحامد عنوانه)ا()

 3 عما1ة) (34 ج ه) (( تجزئة الشرف)

الشيضاء) (33(33 االلفة) ((8 شقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76955.

877I

EXPERT FIDUCIAIRE

BAVAY IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERT FIDUCIAIRE
 DERB JAMILA BLOC C N

 1300 HAY(HASSANI ، 20200،
CASABLANCA MAROC

BAVAY IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
ابراهيم الروداني 3  زنقة احمد 

املجاطي تجزئة االلب الطابق   1قم 
8 املعا1يف - 33)9  الدا1 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

487575
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BAVAY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ي.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
احمد) زنقة  ( 3 الروداني) ابراهيم 
املجاطي تجزئة االلب الطابق) )1قم)
الدا1 الشيضاء) ( 9(33 (- املعا1يف) (8

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد شردوخي مراد):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: السيد حقيق نو1 الدين)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مراد  شردوخي  السيد 
  3(53 بولو) 1قم95) النضو1  شا1ع 

الدا1 الشيضاء)املغرب.
السيد حقيق نو1 الدين عنوانه)ا()
الد1وة) (5 تجزئة نبيلة مخلوف) (545

5363))الدا1 الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مراد  شردوخي  السيد 
  3(53 بولو) 1قم95) النضو1  شا1ع 

الدا1 الشيضاء)املغرب
السيد حقيق نو1 الدين عنوانه)ا()
الد1وة) (5 تجزئة نبيلة مخلوف) (545

5363))الدا1 الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.
878I

boss(management(accounting

نكرو نكوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

boss(management(accounting
 5AV SALHA EDDINE EL AYOUBI

 1ER(ETAGE(N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
نكرو نكوص شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شا1ع حي 
بن ديشان عما1ة الديشوني بلوك أ 

1قم  3 الفنيدق - 93333 الفنيدق  
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(733 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(3 دجنبر) ( 7 في) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
التعليم الخصو�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (38 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)39.
879I
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

OSDN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شا1ع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيون ، 333)7، املر�سى العيون 

املغرب
OSDN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 زنقة 
الهدى  املر�سى  العيون - )7333 

املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
35565

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.OSDN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
تجميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الهياكل) أنواع  جميع  وتفكيك 
املصنوعة من السقاالت استيراد أو)

تصدير......
زنقة) (84 (: عنوان املقر االجتماعي)
 7333( (- العيون) ( املر�سى) ( الهدى)

املر�سى العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: بوطيب) السيد عثمان 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوطيب عنوانه)ا() السيد عثمان 
حي الوحدة تجزئة املسيرة الخضراء)
الشطر الثالث 1قم) 8املر�سى)))7333 

املر�سى العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوطيب عنوانه)ا() السيد عثمان 
حي الوحدة تجزئة املسيرة الخضراء)
الشطر الثالث 1قم) 8املر�سى)))7333 

املر�سى العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
38)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )/7)7.

883I

موثق

BATI SAKANE CHAJAM
إعالن متعدد القرا1ات

موثق
شا1ع املعتمد ابن عشاد إقامة) (7
األول) الطابق  أ  بلوك  الخطيب  ابن 

1قم)36)،)93333،)طنجة املغرب
 BATI SAKANE CHAJAM

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
االجتماعي:) مقرها  وعنوان 
مسجد) كالبونيطا،) حي  الحسيمة،)
االبرا1،)1قم)36)-)-)الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي:)

. 985
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)7 )فبراير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
بيع)333. 3)الف سهم تجا1ي لفائدة)

السيد احمد االز1ق
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
بيع)333. 3)الف سهم تجا1ي لفائدة)

السيد محمد سعيد بن عمر
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مسيرا)) الشراط  1شيد  السيد  تعيين 

للشركة
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد محمد سعيد بن عمر)

مسيرا))للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7/8 1قم) بند 
1اسمال) تقسسيم  اعادة  مايلي:)

الشركة
الذي ينص على) (:35/36 بند 1قم)
الشراط)) 1شيد  السيد  تعيين  مايلي:)
والسيد محمد سعيد بن عمرمسيرا))

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 
فبراير) ((( 1قم) تحت  فبراير) )3))

.(3( 
88 I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE VUCLAIR
INTERNATIONAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE VUCLAIR
 INTERNATIONAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 1قم 
9 الحي الصناعي عين الشقف فا3 

- 33333 فا3 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.( 59 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) (38 في) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-)تصنيع واستيراد وتصديرو توزيع)
منتجات التجميل والعناية الجسدية.
-)استيراد وتوزيع األجهزة الطشية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )35/3  .
88(I

iso(fidus

PAPIEMBAL INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

iso(fidus
حي األمال )3  1قم 43 مكتب 1قم 36 
طابق الثاني تيط مليل دا1الشيضاء ، 

9643)، دا1الشيضاء املغرب
PAPIEMBAL INDUSTRIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شا1ع 
ابن العونان حي سما1ة عين السشع 

حي املحمدي الدا1 الشيضاء - 3573) 
الدا1 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.453355
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) (39 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()عشدهللا))لكرو1ي))
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
الحسين))) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

معال))بتا1يخ)39)فبراير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769874.

883I

FINANCE CENTER

BEST CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER
 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

BEST CORNER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1قم 
  الطابق األول عما1ة إقامة محمد 
مروان 49/ 5 تجزئة 1اطما مراكش 

- 43333 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (363

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BEST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CORNER

مقهى) غرض الشركة بإيجاز):)-)

ومطعم..

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة) عما1ة  األول  الطابق  1قم) )

1اطما) تجزئة  مروان) 49/5) محمد 

مراكش)-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 533.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 5.333 ( (: ابو1ك) حسن  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ابو1ك  حسن  السيد 

مراكش)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ابو1ك  حسن  السيد 

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)637 ) .

884I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SONAFAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

SONAFAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني بلوك ا 3 1قم ليراك  - 

33333 فا3 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.6 7 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)  )فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
1قم ليراك)) (3 »الحي الحسني بلوك ا)
»1قم) إلى) املغرب«) فا3  (33333  -

ابراهيم) سيدي  الصناعي  الحي  ( 3
فا3)) (33333  -  833 زنقة الياسمين)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/39) .

885I

مكتب الجرودي

DECONAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الجرودي

شا1ع 8  نونبر 1قم 4) الناضو1 ، 

333)6، الناضو1 املغرب

DECONAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
الحرشة  بوعرك 333)6 الناضو1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : في 
طو1 االنجاز

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECONAD
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)واتمام الشناء.
دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناضو1) (6(333 بوعرك) ( الحرشة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد ايت الشيخ علي الحسين:)
433)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
 333 ( (: اعرو1و محمادي) السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد بن اعمر عمر):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد ايت الشيخ علي الحسين):)

43333)بقيمة)33 )د1هم.
السيد اعرو1و محمادي):)33333 

بقيمة)33 )د1هم.
 33333 (: عمر) اعمر  بن  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ايت الشيخ علي الحسين)
بوعرك) الحرشة  دوا1  عنوانه)ا()

333)6)الناضو1 املغرب.
السيد اعرو1و محمادي عنوانه)ا()
دوا1 بركانة ايكسان)333)6)الناضو1)

املغرب.
السيد بن اعمر عمر عنوانه)ا()حي)
 6(333  49 1قم) زنقة) 9 ) عريض 

الناضو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايت الشيخ علي الحسين)

بوعرك) الحرشة  دوا1  عنوانه)ا()

333)6)الناضو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)  )ما31)

 )3))تحت 1قم)543.

886I

FICOB((مكتب املحاسشة

TZG CONTRACTOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FICOB  مكتب املحاسشة

اقامة ايمان, شقة 4، شا1ع موالي 

اد1يس االول, املسيرة  , تما1ة ، 

3333 ، تما1ة املغرب

TZG CONTRACTOR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  شا1ع 

االبطال الشقة )  اكدال الرباط - 

3333  الرباط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 47863

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تعيين) فبراير) )3)) (33 املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة())املتقي)

بنسودة غزالن كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)747   .

887I
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STE S(HAM GESTION

O.M.M AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE S(HAM GESTION

 AV MLY ABDELAZIZ RCZ . 33

 NADA-8 BUREAU 3 KENITRA ،

14000، KENITRA(MAROC

O.M.M AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شا1ع 

موالي عشد العزيز 1قم 4 اقامة 

موالي عشد العزيز القنيطرة  - 

4333  القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

59469

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.O.M.M AGRI
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إدا1ة العمليات الز1اعية.

59)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

موالي عشد العزيز 1قم)4)اقامة موالي)

  4333 (- ( القنيطرة) العزيز  عشد 

القنيطرة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيدة الجناتي اميمة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الجناتي اميمة))عنوانه)ا()
بلخياط) الطالشية  تجزئة  (3( ( 1قم)

فا3))3)3))فا3))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الجناتي اميمة))عنوانه)ا()
بلخياط) الطالشية  تجزئة  (3( ( 1قم)

فا3))3)3))فا3))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 58 8.

888I

شركة الحسيمة لالستشا1ات ش.م.م

 ISRAILIA BATIMENT(«

»S.A.R.L )A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسيمة لالستشا1ات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 ISRAILIA BATIMENT S.A.R.L(«

A.U)« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

ازفزافن ايت قمرة الحسيمة - 

333)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3(65

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ISRAILIA BATIMENT S.A.R.L(«

.»(A.U

-الشناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة

-مقاول التركيشات الكهربائية

-تسويق املواد واملنتوجات الالزمة)

للشناء.

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- الحسيمة) قمرة  ايت  ازفزافن 

333)3)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الرا�سي) السيد سعيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرا�سي  سعيد  السيد 

الحسيمة) قمرة  ايت  ازفزافن  دوا1 

333)3)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الرا�سي  سعيد  السيد 

الحسيمة) قمرة  ايت  ازفزافن  دوا1 

333)3)الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)))).

889I

KAMA SERVICE

AUTO ECOLE AZIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة 1قم ) إقامة أميرة سيدي بنو1 

، 4353)، سيدي بنو1 املغرب

AUTO ECOLE AZIZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األول 1قم الدا1 4 حي املسيرة شا1ع 
الحسن الثاني الزمامرة سيدي بنو1   

- 33)4) سيدي بنو1 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(935

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في) 3)ما31) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

حي) (4 الدا1) 1قم  األول  »الطابق 

املسيرة شا1ع الحسن الثاني الزمامرة)

33)4))سيدي بنو1) (- ( ( سيدي بنو1)

 8 1قم) الدا1  »سفلي  إلى) املغرب«)

(- بنو1) الزمامرة سيدي  القد3  حي 

33)4))املغرب))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بنو1) بسيدي  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)3895.

893I

STE S(HAM GESTION

STE. DTNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE S(HAM GESTION

 AV MLY ABDELAZIZ RCZ . 33

 NADA-8 BUREAU 3 KENITRA ،

14000، KENITRA(MAROC

STE. DTNI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33  ا1ع 

موالي عشد العزيز اقامة ندى 8 

1قم املكتب 3 - 4333  القنيطرة  

املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.45547

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) ((3(3 يناير) ((8 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

اومحا) ( محمد) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (53.333

يناير) ((8 بتا1يخ) ( الحافظي) ( محمد)

.(3(3
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اومحا) ( محمد) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (53.333

يناير) ((8 بتا1يخ) ( الفراجة) ( محمد)

.(3(3

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة))بتا1يخ)8 )يناير)

 )3))تحت 1قم)9)839.

89 I

WIFAK GESTION

EEC ETUDES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

WIFAK GESTION

شا1ع عشد العالي بنشقرون مكاتب 
زينب طابق 1قم ) مكتب 1قم 8 . ، 

33333، فا3 املغرب

EEC ETUDES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شا1ع 

الشيروني العما1ة 1قم 4 الشقة 1قم 

)  أكدال  - 3393   الرباط املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

. 3 393

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

38)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

EEC ETUDES))شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

الشيروني) شا1ع  اإلجتماعي  مقرها 

العما1ة 1قم)4)الشقة 1قم)) )أكدال))

- 3393 ))الرباط املغرب نتيجة لعدم)

استمرا1ية وعدم القد1ة على مزاولة)

النشاط.

و عين:

بلغالت) ( ( حسن) السيد)ة()
اال1ز) شا1ع  ((( قطاع) وعنوانه)ا()

حي) (( شقة)  3 عما1ة  اال1ز  اقامة 

املغرب) الرباط  ( 3 33 ( ( ( الرياض)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شا1ع) وفي  فبراير) )3)) (38 بتا1يخ)

الشقة 1قم) (4 الشيروني العما1ة 1قم)

) )أكدال))-)3393 )الرباط املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)593   .

89(I

JIHA FIDUCIAIRE

BRICO FINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

BRICO FINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

3   بلوك )3 تجزئة أيت سعيد  - 

83333 أيت ملول املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

((7 9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BRICO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FINE

غرض الشركة بإيجاز):)شراء,)بيع)

وإصالح آالت القهوة.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)3   

بلوك))3)تجزئة أيت سعيد))-)83333 

أيت ملول املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

مصطفى)) موالي  العلوي  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مصطفى)) موالي  العلوي  السيد 
عنوانه)ا()1قم)96)بلوك ف حي املسيرة))

83333)أيت ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى)) موالي  العلوي  السيد 
عنوانه)ا()1قم)96)بلوك ف حي املسيرة))

83333)أيت ملول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

 )3))تحت 1قم)648.

893I

G&B STRUCTURES

MEET TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEET TRADING
33 زنقة أيت أو1ير شا1ع موالي 
يوسف، 3333)، الدا1الشيضاء 

املغرب
MEET TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 
أيت أو1ير شا1ع موالي يوسف - 

3333) الدا1الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(((3
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MEET (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TRADING
غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب وكذلك في الخا1ج)؛
تقديم الخدمات،)وساطة الزواج؛

استشا1ات اجتماعية
استشا1ات العالقة والتد1يب)؛

تطوير تطشيقات الهاتف املحمول؛
تطوير املوقع)؛

االتصاالت والرقمية)؛
بجميع) حصة  على  االستحواذ 
أو) الشركات  جميع  في  الوسائل 
الشركات ذات الهدف املماثل أو ذي)

الصلة)؛
املعامالت) جميع  (، عام) بشكل 
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجا1ية 
املنقولة أو العقا1ية التي تتعلق بشكل)
مشاشر أو غير مشاشر بأغراضها والتي)

قد تعزز تطوير الشركة وتوسيعها..
زنقة) (33 (: عنوان املقر االجتماعي)
(- يوسف) موالي  شا1ع  أو1ير  أيت 

3333))الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
حصة) (53 ( (: ابروز) نبيل  السيد 

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 53 ( (: السيدة ياسمين اجطيوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 5 عنوانه)ا() ابروز  نبيل  السيد 
 ALLEE ISELIN  CALENTIGNEY3

VALENTIGNEY 5733))فرنسا.
اجطيوي) ياسمين  السيدة 
 ( إقامة فلو1دو1ونجي) عنوانه)ا() ))
مراكش) ( (43333 زنقة مجاهد جليز)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 5 عنوانه)ا() ابروز  نبيل  السيد 
 ALLEE ISELIN  CALENTIGNEY3

VALENTIGNEY 5733))فرنسا
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

.CRI(تحت 1قم

894I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

أكطراك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV(DES(FAR

 MEKNES(VN ، 50000، MEKNES

MAROC

أكطراك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

  مكر1 عما1ة 8) شا1ع الجيش 

امللكي ،املدينة الجديدة، مكنا3   - 

53333 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(587

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أكطراك.

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية بالتقسيط

مقاول اشغال مختلفة

التجا1ة.
1قم)   (: االجتماعي) املقر  عنوان 

8))شا1ع الجيش امللكي) مكر1 عما1ة)

،املدينة الجديدة،)مكنا3)))-)53333 

مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد بوشعال سوفيان)):))333.  
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

سوفيان)) بوشعال  السيد 
 877 1قم) ( 6 بلوك) عنوانه)ا()
 5(333 ( الرشيدية) العاطي) ) عين 

الرشيدية))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سوفيان)) بوشعال  السيد 
 877 1قم) ( 6 بلوك) عنوانه)ا()
 5(333 الرشيدية) العاطي) ) عين 

الرشيدية))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)-.
895I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE VERT IRIG TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE VERT IRIG TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق السفلي ملك قنطاح زنقة 
1قم   املنزل 1قم 5 تجزئة الراشدية 
)  جرسيف- - 33 35 جرسيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(3( /(339
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERT IRIG TRAVAUX SARL

د1اسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجهيز انظمة السقي بالتنقيط

أشغال مختلفة الشناء

أشغال الغر3.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

زنقة) قنطاح  ملك  السفلي  بالطابق 

تجزئة الراشدية) (5 املنزل 1قم) 1قم) )

جرسيف) (35 33 (- جرسيف-) ( (

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: قنطاح) سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد كمال قنطاح):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سعيدة قنطاح عنوانه)ا()

تجزئة االمل 1قم)4)جرسيف)33 35 

جرسيف املغرب.

عنوانه)ا() قنطاح  كمال  السيد 

جرسيف) ( ( الراشدية) تجزئة 

33 35)جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() قنطاح  كمال  السيد 

جرسيف) ( ( الراشدية) تجزئة 

33 35)جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/3)3 .

896I

CABINET BADREDDINE

LUMIN›ART

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

استد1اك خطٍإ

استد1اك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيرة   اقامة هني الشقة 

1قم   ، 3، مراكش املغرب

LUMIN›ART شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 

)عما1ة 5)8 حرف أ املحل 1قم 5 - 

43333 مراكش املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد1اك 

الرسمية عدد) 565)بتا1يخ)7 )فبراير)

.(3( 

:)1قم التقييد في السجل) بدال من)

التجا1ي):) 388  

السجل) في  التقييد  1قم  (: يقرأ)

التجا1ي):) )38  

الشاقي بدون تغيير.

897I

TARGETUP CONSULTING

IT-HAK CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TARGETUP CONSULTING

 APP 2 IMM(N 6 LOT(ASMAE

 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC

IT-HAK CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

كا1نو الطابق السابع مكتب 1قم 

37 93333 طنجة  - 93333 طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3359

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

IT- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HAK CONSULTING

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشا1ة والد1اسات.

زنقة) ((3 (: عنوان املقر االجتماعي)

1قم) مكتب  السابع  الطابق  كا1نو 

93333)طنجة) (- ( 37 93333)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن شيضوض):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

شيضوض) حسن  السيد 

الريسوني) زنقة  (( 1قم) عنوانه)ا()

املصلى)93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شيضوض) حسن  السيد 

الريسوني) زنقة  (( 1قم) عنوانه)ا()

املصلى)93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39343).

898I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

SYNERGY TEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET
SYNTHESE SARL

 RES SOFIA PALMERAIE
 IMM F N 36, AV ABDELKRIM
 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE( IMM( F( N106،

40000،(MARRAKECH(MAROC
ذات) شركة  (SYNERGY TEL

املسؤولية املحدودة
إقامة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
  36 1قم) (F بلوك) باملو1ي  صوفيا 
 43333 (- شا1ع عشدالكريم الخطابي)

مراكش املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
1قم التقييد في السجل التجا1ي):)

  (345
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYNERGY TEL
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركزالنداء
-)اإلستيراد والتصدير.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  36 1قم) (F بلوك) باملو1ي  صوفيا 
 43333 (- شا1ع عشدالكريم الخطابي)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: بودالوي) ( ايوب) السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: بودالوي) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بودالوي عنوانه)ا() ( السيد ايوب)
تجزئة جنان الخير 1قم)3)8   53 43  

ابن جرير املغرب.
السيد عثمان بودالوي عنوانه)ا()
تجزئة جنان الخير 1قم)3)8   53 43 

ابن جرير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بودالوي عنوانه)ا() ( السيد ايوب)
تجزئة جنان الخير 1قم)3)8   53 43  

ابن جرير املغرب
السيد عثمان بودالوي عنوانه)ا()
تجزئة جنان الخير 1قم)3)8   53 43  

ابن جرير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3333.
899I

ديفي اكسشيرتيز

YoSo HUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديفي اكسشيرتيز
إقامة الياسمين زاوية شا1ع عمر 
الخيام وزنقة الشنفسج عما1ة 7 

بوسيجو1 ، 3))3)، الدا1 الشيضاء 
املغرب

YoSo(HUB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)، 
شا1ع الز1قطوني ، 1قم )9 الدا1 
الشيضاء. - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49 379
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 YoSo (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HUB

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع) وتصدير  واستيراد  وبيع 

وتركيب جميع املواد واملعدات املادية)

واألمن) واإللكترونية  والكهربائية 

الحاسوبي.).

(، ((65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدا1) (9( 1قم) (، الز1قطوني) شا1ع 

الشيضاء) الدا1  ((3333 (- الشيضاء.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: الجزولي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: الزانيفي) سفيان  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف الجزولي عنوانه)ا()

الحي) الحسيمة  زنقة  النخيل  فيال 

الشتوي))43333)مراكش املغرب.

السيد سفيان الزانيفي عنوانه)ا()

املدينة) (47( فيال) 1يسو1  جولف 

الدا1) ((7((3 ( بوسكو1ة) الخضراء)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الجزولي عنوانه)ا()

الحي) الحسيمة  زنقة  النخيل  فيال 

الشتوي))43333)مراكش املغرب

السيد سفيان الزانيفي عنوانه)ا()

املدينة) (47( فيال) 1يسو1  جولف 

الدا1) ((7((3 ( بوسكو1ة) الخضراء)

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) ( 3 1قم) تحت  ((3(3 فبراير)

.(3( 

933I
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Trefle(Conseil

MARJAL SEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض 1أسمال الشركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

MARJAL SEA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املعا1يف 

) مكر1، زنقة أبو عشد هللا نافع 

الطابق الثاني، الشقة 3  - 3333) 

الدا1الشيضاء املغرب.

خفض 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.433565

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ما31) )3)) في) 3) املؤ1خ 

بمشلغ) الشركة  1أسمال  خفض 

أي) د1هم«) (((.333.333« قد1ه)

إلى) د1هم«) ((3.333.333« من)

(: طريق) عن  د1هم«) ( .333.333«

تخفيض عدد))األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) ) 773.

93 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

TEMA PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

TEMA PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 

الكريم الخطابي اقامة ابن مو�سى 

الكواش الطابق )  - 33333 فا3 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66733

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TEMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROMOTION

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع العقا1ات أو املعامالت العقا1ية)

األخرى.

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عشد)

مو�سى) ابن  اقامة  الخطابي  الكريم 

فا3) (33333  -   ( الطابق) الكواش 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

473.333.  )د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة الشرايبي فاطمة الزهراء)

:))4.733  )حصة بقيمة)33 )د1هم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الشرايبي فاطمة الزهراء)
عنوانه)ا()1قم)6 )تجزئة عرصة الخير)

طريق ايموزا1)33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الشرايبي فاطمة الزهراء)
عنوانه)ا()1قم)6 )تجزئة عرصة الخير)

طريق ايموزا1)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/93  .

93(I

tracom(cg

ZAK.ECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tracom(cg

 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC

ZAK.ECO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

هدى 3) زنقة سند3 1قم 6 تجزئة 

فتح ليراك  - 33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66679

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

ZAK. (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ECO

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير مواد التشحيم

التجا1ة.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (6 زنقة سند3 1قم) ((3 هدى)

فتح ليراك))-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 733 ( (: العالي) عشد  بجو  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

حصة) (333 ( (: السيد بجو جالل)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بجو عشد العالي عنوانه)ا()
1قم) سند3  زنقة  ((3 هدى) إقامة 
فا3) (33333 ( ليراك) فتح  تجزئة  (6

املغرب.
السيد بجو جالل عنوانه)ا()إقامة)
تجزئة) (6 زنقة سند3 1قم) ((3 هدى)

فتح ليراك))33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بجو عشد العالي عنوانه)ا()
1قم) سند3  زنقة  ((3 هدى) إقامة 
فا3) (33333 ( ليراك) فتح  تجزئة  (6

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/ ))).
933I

CABINET BADREDDINE

DAR MOUDOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسيرة   اقامة هني الشقة 

1قم   ، 3، مراكش املغرب
DAR MOUDOUNA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي )) كلم 
طريق أو1يكة طريق اسرائيل فيالج 

أيت بونيت - 43333 مراكش 
املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3574 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) )3)ما31) )3)) املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
DAR MOUDOUNA))مشلغ 1أسمالها)
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333
أو1يكة) طريق  كلم  ((( اإلجتماعي)
(- بونيت) أيت  فيالج  اسرائيل  طريق 
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (43333
من القانون) و35) (34 طشقا للشندين)

االسا�سي للشركة.
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كلم) ((( و حدد مقر التصفية ب)

أو1يكة طريق اسرائيل فيالج) طريق 

أيت بونيت)-)43333)مراكش املغرب.)

و عين:

سوان) ( فوزية) ليلى  السيد)ة()

وعنوانه)ا()فرنسا)*)*)*)كمصفي))ة()

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)693 ) .

934I

IAS CONSULTING

3ALAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد1اك خطٍإ

استد1اك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

IAS CONSULTING

 Immeuble(liberté(Rue(Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

3ALAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 1قم 

  ، إقامة علي ، شا1ع محمد بوزيان 

حي موالي 1شيد  - 3333) الدا1 

الشيضاء  املغرب .

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد1اك  (

الرسمية عدد)5647)بتا1يخ)3))يناير)

.(3( 

موثق) عقد  بمقت�سى  (: من) بدال 

مؤ1خ في)6))نونبر)3)3)

بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ) (: يقرأ)

في)6))نونبر)3)3)

الشاقي بدون تغيير.

935I

CLOTH PLAZA-POOL

CLOTH PLAZA-POOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLOTH PLAZA-POOL

 LOT 161 RUE 12 N°4

 MGHOGHA(TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

CLOTH PLAZA-POOL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة  6  
زنقة )  1قم 4 مغوغة  - 93333 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3937

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLOTH PLAZA-POOL

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير جميع املنتجات الغذائية أو)

غير الغذائية.

قطعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6 )زنقة)) )1قم)4)مغوغة))-)93333 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عمر منشيد):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر منشيد عنوانه)ا()46  
  3333  5 الثاني شقة) شا1ع حسن 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر منشيد عنوانه)ا()46  
  3333  5 الثاني شقة) شا1ع حسن 

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)-.

936I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

PLAYA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شا1ع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيون ، 333)7، املر�سى العيون 

املغرب
PLAYA TRAVAUX   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
زنقة افران 1قم 37 املر�سى  العيون - 

)7333 املر�سى العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3556 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PLAYA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  TRAVAUX

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال) الكهربائية  التركيشات 

متنوعة......

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املر�سى)) (37 1قم) افران  زنقة  النهضة 
العيون) املر�سى  (7333( (- العيون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: بلغازي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمزة بلغازي عنوانه)ا()حي)

املر�سى)) (37 1قم) افران  زنقة  النهضة 
العيون) املر�سى  (7333( العيون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة بلغازي عنوانه)ا()حي)

املر�سى)) (37 1قم) افران  زنقة  النهضة 
العيون) املر�سى  (7333( العيون)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

38)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )/5)7.

937I

IAS CONSULTING

MORGANYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد1اك خطٍإ

استد1اك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

IAS CONSULTING

 Immeuble(liberté(Rue(Al

 bassatine 8ème(étage(N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

MORGANYS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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 وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سمية، إقامة شهرزاد 3, الطابق 

الخمس، 1قم )) النخيل  - 3333) 
الدا1 الشيضاء  املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستد1اك  (
 39 بتا1يخ) عدد) 564) الرسمية 

دجنبر)3)3).
موثق) عقد  بمقت�سى  (: من) بدال 

مؤ1خ في)4))شتنبر)3)3)
بمقت�سى عقد عرفي مؤ1خ) (: يقرأ)

في)4))شتنبر)3)3)
الشاقي بدون تغيير.

938I

Cabinet(LAMRINI(HADI

TRANSPORT ROBAAIYAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(LAMRINI(HADI
8 ,شا1ع إبن سينا الناضو1 ، 

333)6، الناضو1 املغرب
 TRANSPORT ROBAAIYAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 
بوطيب سكتو1 3  - 333)6 

الناظو1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( 66 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT ROBAAIYAT
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األمتعة غير املصحوبة لآلخرين.

:)حي أوالد) عنوان املقر االجتماعي)
بوطيب سكتو1 3))-)333)6)الناظو1)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
الحفيظ:)) عشد  الفح�سي  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحفيظ) عشد  الفح�سي  السيد 
سكتو1) بوطيب  أوالد  حي  عنوانه)ا()

3))333)6)الناظو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ) عشد  الفح�سي  السيد 
سكتو1) بوطيب  أوالد  حي  عنوانه)ا()

3))333)6)الناظو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ))3)ما31)

 )3))تحت 1قم)473.
939I

BISSOPRISM

BISSOPRISM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BISSOPRISM
 46BDZERKTOUNI 5 ETAGE
 N17CASABLNACA ، 10000،

CSABLANCA MAROC
BISSOPRISM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   

46الز1قطوني ، الطابق الخامس 
، 1قم 7  ،  3333   الدا1 الشيضاء 

- املغرب - 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(737
في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BISSOPRISM

تقديم) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطعام)))واالستشا1ات اللوجستية.)

 46 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

،)1قم) الطابق الخامس) (، الز1قطوني)

7 )،))3333 ))الدا1 الشيضاء)-)املغرب)

. -

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 MWEPU ESPERANT السيد)

شقة) عنوانه)ا() (TSHISUMPA

  5 مشنى) ( 7 سكنية باألمان الطابق)

عين سشعا املغرب))كازابالنكا)

 KANKOLONGO السيد)

WATSHIAMALA)عنوانه)ا())8)شا1ع)

الشحر األحمر حي األمل فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 KANKOLONGO السيد)

WATSHIAMALA)عنوانه)ا())8)شا1ع)

الشحر األحمر حي األمل فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

9 3I

SAMIR FIDUCIAIRE

M.E.C MOUFID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

M.E.C MOUFID شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 5، 

عما1ة 6 ، شا1ع أ، شا1ع الجيش 

امللكي - 53353 مكنا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(6 7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 M.E.C (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.MOUFID

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الد1اسات واالستشا1ة.
(،5 1قم) (: املقر االجتماعي) عنوان 

الجيش) شا1ع  أ،) شا1ع  (، 6 عما1ة)

امللكي)-)53353)مكنا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: مفيد) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد مفيد عنوانه)ا()1قم)

6 ،)شا1ع أ،)شا1ع الجيش) 5،)عما1ة)

امللكي،)م.ج)53353)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد مفيد عنوانه)ا()1قم)

6 ،)شا1ع أ،)شا1ع الجيش) 5،)عما1ة)

6 ،)شا1ع) 5،)عما1ة) امللكي،)م.ج 1قم)

أ،)شا1ع الجيش امللكي،)م.ج مكنا3)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)65) .
9  I

DK PARTNERS MAROC

 Edgnex Data Centre &
Cloud Services

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
 Edgnex(Data(Centre & Cloud
Services شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شا1ع 
الز1قطوني الطابق 6 1قم 8  - 
33333) الدا1الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49(945

  9 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Edgnex( Data( Centre( &( Cloud

.Services
(• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تكنولوجيا املعلومات))مبرمج)،)محلل)

،)مصمم تكنولوجيا املعلومات(
العقا1يين) واملطو1ين  املشاني  (•
شراء)وبيع املشاني أو العقا1ات األخرى.
59)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -   8 1قم) (6 الطابق) الز1قطوني 

33333))الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 
د1هم،)مقسم كالتالي:

 DAMAC PROPERTIES الشركة)
DEVELOPMENT(CO.(:((100)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 DAMAC PROPERTIES الشركة)
عنوانه)ا() (.DEVELOPMENT CO
 ( 95 ( داماك العقا1ية دبي ش.م.ع)

دبي))اإلما1ات العربية املتحدة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حشيب محمد علي)
داماك العقا1ية دبي) كوكا1 عنوانه)ا()
ش.م.ع))95 ))دبي))اإلما1ات العربية)

املتحدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

9 (I

AM CONSULTING

HMA PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

  HMA PROMOTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6) ,زنقة 
مر3 السلطان، الشقة 3،الطابق 
األول - 3493) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49(467

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HMA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. PROMOTION SARL

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا1ي وأشغال الشناء.

عنوان املقر االجتماعي):):)6)),زنقة)

3،الطابق) الشقة) السلطان،) مر3 

األول)-)3493))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 334 ( (: املحجوب) الشادي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: السيد الشبهي عشد املولى)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: هشام) خمالش  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشادي املحجوب عنوانه)ا()

الطابق) (54 زنقة موالي يوسف 1قم)

األول)3  3))بنسليمان املغرب.

املولى) عشد  الشبهي  السيد 

الطابق األول) حي اضراب  عنوانه)ا()

الرقم)69  3  3))بنسليمان املغرب.

عنوانه)ا() السيد خمالش هشام 

  35 الرقم) (36 بلوك) النجمة  حي 

3  3))بنسليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املولى) عشد  الشبهي  السيد 

الطابق األول) حي اضراب  عنوانه)ا()

الرقم)69  3  3))بنسليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

9 3I

MAG GESTION

 LOUAYE ET MOHAMED
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA

 92150 Ksar(El(Kébir(Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب

 LOUAYE ET MOHAMED TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

م/ب زنقة 9) 1قم 3  القصر الكشير. 

- 53 )9 القصر الكشير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(889

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOUAYE ET MOHAMED TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسثخدمين لحساب الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)حي السالم)
م/ب زنقة)9))1قم)3 )القصر الكشير.)

- 53 )9)القصر الكشير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد لؤي املحمدي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: العناية) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() املحمدي  لؤي  السيد 

  3 1قم) ((9 زنقة) م/ب  السالم  حي 

القصر الكشير) (9( 53 القصر الكشير)

املغرب.

عنوانه)ا() العناية  محمد  السيد 

 33 1قم) (37 زنقة) م/ب  السالم  حي 

القصر الكشير) (9( 53 القصر الكشير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املحمدي  لؤي  السيد 

  3 1قم) ((9 زنقة) م/ب  السالم  حي 

القصر الكشير) (9( 53 القصر الكشير)

املغرب

عنوانه)ا() العناية  محمد  السيد 

 33 1قم) (37 زنقة) م/ب  السالم  حي 

القصر الكشير) (9( 53 القصر الكشير)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( االبتدائية بالقصر الكشير)

ما31) )3))تحت 1قم)79 .

9 4I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

ISMOUN PECHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شا1ع عالل بن عشد هللا املر�سى 

العيون ، 333)7، املر�سى العيون 

املغرب

ISMOUN PECHE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سيدي افني تجزئة  املسيرة الخضراء  

املر�سى  العيون - )7333 املر�سى 

العيون املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  38 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

6 )فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ 1أسمالها) ( ( (ISMOUN PECHE

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 3.333

تجزئة)) افني  سيدي  زنقة  اإلجتماعي 

(- العيون) ( املر�سى) ( املسيرة الخضراء)

)7333)املر�سى العيون املغرب نتيجة)

ل):)توقف االنتاج.

زنقة) ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي افني تجزئة))املسيرة الخضراء))

املر�سى) (7333( (- العيون) ( املر�سى)

العيون املغرب.)

و عين:

الجمري) ( ( ابراهيم) السيد)ة()

)املسيرة الخضراء) )تجزئة) وعنوانه)ا()

املر�سى) ( 667 1قم) الرباط  زنقة 

العيون) املر�سى  (7333( العيون)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

) )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )/784.

9 5I

CABINET BADREDDINE

AQUILA MOROCCO
إعالن متعدد القرا1ات

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيرة   اقامة هني الشقة 

1قم   ، 3، مراكش املغرب

AQUILA MOROCCO »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 79) 

املسيرة   حرف أ اقامة هني الشقة 

1قم   - 43333 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.6 (99

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)7 )فبراير)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

موافقة السيد ديرمان سييل على بيع)

533)حصة اجتماعية لفائدة السيد)

أصشح) ( الذي) الحفيظ  عشد  حكيم 

بمجموع) للشركة  الوحيد  املساهم 

333 )حصة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة))

ذات الشريك الوحيد,)يسيرها السيد))

حكيم عشد الحفيظ ملدة غير محددة)

مع امضائه الوحيد.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)*:)الذي ينص على مايلي:)

*

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)733 ) .

9 6I

العمو1ي استشا1ة

SOCIETE BAGHDAD CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العمو1ي استشا1ة

زنقة فا3 1قم     تازة، 35333، 

تازة املغرب

 SOCIETE BAGHDAD CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنتزه - 35333 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

58(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE BAGHDAD CASH

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املنتزه)-)35333)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: بغداد) ازوكاغ  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بغداد  ازوكاغ  السيد 

تازة) (35333 اجدير) اهرشليين  دوا1 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بغداد  ازوكاغ  السيد 

تازة) (35333 اجدير) اهرشليين  دوا1 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (33 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)9  .

9 7I
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AM CONSULTING

NAPOLIVA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

NAPOLIVA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) ,زنقة 

مر3 السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول - 3493) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(469

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAPOLIVA SARL AU

بيع شراء) (: غرض الشركة بإيجاز)

واستيراد آالت عصر الزيتون.
6)),زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

3،الطابق) الشقة) السلطان،) مر3 

األول)-)3493))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

الحكيم:)) عشد  هدزا1ي  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحكيم) عشد  هدزا1ي  السيد 

الحي) املنا1  حي  (47 1قم) عنوانه)ا()

مراكش) (43373 ( الجنوبي) املحمدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحكيم) عشد  هدزا1ي  السيد 

الحي) املنا1  حي  (47 1قم) عنوانه)ا()

مراكش) (43373 ( الجنوبي) املحمدي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

9 8I

TCJ CONSEIL

SMS BATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TCJ CONSEIL

 N°589 SECT 11 EXT(HAY

 SALAM(AV 20 AOUT(SALE ،

11140، SALE(MAROC

SMS BATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

33  شا1ع عشد الرحيم بوعشيد حي 

االندلس  - 43    سال املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(49(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

35)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

SMS BATI))مشلغ 1أسمالها)33.333  

د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم)

شا1ع عشد الرحيم بوعشيد حي) ( 33

االندلس))-)43   )سال املغرب نتيجة)

ل):)لم يتم استخدام الشركة.

1قم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شا1ع عشد الرحيم بوعشيد حي) ( 33

االندلس))-)43   )سال املغرب.)

و عين:
السليماني) ( عادل) السيد)ة()
عشد) شا1ع  ( 33 1قم) وعنوانه)ا()
الرحيم بوعشيد حي االندلس))43    

سال املغرب كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بسال) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)78 36.
9 9I

G&B STRUCTURES

G&B STRUCTURES
إعالن متعدد القرا1ات

G&B STRUCTURES
زاوية Perse شا1ع عشداملومن ، املشنى 
95) ، الطابق 5 ، املكتب 1قم 36 ، 

3333)، الدا1الشيضاء املغرب
G&B STRUCTURES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 
Perse شا1ع عشداملومن ، املشنى 

95) ، الطابق 5 ، املكتب 1قم 36 - 
3333) الدا1الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.337843
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في) 3)فبراير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
من) املال  1أ3  زيادة  الشركاء) قر1 
33.333.33 )د1هم إلى)333.333.33 
سهم) ((333 إنشاء) د1هم من خالل 
 ( 33.33( جديد بقيمة اسمية مائة)
من) 33   مرقمة  (، منها) لكل  د1هم 
يتم االكتتاب فيها) (.

ً
ضمنا (3333 إلى)

عن) االكتتاب  عند  بالكامل  ودفعها 
االحتياطيات) من  التأسيس  طريق 
سيتم) لذلك  ( ( املحتجزة(.) )األ1باح 
على) الجديدة  األسهم  تخصيص 
الغازي)) احمد  السيد  التالي:) النحو 
الوحدات) (533 القديمة) الوحدات 
333 )إجمالي الوحدات) ( املكتتب بها)

محمد)) ناصر  بن  السيد  ( ( 533
الوحدات) (533 القديمة) الوحدات 
333 )إجمالي الوحدات) ( املكتتب بها)

 533
على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 
مايلي:)قر1 الشركاء)تغيير اسم شركة)
 G&Bإلى ( (BENED STRUCTURE

STRUCTURES
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
قر1) (، السابقة) القرا1ات  مع  نسبًيا 
 7 (، (6 (، (4 (، (3 تعديل املواد) الشركاء)

من الالئحة
على) ينص  الذي  (:4 1قم) قرا1 
مايلي:)يقر1 الشركاء)تحديث واعتماد)
نصوص جديدة لعقد التأسيس كما)

تم إ1فاقه.
قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)
الصالحيات) جميع  الشركاء) يمنح 
لحامل نسخة مصدقة أو مستخرج)
من هذه املحاضر لغرض تنفيذ جميع)
تكون) قد  التي  الشكلية  اإلجرأت 

مطلوبة في مثل هذه املسألة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
.G&B STRUCTURES:(إسم الشركة
بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
 Perse زاوية) هو:) املسجل  املكتب 
(، ((95 املشنى) (، عشداملومن) شا1ع 

الطابق)5)،)املكتب 1قم)36
على) ينص  الذي  (:6 1قم) بند 
املساهمات) الشركاء) يقدم  مايلي:)
الغازي) أحمد  السيد  وهي:) (، نقًدا)
محمد) السيد  د1هم  ( 53.333.33
ما) أو  د1هم  ( 53.333.33 ناصر) بن 

مجموعه)333333.33)د1هم
بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
)ثالثمائة) الشركة) مال  1أ3  يشلغ 
وهي) د1هم.) (333.333.33 ألف()
مقسمة إلى))ثالثة آالف()3333)سهم)
للسهم) د1هم  ( 33 )مائة() بقيمة)
بالكامل) ومدفوعة  بالكامل  مكتتشة 
السيد) وهي:) للشركاء) ومخصصة 
السيد) سهما  ( 533 الغازي) أحمد 
أو ما) سهما  ( 533 محمد بن ناصر)

مجموعه)3333))سهما
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768793.
9(3I

Conseil(assistance(pme

 TR  ت ار سوليوشن
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

Conseil(assistance(pme
 3Rue(sidi(bennour(résidance
 zahra(Ain(borja(Casablanca

 appt(N° 153eme(étage، 20550،
Casablanca(Maroc

 TR SOLUTIONS  ت ا1 سوليوشن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 3 زنقة 

سيدي بنو1  اقامة الزهراء  الطابق 
الرابع الرقم 3)  عين البرجة  الدا1 
الشيضاء - 53)3) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.47853 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) فبراير) )3)) (39 املؤ1خ في)
»النقل لحساب) نشاط الشركة من)
األثاث) وشراء) »بيع  إلى) الغير«)

والديكو1«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)4 7675.
9( I

Conseil(assistance(pme

FITAP  فيتاب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Conseil(assistance(pme
 3Rue(sidi(bennour(résidance
 zahra(Ain(borja(Casablanca

 appt(N° 153eme(étage، 20550،
Casablanca(Maroc

فيتاب  FITAP  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شا1ع 

الز1قطوني  الطابق االول   حي 

املستشفيات الدا1 الشيضاء - 3533) 

الدا1 الشيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(37365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ((3 املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()اسكو)

عشد العزيز كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)88 773.

9((I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 SOCIETE NAJAH POUR 

 LE DÉVELOPPEMENT

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

 SOCIETE NAJAH POUR LE 

  DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امل 5 

1قم 333  املسيرة ح ي م  - 3999  

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 49965

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((3(3 أكتوبر) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE NAJAH POUR LE ( (:

. DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الز1اعي.

 5 امل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  3999 (-( 333 )املسيرة ح ي م) 1قم)

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  33 ( (: عفيفي) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عفيفي  اسامة  السيد 

م)) ي  ح  املسيرة  ( 333 1قم) (5 امل)

3999 )الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عفيفي  اسامة  السيد 

م)) ي  ح  املسيرة  ( 333 1قم) (5 امل)

3999 )الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (33 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)5 )).

9(3I

Boulangerie(du(Boulevard(de(Paris

Boulangerie du BD de Paris
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

 Boulangerie(du(Boulevard(de

Paris

37 شا1ع محمد بن عشدهللا طنجة ، 

3 933، طنجة املغرب

 Boulangerie(du(BD(de(Paris

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 37 شا1ع 

محمد بن عشدهللا طنجة - 3 933 

طنجة املغرب.

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.3 367

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتشعا) فبراير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 

تعيين) تقر1  جدد  لتعيين مسير)ين()

املمثل)ين()القانوني)ين(:)

-)أحمدوش عشدالقاد1

-)أحمدوش عشدالحفيظ

-)أحمدوش عشداإلاله

-)أحمدوش))يوسف

املسؤولية) ذات  شركة  (3  -  

املحدودة الكائن مقرها اإلجتماعي ب:)

3 3 - 3

عند) التجا1ي  السجل  1قم 

االقتضاء:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)536).

9(4I

CAF MAROC

INVESTCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
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INVESTCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4  زنقة 

بن عطية فيال طيشة - 93333 طنجة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(4935

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في))3)دجنبر)338))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- طيشة) فيال  عطية  بن  زنقة  ( 4«
»زاوية) إلى) املغرب«) طنجة  (93333
الشيضاء) الدا1  وزنقة  العشاق  زنقة 

 39 إقامة غرناطة الطابق االول 1قم)

- 93333)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

339))تحت 1قم)633.

9(5I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

PRO PRIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

PRO PRIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

بيوكرى زي 1قم )4) أيت ملول - 

53 86 أيت ملول املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.( 933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) فبراير) )3)) ((4 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) (9.933.333«

»33.333 )د1هم«)إلى)»3.333.333  

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

 )3))تحت 1قم))56.

9(6I

Boulangerie(du(Boulevard(de(Paris

 BOULANGERIE DU BD DE

PARIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 Boulangerie(du(Boulevard(de

Paris

37 شا1ع محمد بن عشدهللا طنجة ، 

3 933، طنجة املغرب

 Boulangerie(du(Bd(de(Paris

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 شا1ع 

محمد بن عشدهللا طنجة - 3 933 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3 367

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

يوسف) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ( 3 أحمدوش)

)ة() السيد) ( 363)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) ( 5 بتا1يخ) أحمدوش  دعاء)

.(3( 

يوسف) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ( 3 أحمدوش)

)ة() السيد) ( 363)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) ( 5 بتا1يخ) أحمدوش  زكرياء)

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)536).

9(7I

Conseil(assistance(pme

مؤسسة موالي الشريف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Conseil(assistance(pme

 3Rue(sidi(bennour(résidance

 zahra(Ain(borja(Casablanca

 appt(N° 153eme(étage، 20550،

Casablanca(Maroc

مؤسسة موالي الشريف شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :  8  

الزنقة )  حي السما1ة  الحي املحمدي  

الدا1 الشيضاء - 3573) الدا1 

الشيضاء املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.544(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) ))دجنبر)

مؤسسة موالي الشريف شركة ذات)

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

اإلجتماعي) 8))الزنقة))))حي السما1ة))

(- الشيضاء) الدا1  ( املحمدي) الحي 

الدا1 الشيضاء)املغرب نتيجة) ((3573

الزمة املجال للشركة.

و عين:

غزالي) ( املصطفى) السيد)ة()

شا1ع فا3 تجزئة) ( (7 3 وعنوانه)ا()

الشيضاء) الدا1  كاليفو1نيا  حنان 

املغرب) الشيضاء) الدا1  ((34(3

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي) 8    ((3 9 أكتوبر) (37 بتا1يخ)

الزنقة))))حي السما1ة))الحي املحمدي))

الدا1 الشيضاء)-)3573))الدا1 الشيضاء)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم) 75666.

9(8I

FHF

MULTIDEVELOP
إعالن متعدد القرا1ات

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

MULTIDEVELOP »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي:  دوا1 
دوسليم  امير بوكنادل - . سال 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.33349

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)5))يناير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:))
نقل االسهم بين الشركاء،)باع السيد)
للسيدة) حصة  (99 براجي) مصطفى 

مريم احناني.
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:))
 Société (: التجا1ي من) تغيير االسم 
de(Métallerie(et(Construction)الى)

MULTIDEVELOP(:
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استيراد) الى  الشركة  مهام  توسيع 
وبيع املواد واملعدات ونجا1ة الخشب)
واالملنيوم وكل اشغال التهيئة والشناء

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
اسم الشركة

بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اهداف الشركة

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
1اسمال الشركة

بند 1قم)8:)الذي ينص على مايلي:)
حصص الشركاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( بسال) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)34 36.
9(9I
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NEOEXPERT CONSULTING

إكرام إنفسة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

NEOEXPERT CONSULTING

 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

إكرام إنفسة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

بو1كون زنقة جعفر إبن حشيب إقامة 

املشرق 3 - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.

1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) فبراير) )3)) (39 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ((.853.333«

 3.353.333« إلى) د1هم«) (533.333«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769745.

933I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

KAMALA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

KAMALA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

1ياض الزيتون شطر ب حي مرجان 

1قم 73  - 53333 مكنا3  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(64 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAMALA

استراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والششه) التجميلية  املواد  وتصدير 

طشية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الزيتون شطر ب حي مرجان) 1ياض 

1قم)73  - 53333)مكنا3))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد كمال فؤاد):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فؤاد  كمال  السيد 

مرجان)   (8 اقامة حمزة الشقة) ( 3

الشطر)3  53333)مكنا3))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() فؤاد  كمال  السيد 

مرجان)   (8 اقامة حمزة الشقة) ( 3

الشطر)3  53333)مكنا3))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)93) .

93 I

DIAGAUDIT SARL AU

CAFE DREAM AS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DIAGAUDIT SARL AU

شا1ع املولى يوسف اقامة الفتح 

بلوك A الطابق ) 1قم 5 ، 93333، 

طنجة املغرب

CAFE DREAM AS   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

املولى يوسف اقامة الفتح محل 1قم 

5 - 4 - 93333 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3699

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.  DREAM AS

مشغل)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لكافيتيريا ومطعم.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املولى يوسف اقامة الفتح محل 1قم)

5 - 4 - 93333)طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

الحنيتي:)) الرحمان  عشد  السيد 

753)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

 (53 ( (: ( الحنيتي) السيدة صفاء)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحنيتي) الرحمان  عشد  السيد 
1قم) ( 3 فيال فيسطا زنقة) عنوانه)ا()

Tanger 93333  9)املغرب.

السيدة صفاء)الحنيتي))عنوانه)ا()

فيال فيسطا زنقة)3 )1قم)9  93333 

Tanger)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحنيتي) الرحمان  عشد  السيد 

1قم) ( 3 فيال فيسطا زنقة) عنوانه)ا()

Tanger 93333  9)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)347).

93(I

ASB DIGITAL

ASB DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASB DIGITAL

65  تجزئة الحوض حي الرياض ، 

33)) ، خريشكة خريشكة

ASB DIGITAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65  

تجزئة الحوض حي الرياض - 33))  

خريشكة خريشكة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 688 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ASB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAL

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات)-)التجا1ة االلكترونية.
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  65 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة الحوض حي الرياض)-)33))  

خريشكة خريشكة.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد امين فريد)):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امين فريد))عنوانه)ا()65  

  (333 تجزئة الحوض حي الرياض)

خريشكة خريشكة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امين فريد))عنوانه)ا()65  

  (333 تجزئة الحوض حي الرياض)

خريشكة خريشكة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتا1يخ) ( بخريشكة) االبتدائية 

1قم)-.

933I

YF CONSULTING SERVICES

CHICHITRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N(

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

CHICHITRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شا1ع 

عمر ابن العاص اقامة اسماعيل 

مكتب 4 القنيطرة. - 4333   

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

59553

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHICHITRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

47)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

اسماعيل) اقامة  العاص  ابن  عمر 

   4333 (- القنيطرة.) (4 مكتب)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد شي�سي عشد الكشير)):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكشير) عشد  شي�سي  السيد 

املناصرة) لعميميين  دوا1  عنوانه)ا()

القنيطرة.)4333 )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الكشير) عشد  شي�سي  السيد 

املناصرة) لعميميين  دوا1  عنوانه)ا()

القنيطرة.)4333 )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 57 8.

934I

GLOBAL SOUSS

GLOBAL SOUSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL SOUSS
 RUE LES MOULINS AIT

 MELLOUL ، 8150، AGADIR
MAROC

GLOBAL SOUSS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم )4 
زنقة املطاحن ايت ملول - 53 86 

ايت ملول املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

((377
في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL SOUSS
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

انجاز مشا1يع الشناء.
 4( 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 86 53 (- ملول) ايت  املطاحن  زنقة 

ايت ملول املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد عشد الحميد الهبزة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: حموش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الهبزة) عشدالحميد  السيد 
عنوانه)ا()اقامة خليج اكادير) )عما1ة)
4)شقة)33))حي فونتي اكادير)5 833 

اكادير املغرب.

عنوانه)ا() حموش  محمد  السيد 
بلوك)8)1قم)43)حي اسايس از1و ايت)

ملول)53 86)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهبزة) الحميد  عشد  السيد 
عنوانه)ا()قامة خليج اكادير) )عما1ة)
4)شقة)33))حي فونتي اكادير)5 833 

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 3 بتا1يخ) ( االبتدائية بانزكان)

 )3))تحت 1قم)335.

935I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

HOME ORIENT
إعالن متعدد القرا1ات

HOME ORIENT 
شركة محدودة املسؤولية 1أسمالها 

333,33.) 3 د1هم
مقرها االجتماعي: 65 زنقة عين 

الحياني، الد1ادب - طنجة
  السجل التجا1ي 1قم 83)83 – 

طنجة 
 )–)بمقت�سى محضر الجمع العام)
 (3/  /(3(3 في) املؤ1خ  االستثنائي 

تقر1 ما يلي:
العربي) محمد  السيد  تنازل  (-
اجتماعية) حصة  ( 343 عن) الزنان 
 HOME ORIENT يملكها في الشركة)
لفائدة) املسؤولية  شركة محدودة  (،
السيد ايرف أند1ي 1وجي بي�سي)3)5 
(، حصة ولفائدة السيد بيير فرنسوا)

لويس)،)غابرييل كولو)3)5)حصة)؛)
العربي) محمد  السيد  استقالة  (-
للشركة) كمسير  مهامه  من  الزنان 
واستمرا1ية الشركة باملسيرين السيد)
ايرف أند1ي 1وجي بي�سي والسيد بيير)

فرنسوا)،)لويس)،)غابرييل كولو؛
الشركة) املال  1أ3  1فع  (-
إلى) د1هم  (3 (.333.33 من)
9.333.33)3.))د1هم بخلق)73 .3) 
د1هم) ( 33.33 حصة جديدة بقيمة)
من) املقاصة  طريق  عن  للواحدة،)

الحساب الجا1ي للشركاء،
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-)تحيين النظام األسا�سي للشركة؛
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((
بطنجة،) التجا1ية  املحكمة  ضشط 
عدد) تحت  ما31) )3)) (33 بتا1يخ)

.(39953
للخالصة والتذكير

التسيير
936I

BHM MAROC CAR

VOLTAGEELECTRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BHM MAROC CAR
برانص شا1ع صاحب الصالة 1قم 8 

، 93333، طنجة املغرب
VOLTAGEELECTRIQUE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  عما1ة 
فاطمة الفهرية 1قم  3 لعري الشيخ 
الناظو1   - 63333 الناظو1  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( 685

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VOLTAGEELECTRIQUE
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)
الد1اسة) ( الكهربائية وتقديم خدمة)

واالصالح الكهربائي).
عما1ة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
فاطمة الفهرية 1قم) 3)لعري الشيخ)

الناظو1)))-)63333)الناظو1))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

  33 ( (: ( أموجان) مريم  السيدة 
د1هم) ( 33.333 بقيمة) حصة 

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيدة مريم أموجان)
الناظو1) (63333 ( امسعودن) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيدة مريم أموجان)
الناظو1) (63333 ( امسعودن) حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ))3)ما31)

 )3))تحت 1قم)6 4.
937I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

LA BELLE BATE PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 N° 72 RUE(IBN(TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،
BERRECHID MAROC

LA BELLE BATE PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األ1�سي سوق 1قم 44 حد السوالم - 

6433) حد السوالم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 4833
  7 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELLE BATE PRO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقا1ي.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
األ1�سي سوق 1قم)44)حد السوالم)-)

6433))حد السوالم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: السيد اسماعيل ازوينين)
حصة بقيمة)53.333)د1هم للحصة).
السيد عزيز طاهري):))533)حصة)

بقيمة)53.333)د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ازوينين) اسماعيل  السيد 
 88 الرقم) (( تجزئة الرجاء) عنوانه)ا()
حد) ((6433 برشيد) السوالم  حد 

السوالم املغرب.
السيد عزيز طاهري عنوانه)ا()دوا1)
الجوالة الساحل برشيد)6433))حد)

السوالم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ازوينين) اسماعيل  السيد 
 88 الرقم) (( تجزئة الرجاء) عنوانه)ا()
حد) ((6433 برشيد) السوالم  حد 

السوالم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( االبتدائية ببرشيد)

 )3))تحت 1قم)6)3.
938I

soubaiconsulting(السشاعى كونسيلتين

NOURDMAJD ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

السشاعى كونسيلتين 
soubaiconsulting

شا1ع محمد الخامس 35  عما1ة 
اسانا الطابق االول 1قم   طنجة ، 

93333، طنجة املغرب
NOURDMAJD ART شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع فا3 
أو1وغواي ، 1قم 7 قيسرية فينزويال، 

طنجة. - 93333 طنجة املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.(36 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
3)3))تقر1 حل) 33)دجنبر) املؤ1خ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 NOURDMAJD الوحيد) الشريك 
ART))مشلغ 1أسمالها)33.333 )د1هم)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع فا3)
أو1وغواي)،)1قم)7)قيسرية فينزويال،)
طنجة.)-)93333)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)نقص الخبرة في املجال.
شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
قيسرية) (7 1قم) (، أو1وغواي) فا3 
طنجة) (93333 (- طنجة.) فينزويال،)

املغرب.)
و عين:

الساحي) ( مينة) السيد)ة()
وعنوانه)ا()شا1ع سيدي إفني،)طنجة.)
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (93333

للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3 )43).
939I

FIDLOUK

TRAG MBK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
6 ),شا1ع 3) غشت القصر الكشير ، 

53 )9، القصر الكشير املغرب
TRAG MBK  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 عالك 

الصفصاف مشرع بلقصيري - 
53 6  مشرع بلقصيري الغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5 9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRAG (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. MBK

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الز1اعية.

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عالك الصفصاف مشرع بلقصيري)-)

53 6 )مشرع بلقصيري الغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 63.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

 633 ( (: ( السيد لحماضة سعيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحماضة سعيد عنوانه)ا()

  6 53 ( الصفصاف) عالك  دوا1 

مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحماضة سعيد))عنوانه)ا()

  6 53 ( الصفصاف) عالك  دوا1 

مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

38)ما31) )3))تحت 1قم)37.

943I

MIRAK CONSULTING

DILERA TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MIRAK CONSULTING

9 4، شا1ع ابن تاشفين الطابق 

األول ، 3333)، الدا1الشيضاء 

املغرب

DILERA TEXTILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

بالدا1الشيضاء، مجمع ميرونو، 69  

، زنقة ابو زايد الدادو�سي، الطابق 

السفلي، محل 1قم 3 ، املعا1يف.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.377385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) يناير) )3)) (35 املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

1أسمالها) مشلغ  ( (DILERA TEXTILE

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

مجمع) بالدا1الشيضاء،) اإلجتماعي 

زايد) ابو  زنقة  (، ( 69 ميرونو،)

محل) السفلي،) الطابق  الدادو�سي،)

قرا1) (: ل) نتيجة  املعا1يف  (، (3 1قم)
الشركاء)بعد توقف النشاط التجا1ي)

ألصل) تسيير  عقد  فسخ  عن  الناتج 

تجا1ي.

ب) التصفية  مقر  حدد  و 

  69 مجمع ميرونو،) بالدا1الشيضاء،)

الطابق) الدادو�سي،) زايد  ابو  زنقة  (،

السفلي،)محل 1قم)3)،)املعا1يف.)

و عين:

وعنوانه)ا()) ( منير ماغو) السيد)ة()

ابراهيم) زنقة  أنفا،) بالدا1الشيضاء،)

)ة() كمصفي) الرقم33 ) ( ( ( ( النخاي،)

للشركة.

كيفن،) علي  محميت  ( السيد)ة()

السشع) عين  بالدا1الشيضاء،) وعنوانه 

األ1�سي) الطابق  ( األمل)) اقامة 

كمصفي))للشركة،

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768837.
94 I

مكتب املوثق توفيق أبوفرا3

CINEMA MABROUKA
إعالن متعدد القرا1ات

مكتب املوثق توفيق أبوفرا3
اقامة امليل الطابق االول شا1ع 

افرناج مراكش ، 43333، مراكش 
املغرب

CINEMA MABROUKA »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مراكش 
املدينة زنقة اكناو - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.(775
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)5 )يناير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
إعادة توزيع الحصص على الو1ثة) (-
ابو) الجليل  عشد  الفقيد  وفاة  بعد 
واملشتملة) ( (/ 3/(3 5 في) فرا3 
على)))58()حصة التي كان يملكها في)
الشركة املذكو1ة اعاله كما يلي:)54) 

حصة للسيد طه أبو فرا3)
أبو) كريمة  للسيدة  حصة  ( (8

فرا3
أبو) هدى  للسيدة  حصة  ( (8

فرا3
)7)حصة للسيدة مليكة أكناو

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
الحصص) مجموع  تفويت  (-
هدى) السيدة  من  كل  تملكها  التي 
في) أكناو  مليكة  والسيدة  فرا3  أبو 
الشركة املسماة أعاله واملشتملة على)
للسيد طه أبو فرا3) حصة,) ()(33(
وذللك بمقت�سى عقد قسمة توثيقي)

مؤ1خ بمراكش في)6 3)/3/35).

على) ينص  الذي  (:3 1قم) قرا1 

الحصص) مجموع  تفويت  (- مايلي:)

كريمة) السيدة  من  كل  يملكها  التي 

أبو فرا3 والسيد طه أبو فرا3 في)

الشركة املسماة أعاله واملشتملة على)

للسيد عشد الغني أبو) ))58()حصة,)

فرا�سي وذللك بمقت�سى عقد توثيقي)

مؤ1خ بمراكش في) )3)/ 5/3 .

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

األسا�سي) للقانون  (7 الفصل) تغيير 

الحصص) توزيع  أصشح  بحيث 

(: كالتالي) حصة  (3333 مجموع) من 

الغني) عشد  للسيد  حصة  () 3 6(

للسيدة) حصة  فرا�سي،)) 4() أبو 

حصة) فرا�سي،)435() أبو  نعيمة 

فرا�سي،)9 3)  أبو  خليل  للسيد 

فرا�سي،) أبو  للسيد منصف  ( حصة)

)68)()حصة للسيد عشد اللطيف أبو)

حصة للسيد محمد) ()((7( فرا�سي،)

للسيدة) حصة  () 59( فرا�سي،) أبو 

حصة) ()87( فرا�سي،) أبو  سعيدة 

 (8 ( فرا�سي،) أبو  أمينة  للسيدة 

فرا�سي،) أبو  حليمة  للسيدة  حصة 

)6)()حصة للسيد توفيق أبو فرا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)347 ) .

94(I

FIDLOUK

CHAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

6 ),شا1ع 3) غشت القصر الكشير ، 

53 )9، القصر الكشير املغرب

CHAGRI  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفالح 
1قم 4) مشرع بلقصيري - 53 6  

مشرع بلقصيري املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5 7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHAGRI

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الفالح)

  6 53 (- بلقصيري) مشرع  ((4 1قم)

مشرع بلقصيري املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 63.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

 633 ( (: السيد شوقي عشد الصمد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الصمد) عشد  شوقي  السيد 

   (4 الرقم) الفالح  حي  عنوانه)ا()

53 6 )مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد) عشد  شوقي  السيد 

  (4 الرقم) الفالح  حي  عنوانه)ا()

53 6 )مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

38)ما31) )3))تحت 1قم)36.

943I

G&B STRUCTURES

TAMEDDA
إعالن متعدد القرا1ات

TAMEDDA
33 زنقة أيت أو1ير شا1ع موالي 
يوسف ، 3333)، الدا1الشيضاء 

املغرب
TAMEDDA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 33 زنقة 
أيت أو1ير شا1ع موالي يوسف - 
3333)  الدا1الشيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.43(489
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)3 )فبراير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
يصرح الشركاء)بأنهم قد أحاطوا علما)
فبراير) ( 3 في) الشركة  أسهم  بنقل 
 )3))بين السيد لو1ان ديفيد دانييل)
1وجر تيودول والسيد لو1ان جول ثيو)

والسيد لو1ان لويس غابرييل.
على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 
قر1 شركاء) (، بعد بيع األسهم) مايلي:)
TAMEDDA)تعديل املادتين)6)و7)من)

النظام األسا�سي):
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
لحامل) الصالحيات  جميع  يمنح 
نسخة مصدقة أو مستخرج من هذه)
املحاضر لغرض تنفيذ جميع اإلجرأت)
في) مطلوبة  تكون  قد  التي  الشكلية 

مثل هذه املسألة.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املال) التي تشكل 1أ3  تمثل األسهم 
مساهمات) حصرًيا  للشركة  األولي 
دانيال) ديفيد  لو1ان  السيد  نقدية.)
د1هم) (8533.33 ( ثيودول) 1وجر 
ما1ييت) إستل  أنجيسان  ( السيدة)
جول) لو1ان  السيد  د1هم  (533.33
لو1ان) السيد  د1هم  (533.33 ثيو)
د1هم أي ما) (533.33 لويس غابرييل)

مجموعه)3333.33 )د1هم

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

يشلغ 1أ3 مال الشركة))عشرة آالف()

وهي مقسمة إلى) د1هم.) (10،000.00

  33 )مائة() 33 )سهم بقيمة) )مائة()

بالكامل،) مكتتشة  (، للسهم) د1هم 

ومخصصة) بالكامل  مدفوعة 

السيد لو1ان ديفيد) وهي:) (، للشركاء)

دانيال 1وجر ثيودول)85)سهما))مدام)

أسهم) (5 ما1ييت) إستل  أنجيسان 

أسهم) (5 ثيو) جول  لو1ان  السيد 

السيد لو1ان لويس غابرييل)5)أسهم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768789.

944I

fidu(ben

 NAFIDI DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidu(ben

85 زنقة موالي عشد هللا ، 3 53)، 

خريشكة اململكة املغربية

 NAFIDI DISTRIBUTION SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قيسا1ية 

ساحة بن زياد الرقم ) زنقة اشجا1 

الشلوط الرقم 6) الفقيه بن صالح - 

3333) الفقيه بن صالح  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

466 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NAFIDI DISTRIBUTION SARL

. AU

غرض الشركة بإيجاز):)شراء،بيع)

بالجملة او نصف الجملة بالتقسيط)

استيراد) (، الغذائية) املواد  وتوزيع 

نقل املواد) (، وتصدير املواد الغذائية)

،).......الخ).

قيسا1ية) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة اشجا1) (( ساحة بن زياد الرقم)

الفقيه بن صالح) ((6 الشلوط الرقم)

- 3333))الفقيه بن صالح))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيد نفيدي املهدي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد نفيدي املهدي)
زنقة السالسل الفقيه بن صالح)) (55

3333))الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املهدي  نفيدي  السيد 
زنقة السالسل الفقيه بن صالح)) (55

3333))الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

  )ما31) )3))تحت 1قم) )3)/ 9.

945I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

BOFINOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BOFINOR

شركة محدودة املسؤولية 1أسمالها 

33.333,33  د1هم

مقرها االجتماعي: التجزئة املشا1كة، 

الزنقة 64 الرقم 5 - طنجة     

السجل التجا1ي: -4493  طنجة
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إقفال تصفية حسابات الشركة
 /)بمقت�سى محضر الجمع العام)
فبراير) (38 االستثنائي املنعقد بتا1يخ)
 )3))وبعد االطالع على تقرير املصفي)
الساكن) محمد،) بنعليلو  السيد 
بطنجة،)قرية الرملة،)فحص أنجرة)،)
قر1 الشركاء)املصادقة على حسابات)
التصفية،)إخالء)ذمة املصفي وإبراؤه)
ثم إقفال) بها،) التي كلف  املهمة  من 

عمليات التصفية.
حسابات) إيداع  تم  (/(
ضشط) بكتابة  الشركة  تصفية 
بتا1يخ) بطنجة،) التجا1ية  املحكمة 
 .(43436 تحت عدد) ( 6/33/(3( 

للخالصة والتذكير املصفي
946I

اإلتمانية املغربية لتصحيح الحسابات والتصريحات)

الضريبية

-CAFE LA FIBRA  مقهى لفبرا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اإلتمانية املغربية لتصحيح 
الحسابات والتصريحات الضريبية

3   شا1ع محمد الخامس 
BP2447، 30000، فا3 املغرب

مقهى لفبرا  CAFE LA FIBRA- شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 348 حي 
الوفاق طريق عين سمن فا3 - 

33333  فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

667 9
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
مقهى) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.-CAFE LA FIBRA((لفبرا
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وقاعة شاي.

 348 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- حي الوفاق طريق عين سمن فا3)

33333))فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 (53 ( (: اعروص) 1�سى  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 753 ( (: بو1سن) سناء) السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) اعروص  1�سى  السيد 
سمن) عين  طريق  الوفاق  1قم) حي 

فا3)33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا()) بو1سن  سناء) السيدة 

محمد القري كز1ن))د1ك امللكي))فا3)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) اعروص  1�سى  السيد 
سمن) عين  طريق  الوفاق  1قم) حي 

فا3)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)66  .

947I

Trefle(Conseil

MBSI FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca(maroc

MBSI FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : )  شا1ع 

عشد الرزاق الطابق 4 - 3353)  

الدا1الشيضاء املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.378793

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) فبراير) )3)) ((6 في) املؤ1خ 

ذات) شركة  (MBSI FASHION حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 

  ( اإلجتماعي) د1هم وعنوان مقرها 

شا1ع عشد الرزاق الطابق)4 - 3353)  

ل-) نتيجة  املغرب  الدا1الشيضاء)

املوافقة على تقرير املصفي،

-)توزيع 1صيد التصفية)،

-)اإلغالق النهائي للشركة..

و عين:

السيد)ة()مريم))برداة))وعنوانه)ا()

36)زنقة تفنيت إقامة غيثة شقة)9  

الدا1الشيضاء) ( ((3(63 ( السالم) حي 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتا1يخ)6))فبراير) )3))وفي)) )شا1ع)

  (3353  -  4 الطابق) الرزاق  عشد 

الدا1الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)  )773.

948I

 FIDUCIAIRE«(STE((MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

MAROCBOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكتب 1قم ) عما1ة ياسين شا1ع 

الحسن الثاني أحداف أز1و ، 

33 53، أز1و املغرب

MAROCBOV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أيت عمر أو 
علي تكريكرا  - 3  53 أز1و املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 48 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROCBOV
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االعمال) ومختلف  والتجا1ة  املوا�سي 
التجا1ية) االعمال  جميع  وعموما 
بغرض) املرتشطة  واملالية  والصناعية 
الشركة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)

واملساهمة في تنميتها.
عنوان املقر االجتماعي):)أيت عمر)
أو علي تكريكرا))-)3  53)أز1و املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد امشا1ك العزاوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد امشا1ك العزاوي عنوانه)ا()
3 )زنقة) )سيدي لوهو))33 53)أز1و)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امشا1ك العزاوي عنوانه)ا()
3 )زنقة) )سيدي لوهو))33 53)أز1و)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 9 بتا1يخ) ( باز1و) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)67.

949I
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RAIS AUDIT&CONSEIL

RISMA
تعيين متصرفين

RISMA
شركة مساهــمة ذ ا ت  لجـنة  مــد 

ير يــة  ومـجلس الرقـا بـة 1أ سما لها  
694.733.)43.   د 1 هم

مقر ها اال جتما عي : الدا 1 الشيضا ءـ  
97، شا1ع مسيرة الخضراء

السجل التجا1ي : الدا1 الشيضاء 1قم 
98339

مجلس) في  عضوجــديد  ( تعـيـيـن)
الرقابة)

العـادي) العام  قــر1 الجمع  () 
فبراير) (5 بـتا 1يخ) ( الـمنعـقـد إستثنائيا)
ناصر،) السيد سامي  ( تعيين) ((3( 
الرقابة) مجلس  في  جديد  كعضو 
6)سنوات تنتهي عند) ملدة) ( للشركة،)
إنعقاد الجمع العا م))العا د ي))املتعلق)

بحسا با ت))سنة))6)3).  
ثـم))اإل يـد اع))الـقـا نـو ني لد) ()(
ى الـمحكمة))الـتجـا1ية))با لدا1الـشيضا)
ء،)))بتا 1يخ))5 )ما31 )3))تــحت عـد)

د))773397.
مقتطف))من))أ جل))اإل شها 1

953I

socogese

»KAM DEVELOPPEMENT«
إعالن متعدد القرا1ات

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

 »KAM DEVELOPPEMENT«
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
أنيس 3  مرجة الطابق الرابع - 

33333 فا3 املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.44333

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) يناير) )3)) ((3 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

السيد) طرف  من  حصة  ((33 هشة)

السيد) لفائدة  محمد  عماني  ملهندز 

ملهندز عماني كمال

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

ملهندز) السيد  املسيرين  ذمة  تبرئة 

عماني) ملهندز  والسيد  محمد  عماني 

كمال

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير السيد ملهندز عماني)

محمد

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

إتمام تسيير الشركة من طرف املسير)

كمال) عماني  ملهندز  السيد  الوحيد 

ملدة غير محدودة)

قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) ( شركة ذات املسؤولية املحدودة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وذات الشريك الوحيد

قرا1 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) ( شركة ذات املسؤولية املحدودة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وذات الشريك الوحيد

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

1أسمال الشركة)100.000،00)د1هم))

اجتماعية) حصة  ( 333 مقسمة)

لفائدة السيد ملهندز عماني كمال

على) ينص  الذي  (: 5 1قم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة من طرف املسير)

كمال) عماني  ملهندز  السيد  الوحيد 

ملدة غير محدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)76  / )3).

95 I

CABINET BADREDDINE

 SOCIETE DE«
 CONSTRUCTION ET

 DES AMENAGEMENTS
 ROUTIER « par abréviation

»»SCAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسيرة   اقامة هني الشقة 

1قم   ، 3، مراكش املغرب
 SOCIETE DE CONSTRUCTION«

 ET DES AMENAGEMENTS
 ROUTIER « par(abréviation
SCAR««  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 
 3 صوكوما حرف أ الطابق الثاني 
الشقة 1قم 3 - 43333 مراكش 

املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.7987 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) ما31) )3)) (3( في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) ((.433.333«
 (.533.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«
د1هم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أ1باح أو عالوات إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 6 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)749 ) .

95(I

QUALICIA CONSULTING

FOOD GROUP TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

QUALICIA CONSULTING
 Rue(FARHAT(HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

FOOD GROUP TRADING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) 

شا1ع املسيرة الخضراء - 33 3) 

الدا1الشيضاء املغرب.

1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.75(69

العام) الجمع  بمقت�سى 

فبراير) (38 في) املؤ1خ  اإلستثنائي 

الشركة) 1أسمال  1فع  تم  ((3( 

د1هم«) (5.333.333« قد1ه) بمشلغ 

إلى) د1هم«) (5.333.333« من) أي 

((: طريق) عن  د1هم«) ( 3.333.333«

أ1باح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدا1 في 1أ3 املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)79)773.

953I

 FIDUCIAIRE«(STE((MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

 INTEGRATION

 ENTREPRISE RESSOURCES

PLANIFICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكتب 1قم ) عما1ة ياسين شا1ع 

الحسن الثاني أحداف أز1و ، 

33 53، أز1و املغرب

 INTEGRATION ENTREPRISE

 RESSOURCES PLANIFICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

ياسمين حي أجالب طريق ميدلت  - 

33 53 أز1و املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 479

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INTEGRATION ENTREPRISE
.RESSOURCES PLANIFICATION

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االالت املعلوماتية والتجا1ة واالستراد)
االعمال) جمشع  وعموما  والتصدير 
التجا1ية والصناعية واملالية املرتشطة)
بغرض الشركة بشكل مشاشر أو غير)

مشاشر واملساهمة في تنميتها..
فيال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( ياسمين حي أجالب طريق ميدلت)

33 53)أز1و املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: محمد) حسني  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسني محمد عنوانه)ا()حي)
أز1و) (53 33 ( أجالب طريق ميدلت)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  حسني  السيد 
 53 33 ( ميدلت) طريق  أجالب  حي 

أز1و املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 9 بتا1يخ) ( باز1و) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)66.

954I

QUALICIA CONSULTING

FOOD GROUP TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

QUALICIA CONSULTING
 Rue(FARHAT(HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
FOOD GROUP TRADING  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 6) 

شا1ع املسيرة الخضراء - 33 3) 
الدا1الشيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.75(69

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) (38 في) املؤ1خ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
االتجا1 باملنتجات غير الغذائية) (-
واملنتجات) (، الغذائية) واملكمالت  (،
التنظيف) ومنتجات  (، الغذائية)
ومنتجات) (، الصحية) والنظافة 
وبيعها) وشرائها  (، التسويق واإلعالن)
وتمثيلها) وتصديرها  واستيرادها 

وتشغيلها;
غير) واملنتجات  األغذية  إنتاج  (-

الغذائية)؛
املنتجات) -استيراد وتوزيع جميع 
املنزلية) للحيوانات  الغذائية 
في) سواء) (، املتساوية) والحيوانات 
وكذلك جميع) (، املغرب أو في الخا1ج)
منها) للتخلص  القابلة  املنتجات 

للمجموعات)؛
خا1جية) بمصاد1  االستعانة  (-
والسلع) واألشياء) األصناف  لجميع 
واملواد التامة الصنع أو ششه الجاهزة،)
واملنتجات املصنعة وأي منتج أو أي)

منتج آخر مهما كانت طشيعتها؛
وكيل) االقتناء،) املستودع،) (-

املصنع؛
وتطويرها) املشاني  تشييد جميع  (-
وصيانتها وتحويلها وجميع املعامالت)

املنقولة أو غير املنقولة)؛

سواء) أشكاله،) بجميع  النقل  (-
للشركة نفسها أو لعمالئها؛

جميع) إلى  الشضائع  جميع  نقل  (-
الوجهات املحلية والدولية؛

-)نقل الشضائع بواسطة شاحنات)
بحمولة حمولة)4 )طنا أو أقل؛

-)نقل الشضائع بواسطة السيا1ات)
أو) (

ً
طنا ( 4 قد1ها) معتمدة  بحمولة 

أقل..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)79)773.

955I

EXPACT PARTNERS

GAESENSE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème (3 
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
GAESENSE AGENCY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 1امي 

٬  زنقة سبتة ، الطابق ) ،1قم 8 ٬ 
 Casablanca الدا1الشيضاء املغرب

20000 Casablanca(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494 87

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GAESENSE AGENCY

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التسويق واالستراتيجية واالتصاالت)

واإلعالن واإلنتاج السمعي الشصري)؛)

مصنع 1قمي..

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1امي)٬))زنقة سبتة)،)الطابق)))،1قم)8 

 Casablanca املغرب) الدا1الشيضاء) (٬

.20000(Casablanca(MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (5.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((53 ( (: السيد حماتو يوبا)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 77 يوبا عنوانه)ا() السيد حماتو 

 RUE LOUIS PLANA TOULOUSE

.3 333 TOULOUSE FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 77 يوبا عنوانه)ا() السيد حماتو 

 RUE LOUIS PLANA TOULOUSE

3 333 TOULOUSE FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)5 95.

956I

Fiduahlam

SOCIETE SWIFTCOPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduahlam

)45 تجزئة السالم   حي الداخلة 

بوجنيشة ، 33 5)، بوجنيشة املغرب

SOCIETE SWIFTCOPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 

طاشرون القديم  - 33 5) بوجنيشة 

خريشكة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

6933

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SWIFTCOPE

تصميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتنفيد االعمال االعالنات

اشغال مختلفة او الشناء.

 97 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طاشرون القديم))-)33 5))بوجنيشة)

خريشكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الدينا1ي سفيان عنوانه)ا()

  (5 33 ( الداخلة) حي  د  بلوك  ((3

بوجنيشة خريشكة املغرب.

عنوانه)ا() يونس  لشهب  السيد 

  (5 33 ( الداخلة) د حي  بلوك  (( 4

بوجنيشة خريشكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدينا1ي سفيان عنوانه)ا()))

 (5 33 ( الداخلة) حي  د  بلوك  ((3

بوجنيشة خريشكة املغرب

عنوانه)ا() يونس  لشهب  السيد 

 (5 33 الداخلة) حي  د  بلوك  (( 4

بوجنيشة خريشكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريشكة))بتا1يخ)38)ما31)

 )3))تحت 1قم)86 .

957I

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI

 STE BENSAL TRANS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET FIDUCIAIRE BETTIOUI
 5RUE(FARABI(RDC(N3 ، 90000،

TANGER MAROC
 STE BENSAL TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

محمد الساد3 عما1ة ا شقة 1قم 
9  مجمع االندلس طنجة - 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  43  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENSAL TRANS SARL AU
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي,)وكيل الشحن.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم) شقة  ا  عما1ة  الساد3  محمد 
9  مجمع االندلس طنجة)-)93333 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: سليم) بنيس  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سليم  بنيس  السيد 
توليب عما1ة ا طابق) مجمع شاطىء)

8شقة)67)  93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سليم  بنيس  السيد 
توليب عما1ة ا طابق) مجمع شاطىء)

8شقة)67)  93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)33)43).

958I

STE ANGLE DE GESTION SARL

VEDETTE FISH 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شا1ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني 1قم 6 اقامة با1يس- أ 
تطوان ، 93333، تطوان املغرب
 VEDETTE FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
احمد حريزي تجزئة تمسامني 1قم 6  

تطوان - 9333 تطوان مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(8879

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VEDETTE FISH
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمك الطازج واملجمد.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  6 احمد حريزي تجزئة تمسامني 1قم)

تطوان)-)9333)تطوان مغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الشلح) صادق  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: الشلح) صادق  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الشلح  صادق  السيد 

ابن خلدون مضيق) حي سالم شا1ع 

33)93)تطوان مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الشلح  صادق  السيد 

ابن خلدون مضيق) حي سالم شا1ع 

33)93)تطوان مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم) 53.

959I

SOMADINCO

MANSOURI CARS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOMADINCO

إقامة ماجو1ل عما1ة B 1قم) 

حي القد3 البرنو�سي ، 3 36)، 

الدا1الشيضاء املغرب

MANSOURI CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القد3 

تجزئة   زنقة 9  متجر ) البرنو�سي  

- 3 36) الدا1الشيضاء املغرب.
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حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3 (339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

5 3))تقر1 حل) 3))فبراير) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

MANSOURI CARS))مشلغ 1أسمالها)

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

زنقة) اإلجتماعي حي القد3 تجزئة) )

 (36 3 (- ( البرنو�سي) متجر )) ( 9

(: ل) نتيجة  املغرب  الدا1الشيضاء)

توقف النشاط التجا1ي.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

متجر )  ( 9 زنقة) القد3 تجزئة) )

الدا1 الشيضاء) ((36 3 (- ( ( البرنو�سي)

املغرب.)

و عين:

حمزة) ( ( منصو1ي) السيد)ة()

وعنوانه)ا())حي القد3 تجزئة) )1قم)

9 )طشق)3)شقة)5)زنقة)9 )البرنو�سي)

املغرب) الدا1الشيضاء) ((36 3

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31)5 3))تحت 1قم)853 57.

963I

BEN BEL CONSEILS

REG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS

 ANG(AV(HASSAN 2 ET(RUE

 Z.B(AWAM(IMM(FATMA 45

 APT 18، 40000، MARRAKECH

MAROC

REG شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم ) ، 
مكتب 1قم ) ، دوا1 أحمر ، سيكل 
سبت لوداية ، مراكش - 43333 

مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (445

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.REG(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

االعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واعمال) والغابات  واملياه  الز1اعية 

حماية الشيئة.
(، (( 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
سيكل) (، دوا1 أحمر) (، (( مكتب 1قم)
 43333 (- مراكش) (، لوداية) سبت 

مراكش))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد بلغودان محمد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بلغودان محمد عنوانه)ا())
 (3333 ( الحسيمة) دكالة  شا1ع  ( 3

الحسيمة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلغودان محمد عنوانه)ا())
 (3333 الحسيمة) دكالة  شا1ع  ( 3

الحسيمة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 6 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3)7 ) .

96 I

COMPTA BUREAU

TOP EXPRESS SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA BUREAU
 BLOC(B(N°34 PEPINIERE(SALE ،

11000، SALE(MAROC
TOP EXPRESS SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
الرباط تجزئة 1زق   1قم )) بني 
مالل - 3333) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

   45
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPRESS SERVICE
وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال بالعمولة).
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بني) ((( 1قم) 1زق) ) تجزئة  الرباط 

مالل)-)3333))بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 633 ( (: ابراهيم) حمونو  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 433 ( (: سليمان) حمونو  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمونو ابراهيم عنوانه)ا()
  (3333  6 1قم) (3 تجزئة الخير بلوك)

بني مالل املغرب.
السيد حمونو سليمان عنوانه)ا()
  (3333  6 1قم) (3 تجزئة الخير بلوك)

بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمونو ابراهيم عنوانه)ا()
6)بني مالل) 3)1قم) تجزئة الخير بلوك)

3333))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم)75).
96(I

كابيموك

TOP LAMPES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كابيموك
3) زنقة شونيي الدا1الشيضاء ، 
3373)، الدا1الشيضاء املغرب
TOP LAMPES SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
فرونسوا بونسا1د املجمع السكني 
عشداملومن املحل 33) - 53)3) 

الدا1الشيضاء املغرب.
حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.75937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) يناير) )3)) (33 املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
TOP LAMPES SARL))مشلغ 1أسمالها)
مقرها) وعنوان  د1هم  ( .533.333
بونسا1د) فرونسوا  زنقة  اإلجتماعي 
املحل) عشداملومن  السكني  املجمع 
املغرب) الدا1الشيضاء) ((3(53  -  (33

نتيجة ل):)توقف النشاط.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السكني) املجمع  بونسا1د  فرونسوا 
 (3(53  -  (33 املحل) عشداملومن 

الدا1الشيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()سهام))بنيس وعنوانه)ا()
اقامة الزاهية) )زنقة البشير لعلج ط)
 (3(53 الدا1الشيضاء) ( (( شقة) ((
)ة() كمصفي) املغرب  الدا1الشيضاء)

للشركة.
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)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)37 767.
963I

JURISMAG SARL

 DEFACTORETAILMA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

 DEFACTORETAILMA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
القصر، الشناية د، زاوية  شا1ع 
غاندي وشا1ع يعقوب املنصو1، 
الطابق ) 1قم 8 - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.3 9(89

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)33)دجنبر)3)3))تقر1 إنشاء)
(- تحت التسمية) ( تابع للشركة) ( فرع)
 C1(+’ ( والكائن بالعنوان املحل 1قم)
املركز التجا1ي) الطابق األ1�سي،) ( (C 
الطريق الوطني) (، سيال با1ك أكادير)
1قم) الوطني  الطريق  زاوية  1قم) )
أكادير)) (833(3 ( تيكوين) منطقة  (،8
السيد)ة() طرف  من  واملسير  املغرب 
.BURGAçOGLU AHMET HAMDI
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)763859.
964I

Etude(Notariale(Souhail(MORSLI

RYAD ATLAS QUATRE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا1ي)

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجا1ي

RYAD ATLAS QUATRE

بمقت�سى))الجمع العام االستثنائي)

مقرها) الكائن  ( (ALMIMI لشركة)

الد1يعات) دوا1  (: ب) االجتماعي 

مراكش)) ( (43333 (- ( تمصلوحت)

ما31) )3)  (39 في) املؤ1خ  املغرب 

تقر1 مايلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (

عرصة) حي  (: ب) الكائن  التجا1ي 

 43333  -  53 1قم) املدينة  املعاش 

طرف) من  املوقع  (، املغرب) مراكش 

مالكة) بصفتها  (: ( (ALMIMI شركة)

 RAKY وشركة) التجا1ي  لألصل 

 GESTION ET EXPLOITATION

بصفتها مسيرة حرة.

965I

nador(conseil(sarl(au

 TWO CONTINENTS

COMMERCIAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 TWO CONTINENTS

COMMERCIAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 86 شا1ع 

األمير سيدي محمد - 333)6 

الناظو1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 7(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TWO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CONTINENTS COMMERCIAL

:)•)استيراد) غرض الشركة بإيجاز)

وبيع وتوزيع املواد الغذائية واملنتجات)

الغذائية الز1اعية.

استيراد وبيع وتوزيع املنسوجات)

املنزلية) واألجهزة  واإللكترونيات 

ومنتجات) التجميل  ومستحضرات 

التنظيف ومواد الشناء.

•)استيراد وتصدير وتجا1ة الحشوب)

والقطاني.

86)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

األمير سيدي محمد)-)333)6)الناظو1)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( فيصل) بودا3  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد بودا3 عماد):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد بودا3 فيصل)

 86 1قم) محمد  سيدي  األمير  شا1ع 

333)6)الناظو1 املغرب.

السيد بودا3 عماد عنوانه)ا()حي)

اوالد ميمون))333)6)الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() فيصل  بودا3  السيد 

  86 1قم) محمد  سيدي  األمير  شا1ع 

333)6)الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)5 )ما31)

 )3))تحت 1قم)553.

966I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

EJLITI AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD(SULTAN(MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب
EJLITI AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

57 شا1ع الد1فوفي عما1ة الدوحي 
الطابق األول الشقة 1قم )  - 63999 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

368  
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EJLITI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AGRI
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وشراء)املواد الفالحية
-)استيراد وتصدير األبقا1 الحلوب)

وتسمين املاشية.
 57 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
شا1ع الد1فوفي عما1ة الدوحي الطابق)
)  - 63999)وجدة) األول الشقة 1قم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد اجليطي عشد الغاني):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: احمد) اجليطي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
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السيد اجليطي عشد الغاني):)533 
بقيمة)33 )د1هم.

 533 (: احمد) اجليطي  السيد 
بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الغاني) عشد  اجليطي  السيد 
 35 33 عنوانه)ا()دوا1 امرادة هوا1ة))

جرسيف املغرب.
عنوانه)ا() احمد  اجليطي  السيد 
33 35)جرسيف) ( دوا1 امرادة هوا1ة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغاني) عشد  اجليطي  السيد 
 35 33 عنوانه)ا()دوا1 امرادة هوا1ة))

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)877.
967I

ازويتي ابراهيم))شخص ذاتي(

RAIAA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي(
5، عما1ة أسكو1، شا1ع طا1ق بن 
زياد ، 4333 ، سوق أ1بعاء الغرب 

املغرب
RAIAA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
أوالد محمد، سيدي بوبكر الحاج - 
4333  سوق أ1بعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(7343

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RAIAA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS
نقل) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
*)النقل الحضري
*)النقل السياحي
*)النقل املد1�سي
*)نقل الشضائع

*)املفاوضات التجا1ية
*)األشغال املختلفة

كما) بالداخل  والشراء،) الشيع  (*
والعربات) اآلالت  لجميع  بالخا1ج،)
التي من شأنها تسهيل تحقيق الهدف)

أعاله.
املواد) جميع  وتصدير  استيراد  (*
واآلالت التي من شأنها تسهيل تحقيق)

الهدف أعاله.
*)وعلى العموم،)جميع الخدمات،)
التجا1ية،) الصناعية،) العمليات 
املرتشطة) والعقا1ية  املنقولة  واملالية 
مشاشرة) غير  بطريقة  أو  مشاشرة 
بالهدف االجتماعي وبجميع األهداف)

املشابهة..
عنوان املقر االجتماعي):)دوا1 أوالد)
محمد،)سيدي بوبكر الحاج)-)4333  

سوق أ1بعاء)الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
الرحمان)) عشد  املا  ابن  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحمان)) عشد  املا  ابن  السيد 
قيادة) محمد،) أوالد  دوا1  عنوانه)ا()
أ1بعاء) سوق  ( 4333 لالميمونة)

الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرحمان)) عشد  املا  ابن  السيد 

قيادة) محمد،) أوالد  دوا1  عنوانه)ا()

أ1بعاء) سوق  ( 4333 لالميمونة)

الغرب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب)) اال1بعاء) بسوق  االبتدائية 

1قم) تحت  ما31) )3)) (34 بتا1يخ)

.(3/(3( 

968I

ALI HOUSSA

 DMC«  DAOUDI-MBREK
»CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALI HOUSSA
1قم 99)  امللعب الشلدي ص-ب 86 

تنجداد الرشيدية، 633)5، تنجداد 

املغرب

   »DMC«  DAOUDI-MBREK(CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي علي الشريف 1قم 4)7 

الرشيدية. - 333)5 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 45 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( (

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

  DMC«(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.  »DAOUDI-MBREK CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيا1ات بدون سائق.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 7(4 1قم) الشريف  علي  موالي 
الرشيدية) (5(333 (- الرشيدية.)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: داودي) امشا1ك  السيد 
حصة بقيمة)33,33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() داودي  امشا1ك  السيد 
تنجداد) ملعب  وينكيكي  قصر 

الرشيدية)633)5)تنجداد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() داودي  امشا1ك  السيد 
تنجداد) ملعب  وينكيكي  قصر 

الرشيدية)633)5)تنجداد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم))5.
969I

ADVOLIS

FEE MAISON CHEZ SAMAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

 FEE MAISON CHEZ SAMAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شا1ع 
املرابطين زنقة زياني إقامة بغدادي 
الطابق األ1�سي جزء مقسم 1قم 5 - 

63333 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

36835
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 FEE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISON CHEZ SAMAH

مشغل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مخبزة

-)حلويات

-)تقديم الطعام

-)ممون حفالت

-)مقهى.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

إقامة) زياني  زنقة  املرابطين  شا1ع 

بغدادي الطابق األ1�سي جزء)مقسم)
1قم)5 - 63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: السيد لطفي فرجي)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة سماح 1يزقي)):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فرجي  لطفي  السيد 

1ياض) الحسن  موالي  االمير  شا1ع 

اسلي 1قم)57 63333)وجدة املغرب.

عنوانه)ا() ( ( السيدة سماح 1يزقي)

1ياض) الحسن  موالي  االمير  شا1ع 

اسلي 1قم)57 63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() فرجي  لطفي  السيد 

1ياض) الحسن  موالي  االمير  شا1ع 

اسلي 1قم)57 63333)وجدة املغرب

عنوانه)ا() ( ( السيدة سماح 1يزقي)

1ياض) الحسن  موالي  االمير  شا1ع 

اسلي 1قم)57 63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)  9.

973I

AGC CONSULTING

POWER VITA پوير ڢيتا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGC CONSULTING
53)، زاوية شا1ع موالي يوسف 
وبو1دو، الطابق 4، شقة    ، 
3343)، الدا1 الشيضاء املغرب

پوير ڢيتا POWER VITA  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

آيت أو1ير، الطابق الثاني، بو1كون - 
3333) الدا1 الشيضاء املغرب.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493 73

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
پوير) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. POWER VITA(ڢيتا
تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتسويق واستيراد وتصدير املنتجات)

واملكمالت الغذائية والتجميلية
وبيع وتوزيع أي منتج ششه) شراء)
أو) تجميلي  أو  طبي  غير  صيدالني 

غذائي.
زنقة) ( (3 (: عنوان املقر االجتماعي)
آيت أو1ير،)الطابق الثاني،)بو1كون)-)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب..
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد ياسر جو1يو):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 4 عنوانه)ا() ياسر جو1يو  السيد 
زنقة الينشوع)3333 )الرباط املغرب..

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

 4 عنوانه)ا() ياسر جو1يو  السيد 
زنقة الينشوع)3333 )الرباط املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

97 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

FASSIS FITNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

FASSIS FITNES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 1قم 
3  الحسن دخي�سي اطلس - 33333 

فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66745
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 FASSIS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FITNES
أخذ) ( - (: بإيجاز) الشركة  غرض 
دو1ة في 1قصات الثقافة الفيزيائية أو)

فنون تحدث

-))تاجر أو وسيط يقوم باالستيراد)

والتصدير

-3)مشغل املشاني املحلية الرياضية)

أو املعدات الفاخرة

الفنون..

عنوان املقر االجتماعي):)محل 1قم)

3 )الحسن دخي�سي اطلس)-)33333 

فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد السالم بوفلس):))343 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد الصغير لعربي):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

333)حصة) ( (: السيد الزيري عالء)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوفلس) السالم  عشد  السيد 

 (( 1قم) 1قراق  ابي  زنقة  عنوانه)ا()

 33333 (3 النرجس  الرحمة  شا1ع 

فا3 املغرب.

عنوانه)ا() لعربي  الصغير  السيد 

صفرو)) طريق  (63 1قم) بلعير  تجزئة 

33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا() عالء) الزيري  السيد 

1قم)8)زنقة مشرع بلقصيري االطلس)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوفلس) السالم  عشد  السيد 

 (( 1قم) 1قراق  ابي  زنقة  عنوانه)ا()

 33333 (3 النرجس  الرحمة  شا1ع 

فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/4 ) .

97(I
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Etude(El(houtaia(Zakaria

 LA SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE BENBER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc

 LA SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE BENBER  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي   زنقة 

الفرات حي املعا1يف - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

48 845

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((3(3 ما31) (33 املؤ1خ في)

 LA SOCIETE« الشركة من) تسمية 

(«(CIVILE IMMOBILIERE BENBER

. »PANORAMIQUE HILLS«(إلى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

1قم) تحت  ((3(3 دجنبر) (34

.33396/756( 5

973I

CAF MAROC

MONZA INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MONZA INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 مجمع 

مسنانة اقامة اليا3 املحل 5 - 

93333 طنجة املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5699 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) )3)ما31) )3)) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

1أسمالها) مشلغ  ( (MONZA INOX

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

اقامة) مسنانة  مجمع  (7 اإلجتماعي)

طنجة) (93333  -  5 املحل) اليا3 

املغرب نتيجة ل):)أزمة نشاط.

7)مجمع) و حدد مقر التصفية ب)

 -  5 املحل) اليا3  اقامة  مسنانة 

93333)طنجة املغرب.)

و عين:

احيتاف) ( اد1يس) السيد)ة()

املنا1) حي مسنانة تجزئة  وعنوانه)ا()
املغرب) طنجة  (93333  (8 1قم)

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)574).

974I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

 ENERGIES

 RENOUVELABLES

SYSTEMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شا1ع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيون ، 333)7، املر�سى العيون 

املغرب

 ENERGIES RENOUVELABLES

SYSTEMES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة  تجزئة االمل 1قم 64 شقة 

 3 املر�سى  العيون. - )7333 املر�سى 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35563

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ENERGIES RENOUVELABLES

.SYSTEMES

الد1اسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املتعلقة) التقنيات  وتنفيذ  الفنية 

بالراحة املناخية في القطاع السكني)

الطاقة) وإنتاج  والضيافة  والثالثي 

لجميع أنواع السوائل الصناعية.....

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شقة) (64 تجزئة االمل 1قم) ( الوحدة)

 3)املر�سى))العيون.)-))7333)املر�سى)

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد سمير ايت كشو1)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سمير ايت كشو1 عنوانه)ا()

شا1ع ابراهيم الروداني طابق6)شقة)

55حي النخيل)3333))الدا1 الشيضاء))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( الشيضاء) الدا1  السيد 

شا1ع ابراهيم الروداني طابق6)شقة)

55حي النخيل)3333))الدا1 الشيضاء))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

38)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )/6)7.

975I

accounting(services(sarl

WALID RESTAURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

accounting(services(sarl

 avenue(prince(héritier(n° 9 ,(

Tanger ، 90000، Tanger(Maroc

WALID RESTAURANT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عزيب 

الحاج قدو1 واد الشحريين تجزئة 

86   - 93333 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  437 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 WALID(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. RESTAURANT

مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومقهى.

عزيب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الحاج قدو1 واد الشحريين تجزئة)86   

- 93333)طنجة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
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 53 ( (: الشوحسيني) أحمد  السيد 
حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

 53 ( (: الشوحسيني) عمر  ( السيد)
حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الشوحسيني) أحمد  السيد 
  36 1قم) الخير) ) تجزئة  عنوانه)ا()

93333)طنجة املغرب.
السيد))عمر الشوحسيني عنوانه)ا()
  (3 1قم) ب  زنقة  الخير) ) تجزئة 

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشوحسيني) أحمد  السيد 
  36 1قم) الخير) ) تجزئة  عنوانه)ا()

93333)طنجة املغرب
السيد))عمر الشوحسيني عنوانه)ا()
  (3 1قم) ب  زنقة  الخير) ) تجزئة 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)73)43).
976I

Etude(El(houtaia(Zakaria

PANORAMIQUE HILLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
PANORAMIQUE HILLS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 rue وعنوان مقرها اإلجتماعي

Sieyès )Nid(d’Iris(  - 20100 الدا1 
الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.48 845
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)33)ما31)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 rue(Sieyès()Nid(d’Iris(((-(20100«
زنقة) ( « إلى) املغرب«) الشيضاء) الدا1 

الدا1) ((3333 (- الفرات حي املعا1يف)

الشيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

1قم) تحت  ((3(3 دجنبر) (34

.33396/756( 5

977I

Etude(El(houtaia(Zakaria

 LA SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BENBER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc

 LA SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE BENBER  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 rue وعنوان مقرها اإلجتماعي

Sieyès )Nid(d’Iris(  - 20100 الدا1 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.48 845

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3 8 دجنبر) ((7 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

)ة()فوزية منصف) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 48

333. )حصة لفائدة))السيد))ة()مريم)

/)فاطمة الزهراء))نيت بحمادن بتا1يخ)

7))دجنبر)8 3).

نيت) ( عثمان) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (( 3 بحمادن)

أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()

مريم)/)فاطمة الزهراء))نيت بحمادن)

بتا1يخ)7))دجنبر)8 3).

نيت) ( حمزة) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (( 3 بحمادن)

أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()

مريم)/)فاطمة الزهراء))نيت بحمادن)

بتا1يخ)7))دجنبر)8 3).

نيت) ( عصام) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (( ( بحمادن)
أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()
مريم)/)فاطمة الزهراء))نيت بحمادن)

بتا1يخ)7))دجنبر)8 3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 
1قم) تحت  ((3(3 دجنبر) (34

.33396/756( 5

978I

CAF MAROC

YAFI TEXTIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
YAFI TEXTIL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 466 
املنطقة الصناعية اكزناية  - 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  4345

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 YAFI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TEXTIL
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( اكزناية) الصناعية  املنطقة  (466

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة الشيدي)):))333.  
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الشيدي)) فاطمة  السيدة 
1قم) الزنقة) 4) ايشو1  حي  عنوانه)ا()

64 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشيدي)) فاطمة  السيدة 
1قم) الزنقة) 4) ايشو1  حي  عنوانه)ا()

64 93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))65).

979I

Etude(El(houtaia(Zakaria

 LA SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BENBER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Etude(El(houtaia(Zakaria
 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 84 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
 LA SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE BENBER   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 rue وعنوان مقرها اإلجتماعي
Sieyès )Nid(d’Iris( - 20100 الدا1 

الشيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.48 845

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
8 3))تم تعيين) 7))دجنبر) املؤ1خ في)
نيت) ( مسير جديد للشركة السيد)ة()
الزهراء) فاطمة  (/ مريم) بحمادن 
استقالة) لقشول  تشعا  آخر  كمسير 

املسير.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 
1قم) تحت  ((3(3 دجنبر) (34

.33396/756( 5

983I

كا1فو1 بزنس

كادجيت زون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كا1فو1 بزنس
شا1ع محمد الخامس زنقة مو1يتانيا 

الطابق التاني، 33))5، ا1فود 
املغرب

كادجيت زون شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 7) 
شا1ع االمير موالي ع هللا حي النهضة 

ا1فود - 33))5 ا1فود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 4639

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كادجيت زون.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

الهواتف ومستلزماتها
الصناعية) االالت  وشراء) بيع 

وااللكترونية
مقاولة االستيراد والتصدير.

 (7 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
شا1ع االمير موالي ع هللا حي النهضة)

ا1فود)-)33))5)ا1فود املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد اشرف يوبي):))333. )حصة)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يوبي  اشرف  السيد 
املحيط) الشقة) ) نيجيريا  شا1ع 

الرباط)3343 )الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يوبي  اشرف  السيد 
املحيط) الشقة) ) نيجيريا  شا1ع 

الرباط)3343 )الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم))3 .

98 I

ALI HOUSSA

 SOCIETE RANE DES
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ALI HOUSSA
1قم 99)  امللعب الشلدي ص-ب 86 
تنجداد الرشيدية، 633)5، تنجداد 

املغرب
 SOCIETE RANE DES TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )) الحي 

ششه الصناعي تا1كة الجديدة 
الرشيدية - 333)5 الرشيدية 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.( (3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3 8 يونيو) ((5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
)ة()موحا سكو1ان) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.993
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (8.333
يونيو) ((5 بتا1يخ) سكو1ان  يوسف 

.(3 8

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)35 .

98(I

STE FIDMEK

SARAZAN PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

SARAZAN PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 37 
زنقة عشدالسالم بن املختا1 حي 

قدماء املحا1بين مكنا3 - 53333 
مكنا3 اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(537

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SARAZAN PRIVE
-التعليم) (: غرض الشركة بإيجاز)
االولي والتعليم املد1�سي الخصو�سي)

ابتدائي).
 37 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة عشدالسالم بن املختا1 حي قدماء)
مكنا3) (53333 (- املحا1بين مكنا3)

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة سا1ة زخنيني):))3))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 983 ( (: العسري) ياسين  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زخنيني  سا1ة  السيدة 
  9 شقة) (7 عما1ة) (( نو1ية) اقامة 
 53333 مكنا3) م.ج  البطريوز 

مكنا3 اململكة املغربية.
السيد ياسين العسري عنوانه)ا()
م.ج) ( 5 1قم) الزالقة  زنقة  (4 1قم)
اململكة) مكنا3  (53333 مكنا3)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زخنيني  سا1ة  السيدة 
  9 شقة) (7 عما1ة) (( نو1ية) اقامة 
 53333 مكنا3) م.ج  البطريوز 

مكنا3 اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (35 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)86  .
983I

STE FIDMEK

CERTI CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

CERTI CALL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 1قم 
8  الطابق الخامس زنقة قنيطرة 
ساحة ) شتنبر اقامة مختا1ة  - 
53333 مكنا3 اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(593

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CERTI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CALL
-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال
-استيراد تصدير.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة) الخامس  الطابق  ( 8 1قم)
قنيطرة ساحة)))شتنبر اقامة مختا1ة))

- 53333)مكنا3 اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيدة مونة فا1�سي):))33 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فا1�سي  مونة  السيدة 
عما1ة) 5)  ((4 شقة) وفاء) اقامة 
شا1ع السعديين م.ج مكنا3)53333 

مكنا3 اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فا1�سي  مونة  السيدة 
عما1ة) 5)  ((4 شقة) وفاء) اقامة 
شا1ع السعديين م.ج مكنا3)53333 

مكنا3 اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)53) .

984I

STE FIDMEK

BETAPLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDMEK
Diour(Assalam(Av.Nasr(Res.

 Safae(et(Hajar(n°23 Appt14 ،
50050، Meknes(Maroc

BETAPLEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3)  اقامة 
الكوتر شقة 9 شا1ع الجيش امللكي 

م.ج  - 53333 مكنا3 اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(639

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BETAPLEX
-منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ي.
  (3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الجيش) شا1ع  (9 الكوتر شقة) اقامة 
امللكي م.ج))-)53333)مكنا3 اململكة)

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( ما�سي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( ما�سي) محمد  السيد 
5)د1ب سيدي عشدهللا القصري) 1قم)
مكنا3) (53333 مكنا3) التوتة 

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( ما�سي) محمد  السيد 
5)د1ب سيدي عشدهللا القصري) 1قم)
مكنا3) (53333 مكنا3) التوتة 

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)89) .

985I

CAF MAROC

MOHABCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MOHABCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الحمد 1قم 3 زنقة سجلماسة 
الطابق االول - 93333 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4( 7
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOHABCO
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحمد 1قم)3)زنقة سجلماسة الطابق)

االول)-)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: كو1ا1ي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد عشد السالم الشعيبي):)533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كو1ا1ي  محمد  السيد 
8)بنديشان) 47)1قم) حي البرواقة زنقة)

93333)طنجة املغرب.

الشعيبي) السالم  عشد  السيد 

عنوانه)ا()حي املر3 اشناد)5)ب زنقة)

86 93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كو1ا1ي  محمد  السيد 
8)بنديشان) 47)1قم) حي البرواقة زنقة)

93333)طنجة املغرب

الشعيبي) السالم  عشد  السيد 

عنوانه)ا()حي املر3 اشناد)5)ب زنقة)

86 93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)544).

986I

ST(C

HADI 2020
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

HADI 2020 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 966 شا1ع 

محمد بنونة الطابق ) الشقة 6 - 

93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(8839

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HADI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.(3(3

تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، )املالبس) وتصدير) واستيراد 

مستحضرات التجميل)...)الخ(..

 966 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الشقة) (( شا1ع محمد بنونة الطابق)

6 - 93333)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

الهلولي) الهادي  عشد  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الهلولي) الهادي  عشد  السيد 

عنوانه)ا()شا1ع خوسيه أندويزا)،1قم)

مد1يد) ((8335 ( فوينكا1ال إلشا1دو) ((

اسشانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الهلولي) الهادي  عشد  السيد 

عنوانه)ا()شا1ع خوسيه أندويزا)،1قم)

مد1يد) ((8335 ( فوينكا1ال إلشا1دو) ((

اسشانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم) )8.

987I

FIDELIO COMPTA

 GROUPE SCOLAIRE JEAN
PAUL PRIVE

إعالن متعدد القرا1ات

FIDELIO COMPTA

حي الشطحاء، املركز التجا1ي نادية، 

العما1ة )، الطابق األول، الشقة   ، 

3393)، الدا1 الشيضاء املغرب

 GROUPE SCOLAIRE JEAN PAUL

PRIVE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 59، شا1ع 

الز1قطوني، إقامة الو1ود، طابق 6، 

شقة 8 ، - 3333) الدا1 الشيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.4776 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)3))فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة إلى الدا1)

عين) طما1يس،) ممر  (،38 الشيضاء،)

السشع؛

على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 

مايلي:)التشني واملصادقة على القانون)

األسا�سي املعدل للشركة؛

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

(،38 (: إلى) ( املقر اإلجتماعي) تم تغيير 

الدا1) السشع،) عين  طما1يس،) ممر 

الشيضاء؛

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773349.

988I

ACOMS(Consulting

ESTHE LOFT SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ACOMS(Consulting

1قم ) عما1ة 3  شا1ع اد1يس ) م ج 

، 53333، مكنا3 املغرب

ESTHE LOFT SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ) ساحة 

ابو بكر الصديق شقة 1قم 8 اكدال 

الرباط - 3393  الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 47843

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في) ))يناير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة) الصديق  بكر  ابو  ساحة  (( «

1قم)8)اكدال الرباط)-)3393 )الرباط)

1قم) األ1�سي  »الطابق  إلى) املغرب«)

(- الرباط) اكدال  تانسيفت  زنقة  (4 

3393 )الرباط))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) 63).

989I

HLZCONSULTING

MENARA PET FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HLZCONSULTING

 Residence(Fajwa  Avenue

 Hassan(II,1er(Etage ,App.04B

 Gueliz(MARRAKECH، 40000،

Marrakech(Maroc

MENARA PET FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 

7 بلوك د) اقامة اطل�سي مركب 

السكني يوسف بن تاشفين شا1ع 

موالي عشد هللا مراكش - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (3(3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MENARA PET FOOD

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير املواد الغدائية ومستلزمات)

الحيوانات االليفة

الخاصة) املنتجات  وشراء) بيع 

بالحيوانات االليفة.

 7 1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بلوك د))اقامة اطل�سي مركب السكني)

يوسف بن تاشفين شا1ع موالي عشد)

هللا مراكش)-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 433 ( (: السيد كريم بن بوجمعة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد يونس زهيدي):))633)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كريم بن بوجمعة عنوانه)ا()

4)شا1ع كاي لوساك)3  93  43333 

غوسني سو بوا))املغرب.

عنوانه)ا() زهيدي  يونس  السيد 

اقامة بريستيجيا كولف سيتي عما1ة)

88 )شقة)) 43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() زهيدي  يونس  السيد 

اقامة بريستيجيا كولف سيتي عما1ة)

88 )شقة)) 43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)986).

993I
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ائتمانية)»مكتب الد1اسات كنتو3«)ش.ذ.م.م

 ASSURANCES GARANTIES

IDÉALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

ائتمانية »مكتب الد1اسات كنتو3« 

ش.ذ.م.م

3 ، زنقة واد زيز، 1قم 4، أكدال 

الرباط ، 3393 ، الرباط املغرب

 ASSURANCES GARANTIES

IDÉALE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 3، ساحة 

مليلية، حسان - 3333  الرباط 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

88747

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تغيير) ما31) )3)) (3( املؤ1خ في)

 ASSURANCES«(تسمية الشركة من

إلى) (« (GARANTIES IDÉALE

 ASSURANCES GARANTIES«

. »AGIR(1بإختصا(IDÉALE RABAT

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)749   .

99 I

fidjuris(sarl

 MAROC PROPRETE

PARTENARIAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA (33

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

 MAROC PROPRETE

PARTENARIAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  عين الشق 
، 1قم 4/  في الطابق األ1�سي ، مشنى 
93 - 3953) الدا1 الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3968  
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في))))شتنبر)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
في الطابق) 1قم) /4) (، عين الشق) («
الدا1) ((3953  -  93 مشنى) (، األ1�سي)
شا1ع) (( « إلى) املغرب«) الشيضاء)
(، (3 لحسن أويدا1 1يزيدينس جيرمين)
شقة 1قم)3)،)الطابق األول.)-)3453) 

الدا1 الشيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)63)773.

99(I

Ste(Abdoune(Conseil

SONACOTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Ste(Abdoune(Conseil
1قم 4 إقامة فاطمة شا1ع موالي 

1شيد األطلس طريق صفرو فا3 ، 
33333، فا3 املغرب

SONACOTRA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي   5 

تجزئة الوفاء 4 طريق صفرو فا3 - 
33333 فا3 املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.58387
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) يناير) )3)) ((7 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة())خالد))بوسيف)
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
اد1يس)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بوخرطة بتا1يخ))))يناير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ) 3) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/4 9.

993I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE NEXT
HYDROPONIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
1قم  ) شا1ع االمير موالي عشد هللا ، 

73333، العيون املغرب
  STE NEXT HYDROPONIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الحسن بن املهدي 1قم )4  بوجدو1  
-  7333 بوجدو1  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3567 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NEXT HYDROPONIQUE
الز1اعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
-)تجديد) -)االستغالل الز1اعي) املائية)

الطاقة)-)التجا1ة العامة).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحسن بن املهدي 1قم))4 )بوجدو1))

-  7333)بوجدو1))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد عزيز جمجي):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
)السيد عزيز جمجي):)333 )بقيمة)

33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد عزيز جمجي عنوانه)ا()
 7333 ( بوجدو1) (759 التنمية 1قم)

بوجدو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد عزيز جمجي عنوانه)ا()
 7333 ( بوجدو1) (759 التنمية 1قم)

بوجدو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم)797.

994I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 SWEET RAHA PROMOTION
-  سويت راحة بروموسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20470، CASABLANCA(MAROC
 SWEET RAHA PROMOTION
-  سويت 1احة بروموسيون شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 37 
1قم 35 الطابق الثاني 1قم 34 حي 
السعادة البرنو�سي - 3 36) الدا1 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(43 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SWEET(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
سويت) ( (- (RAHA PROMOTION

1احة بروموسيون.
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غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)
العقا1ي

وبيع األ1ا�سي العا1ية أو) إقتناء) (-

املجهزة.
 37 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
حي) (34 1قم) الثاني  الطابق  (35 1قم)

الدا1) ((36 3 (- البرنو�سي) السعادة 

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

73 )حصة) ( (: السيد محمد توبي)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  73 ( (: 1ضوان) حاميل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد حاميل حسن):))73 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد 1ضوان توبي):))73 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

حصة) ( 63 ( (: توبي) السيد عزيز 

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد صالح حاميل):))63 )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد توبي عنوانه)ا()دوا1)

ابن) ((6353 ( السكامنة) عياد  اوالد 

احمد املغرب.

السيد حاميل 1ضوان عنوانه)ا()

السكامنة)) الثوالث  عياد  اوالد  دوا1 

6353))ابن احمد املغرب.

عنوانه)ا() حسن  حاميل  السيد 
الهدى)) حي  (37 1قم) فيال  (3( زنقة)

6333))برشيد املغرب.

السيد 1ضوان توبي عنوانه)ا()حي)
  9 1قم) زنقة) 33) عشد هللا  موالي 

3483)))الدا1 الشيضاء)املغرب.

حي) عنوانه)ا() توبي  عزيز  السيد 
  (3363   (4 1قم) (4 زنقة) الرجاء) )

الدا1 الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() حاميل  صالح  السيد 

 (6353 ( السكامنة) عياد  اوالد  دوا1 

ابن احمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد توبي عنوانه)ا()دوا1)
ابن) ((6353 ( السكامنة) عياد  اوالد 

احمد املغرب
السيد حاميل 1ضوان عنوانه)ا()
السكامنة)) الثوالث  عياد  اوالد  دوا1 

6353))ابن احمد املغرب
عنوانه)ا() حسن  حاميل  السيد 
الهدى)) حي  (37 1قم) فيال  (3( زنقة)

6333))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) 3  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)767975.

995I

CAF MAROC

IDOX-TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
IDOX-TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : اكزناية 
جماعة بوخالف 1قم 93 - 93333 

طنجة املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.35 6 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) يناير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 
ذات) شركة  ( (IDOX-TRANS حل)
1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333
بوخالف) جماعة  اكزناية  اإلجتماعي 
املغرب) طنجة  (93333  -  93 1قم)

نتيجة الزمة نشاط.
و عين:

القلعي)) ( ( 1ضوان) السيد)ة()
اكزناية جماعة بوخالف) وعنوانه)ا()
املغرب) طنجة  (93333  93 1قم)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي اكزناية) ما31) )3)) ( 5 بتا1يخ)
 93333  -  93 جماعة بوخالف 1قم)

طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3)5).
996I

TAQUITOS

Taquitos sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAQUITOS
 rue(Liberté(étage 3, , 3

 appartement 5 Casablanca ،
20120، casablanca(maroc
Taquitos(sarl(au شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 N° 3 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 rue(liberté 3 étage(appart 5

 Casablanca - 20120 Casablanca
Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49 8(5

 34 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Taquitos(sarl(au
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.Restauration
 N° 3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 rue( liberté( 3( étage( appart( 5
 Casablanca(-(20120(Casablanca

.Maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 Grirate( Marouane السيد)
 Rue( 6( N60( Hay( tarik عنوانه)ا()
 Bernoussi( Casablanca( 20610

.Casablanca(Maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Grirate( Marouane السيد)
 Rue( 6( N60( Hay( tarik عنوانه)ا()
 Bernoussi( Casablanca( 20610

Casablanca(Maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.
997I

fidjuris(sarl

MAROTRAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

fidjuris(sarl
 BD IBNOU SINA (33
 casablanca، 20200،
CASABLANCA(Maroc

MAROTRAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزءة زهر 
1قم 3)  سيدي معروف ، 3343)  

الدا1 الشيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
(7( 8 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تم تغيير) 9 )أكتوبر) املؤ1خ في)
 »MAROTRAT«(تسمية الشركة من
. »MAROTRAT IMMOBILIER«(إلى
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)63)773.
998I
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ادكو كونسيل

MYWEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق   الشقة ) 

حي الراحة. ، 3553)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

MYWEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9  زنقة 

أبو شجاع الفرادي بو1غون - 

3)33) الدا1الشيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) فبراير) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

التسمية)-)والكائن بالعنوان)5 )زنقة))

الخطابي حي املستشفى) ( عشدالسالم)

املغرب) الدا1الشيضاء) ((3353  -

سحاقي)) السيد)ة() طرف  من  واملسير 

عشدالقاد1.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)53)773.

999I

fidjuris(sarl

MAROTRAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA (33

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

MAROTRAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزءة 

زهر 1قم 3) سيدي معروف 3453) 

الدا1 الشيضاء  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(7( 8 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 أكتوبر) ( 9 في) املؤ1خ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

واألشغال) العقا1ات  أنشطة 

العمومية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)63)773.

 333I

CABINET IMFICONSEIL

STE BAT-STYLART
إعالن متعدد القرا1ات

CABINET IMFICONSEIL

 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13

 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC

STE BAT-STYLART »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 4 شا1ع 
عشد الوهاب الزقاق الطابق االول 

الشقة   - 53)3) الدا1 الشيضاء  

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.338639

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)7))غشت)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تمت املصادقة على): )تفويت السيد)

333. )حصة اجتماعية) مراد بطاش)

من أصل)333. )حصة لفائدة السيد)

محمد حكيم).)))تعيين السيد محمد)

استقالة) بعد  الشركة  مسير  حكيم 

السيد مراد بطاش من تسيير الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)

الخاص بتوزيع الحصص وتعين مسير)

للشركة وتحصين النظام االسا�سي)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

أكتوبر)3)3))تحت 1قم)677)).

 33 I

JBR CONSEILS

BILY DROOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JBR CONSEILS

6 8شقة 1قم ) الطابق االول تجزئة 

املسا1 الحي الصناعي مراكش ، 

3333 4، مراكش املغرب

BILY DROOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

الزاوية مجاط  شيشاوة - )33 4 

شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 74 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BILY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DROOM

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشناء)بالجملة.

دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 4 33( (- شيشاوة) ( مجاط) الزاوية 

شيشاوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 733.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد يونس الشوعزاوي):))7.333 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس الشوعزاوي عنوانه)ا()
  4 33( دوا1 الزاوية مجاط شيشاوة)

شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس الشوعزاوي عنوانه)ا()
  4 33( دوا1 الزاوية مجاط شيشاوة)

شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/93.
 33(I

FIDLOUK

FATI.JAD CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
6 ),شا1ع 3) غشت القصر الكشير ، 

53 )9، القصر الكشير املغرب
FATI.JAD CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الدهس عما1ة املعطاوي  - 53 6  
مشرع بلقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
FATI. (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.JAD CASH



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6930

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األموال.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  6 53 (- ( الدهس عما1ة املعطاوي)

مشرع بلقصيري املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
 (53 ( (: السيدة حنان الخري�سي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
القاد1ي:) الزهرء) فاطمة  السيدة 
53))حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حنان الخري�سي عنوانه)ا()
مشرع) ( 6 53   4( حي النسيم 1قم)

بلقصيري املغرب.
القاد1ي) الزهرء) فاطمة  السيدة 
  (6 1قم) بيطات  حي  عنوانه)ا()

53 6 )مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حنان الخري�سي عنوانه)ا()
مشرع) ( 6 53   4( حي النسيم 1قم)

بلقصيري املغرب
القاد1ي) الزهرء) فاطمة  السيدة 
  (6 1قم) بيطات  حي  عنوانه)ا()

53 6 )مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

6 )ما31) )3))تحت 1قم)4) .
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE O LY M O SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شا1ع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
34333  املغرب تاونات، 34333، 

تاونات املغرب
STE O LY M O SARL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عين 

مديونة تاونات - 34333 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 8 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE O(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LY M O SARL

تدوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مخلفات الزيتون.

عين) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تاونات) (34333 (- تاونات) مديونة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  33 ( (: السيدة بوعسرية اميمة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بوعسرية اميمة عنوانه)ا()

تاونات) (34333 تاونات) عين مديونة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بوعسرية اميمة عنوانه)ا()

تاونات) (34333 تاونات) عين مديونة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( االبتدائية بتاونات)

 )3))تحت 1قم)7).
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ائتمانية الراحة

بوملان تيراسومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
48 شا1ع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 33 6)، 

MAROC برشيد
بوملان تيراسومو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 37) 

تجزئة النو1 الد1وة برشيد برشيد 
33 6) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(339

 33 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((333 شتنبر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
بوملان) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

تيراسومو.
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال مختلفة.
 (37 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
برشيد) برشيد  الد1وة  النو1  تجزئة 

33 6))برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد موحا الغازي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: الغازي) السعيد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
533)بقيمة) السيد موحا الغازي):)

33 )د1هم.
 533 (: الغازي) السعيد  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الغازي  موحا  السيد 

 (7 8( ( النواصر) الشوزانين  دوا1 

الشيضاء)املغرب.

السيد السعيد الغازي عنوانه)ا()

 (7 8( ( النواصر) الشوزانين  دوا1 

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الغازي  موحا  السيد 

 (7 8( ( النواصر) الشوزانين  دوا1 

الشيضاء)املغرب

السيد السعيد الغازي عنوانه)ا()

 (7 8( ( النواصر) الشوزانين  دوا1 

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (35 بتا1يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

333))تحت 1قم)8 4.
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huit(top(langues(berkane(privé

 HUIT TOP LANGUES
BERKANE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

huit(top(langues(berkane(privé

شا1ع محمد الخامس 1قم )3 

الطابق الثالت 1قم الشقة 3 حي 

الحسني بركان ، 63333، بركان 

بركان

 HUIT TOP LANGUES BERKANE

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

محمد الخامس 1قم )3 الطابق 

الثالت 1قم الشقة 3 حي الحسني 

بركان - 63333 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

7637

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 HUIT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 TOP LANGUES BERKANE

.PRIVE

تكوينات) (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة وتيهئ لإلمتحانات.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (3( 1قم) الخامس  محمد 

الحسني) حي  (3 الشقة) 1قم  الثالت 

بركان)-)63333)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة))سمية الشايبي عنوانه)ا()

 , الرامي)   حي  الشجاعة  زنقة  ( 4

63333)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة))سمية الشايبي عنوانه)ا()

 . الرامي)   حي  الشجاعة  زنقة  ( 4

63333)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 6 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/89.
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HMOUCH ESPOIR  SARL-AU 

HMOUCH ESPOIR  SARL- 

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HMOUCH(ESPOIR  SARL-AU

ميدلت ، 54353، ميدلت املغرب

 HMOUCH(ESPOIR  SARL-AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
احنضا1 النزالة الريش  - 54353 

ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(673

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HMOUCH ESPOIR  SARL-AU
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
الكهرباء)) أشغال  الشناء،) أو  املختلفــة 

وتركيب))النظام))الري)).
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 54353 (- ( الريش) النزالة  احنضا1 

ميدلت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
((: ( ( حسن) هموش  ايت  السيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حسن))))))) هموش  ايت  السيد 
امرصيد)) بوعياش  بقصر  عنوانه)ا()

54353)ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حسن))) هموش  ايت  السيد 
امرصيد) بوعياش  بقصر  عنوانه)ا()

54353)ميدلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)  )ما31) ( االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم) 7.
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موثق

SAMIZOULE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق
الحي الشتوي، إقامة و1دة »3« 

شا1ع اإلمام أبو حنيفة الطابق األول 
1قم 4 مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب
ساميزول شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقليم 
الحوز دائرة ايت او1ير جماعة 

اكرفوان دوا1 تامزغا1ت - 43333 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  3833

في) مؤ1خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) ((3(3 ما31) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ساميزول.
دا1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.
اقليم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
جماعة) او1ير  ايت  دائرة  الحوز 
 43333 (- تامزغا1ت) دوا1  اكرفوان 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
((:(Houria(JEMOUY(السيدة

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 33
للحصة).

:(Daniel(SERGEANT(السيد
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 33

للحصة).
 Marie(Claude(Suzanne(السيدة

:(Marthe(DUSUEL

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 33
للحصة).

 Audrey(Camille(Anne السيدة)
(:(Charlotte(SERGEANT

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 33
للحصة).

 Antoine( Paul( Claude السيد)
(:(SERGEANT

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( 33
للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 Houria( JEMOUY السيدة)
مراكش شا1ع موالي عشد) عنوانه)ا()
هللا الرويضات)))فيال 1قم)53)تجزئة)

البستان)43333)مراكش املغرب.
 Daniel( SERGEANT السيد)
عنوانه)ا()مراكش اسيف 3 1قم) 7 

43333)مراكش املغرب.
 Marie(Claude(Suzanne(السيدة
 France()عنوانه)ا(Marthe(DUSUEL
  481( Rue( De( Verdun( 80000

Amiens(80000اميينس فرنسا.
 Audrey(Camille(Anne السيدة)
عنوانه)ا() (Charlotte( SERGEANT
 France( 481( Rue( De( Verdun
اميينس) (80000( Amiens( 80000

فرنسا.
 Antoine( Paul( Claude السيد)
 France(481()عنوانه)ا(SERGEANT
 Rue( De( Verdun( 80000( Amiens

83333)اميينس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 Houria( JEMOUY السيدة)
مراكش شا1ع موالي عشد) عنوانه)ا()
هللا الرويضات)))فيال 1قم)53)تجزئة)

البستان)43333)مراكش املغرب
 Daniel( SERGEANT السيد)
عنوانه)ا()مراكش اسيف 3 1قم) 7 

43333)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) بتا1يخ) 3) بمراكش  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3388) .

 338I
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ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

JAWDA PROJET   شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شا1ع محمد الز1قطوني د1ب   1قم 
6  حي السالم ويسالن مكنا3 ، 

53383، مكنا3 املغرب
 شركة   JAWDA PROJET شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
والد املهدي، عين كرمة،  - 3)533 

مكنا3. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(68 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))شركة)))

.JAWDA PROJET
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو الشناء..
دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 533(3 (- ( عين كرمة،) والد املهدي،)

مكنا3.)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد عالم جواد):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جواد  عالم  السيد 

 (35 عما1ة) ( 8 مجموعة) (( العرفان)
ط) )1قم)6)))طنجة)93363)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() جواد  عالم  السيد 

 (35 عما1ة) ( 8 مجموعة) (( العرفان)
ط) )1قم)6)))طنجة)93363)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)-.
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ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

ARBANE ET FILS   شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شا1ع محمد الز1قطوني د1ب   1قم 

6  حي السالم ويسالن مكنا3 ، 

53383، مكنا3 املغرب

شركة   ARBANE ET FILS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة )) 

املحل 1قم   تجزئة سلمة،  - 53333 

مكنا3. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5(677

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

شركة))) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ARBANE ET FILS

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو الشناء.).

عنوان املقر االجتماعي):)إقامة))) 

املحل 1قم) )تجزئة سلمة،))-)53333 

مكنا3.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: عربان) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عربان  أحمد  السيد 

املنصو1) شقة) 3) ألف  ( 7 عما1ة)

53333)مكنا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عربان  أحمد  السيد 

املنصو1) شقة) 3) ألف  ( 7 عما1ة)

53333)مكنا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)379 .

 3 3I

CAFIGEC

 KALEO DEVELOPPEMENT

WORLD
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

 KALEO DEVELOPPEMENT

WORLD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أمين 1قم 5   الطابق ) سيدي 

معرووف - 33 3) الدا1 الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494547

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 KALEO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DEVELOPPEMENT WORLD

غرض الشركة بإيجاز):)-)تاجر)

-)تصدير واستيراد.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي) (( الطابق) (  5 1قم) أمين 

الشيضاء) الدا1  ((3 33 (- معرووف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة دجو ياكافو فلو1ا فتيماتو)

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة دجو ياكافو فلو1ا فتيماتو)

عنوانه)ا()الفردو3 مجموعة)7))3)

عما1ة)64))طابق سفلي شقة)3)ح ح))

33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة دجو ياكافو فلو1ا فتيماتو)

عنوانه)ا()الفردو3 مجموعة)7))3)

عما1ة)64))طابق سفلي شقة)3)ح ح))

33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773399.
 3  I

STE FIDLAMIAE SARL

FACILITATING GROUP
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
FACILITATING GROUP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  شا1ع 
األبطال 1قم 4 أكدال - 3333  

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 53453

 35 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FACILITATING GROUP
تقديم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

خدمة حا31 خاص.
-)تنظيم التظاهرات.

-)مكتب املشو1ة.
املؤسسات) إلئ  املشو1ة  تقديم  (-
األشخاص) وجميع  العامة  والهيئات 

املعنويين والطشيعيين..
5 )شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
  3333 (- أكدال) (4 1قم) األبطال 

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: 1ضا) شرايبي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() 1ضا  شرايبي  السيد 

 (3 شقة) ( 33 إقامة بلفيدير عما1ة)

  3333 زنقة جعفر الصديق أكدال)

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() 1ضا  شرايبي  السيد 

 (3 شقة) ( 33 إقامة بلفيدير عما1ة)

  3333 زنقة جعفر الصديق أكدال)

الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)835   .

 3 (I

COMPTABLE JAAFAR

G.K.N PARA SARLAU ج 

.ك.ن بارا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE JAAFAR

 BD(MOHAMED(V(TANGER 88

 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA  IMMEUBLE 11

 ETAGE 3 APP 18 TANGER،

TANGER ،90000 املغرب

G.K.N PARA SARLAU ج .ك.ن با1ا 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  شا1غ 

العرعا1 اقامة نرجس )طغ 1قم 

937  طنجة طنجة 93333 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3395

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 G.K.N(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

PARA SARLAU)ج).ك.ن با1ا.

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتجميل للنساء.

7 )شا1غ) عنوان املقر االجتماعي):)

العرعا1 اقامة نرجس))طغ 1قم)937  

طنجة طنجة)93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: غزالن) نايب  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غزالن  نايب  السيدة 

زنقة الفايط 1قم)46)طابق) )شقة)  

93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() غزالن  نايب  السيدة 

زنقة الفايط 1قم)46)طابق) )شقة)  

93333)طنجة املغرب

السيدة بوليفة خديجة عنوانه)ا()

العرغا1) شا1غ  نرجس  (( برانس) حي 

1قم)7 )طنجة)93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)777 .

 3 3I

SOFT ALTERNATIVE SARL

SOBLUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

SOBLUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شا1ع 

موالي اسماعيل ونقة مراكش إقامة 

وليلي بلوك ب 1قم 46 - 93333 

طنجة املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.58783

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

1فع) تم  ما31) )3)) (38 في) املؤ1خ 

1أسمال الشركة بمشلغ قد1ه)»3.333) 

إلى) د1هم«) (83.333« أي من) د1هم«)

»33.333 )د1هم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43366).

 3 4I

SOFT ALTERNATIVE SARL

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

BENYASOUF
إعالن متعدد القرا1ات

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب

 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

BENYASOUF   »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

القا�سي عياض إقامة اللقاء عما1ة 

ج الطابق االول 1قم )55 - 93333 

طنجة املغرب.
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»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.35 45
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)38)ما31) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على بيع)333)حصة من فئة)
33 )د1هم التي كانت في حوزة السيد)
هللا) عشد  السيد  لفائدة  ديرا  أحمد 

بنيعيش
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على الشكل الجديد للشركة)
حيث أصشحت شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك وحيد
على) ينص  الذي  (:3 1قم) قرا1 
املوافقة على النظام األسا�سي) مايلي:)
وإلغاء) الجديدة  في صيغته  للشركة 

النظام األسا�سي القديم
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) و7:) (6 ( بند 1قم)
حصة) (333 املوافقة على بيع) مايلي:)
من فئة)33 )د1هم التي كانت في حوزة)
السيد أحمد ديرا لفائدة السيد عشد)

هللا بنيعيش
بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على الشكل الجديد للشركة)
حيث أصشحت شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك وحيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43367).
 3 5I

FID PME

ATELIER 2N ARCHITECTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FID PME
64 شا1ع موالي علي الشريف الشقة 

6 تما1ة ، 3)3) ، تما1ة املغرب
 ATELIER 2N(ARCHITECTES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64  شا1ع 
موالي علي الشريف الشقة 36 تما1ة 

- 3)3)  تما1ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3(385

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER (N ARCHITECTES

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة.

عنوان املقر االجتماعي):)64))شا1ع)

موالي علي الشريف الشقة)36)تما1ة)

- 3)3) )تما1ة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد نجم الدين العتماني):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد الكو�سي نوفل):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العتماني) الدين  نجم  السيد 

عنوانه)ا()سال)333  )سال املغرب.

عنوانه)ا() نوفل  الكو�سي  السيد 

الشيضاء) الدا1  (9333 الشيضاء) الدا1 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العتماني) الدين  نجم  السيد 

عنوانه)ا()سال)333  )سال املغرب

عنوانه)ا() نوفل  الكو�سي  السيد 

الشيضاء) الدا1  (9333 الشيضاء) الدا1 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)37)5.

 3 6I

smaticomp

 CENTRE DENTAIRE LARBI
TALEB C.D.L.T

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

smaticomp
 angle(bd(emile(zola(et(rue(rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca(maroc

 CENTRE DENTAIRE LARBI
TALEB C.D.L.T شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الولفة 
املنطقة الصناعية تجزئة 1قم 

65 الطابق األول - 83)3) الدا1 
الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4948 5

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRE DENTAIRE LARBI

.TALEB C.D.L.T
غرض الشركة بإيجاز):)مركز طب)

األسنان.
الولفة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 65 1قم) تجزئة  الصناعية  املنطقة 
الطابق األول)-)83)3))الدا1 الشيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد كريم طالب):))6.333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد عشد هللا امرادوش):))4.333 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد كريم طالب):)6333)بقيمة)

33 )د1هم.

 4333 السيد عشد هللا امرادوش):)
بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 7 عنوانه)ا() طالب  كريم  السيد 
زنقة عشد هللا كنون الطابق)4)شقة)8  

53 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
امرادوش) هللا  عشد  السيد 
 9 شقة) ((( أسية) إقامة  عنوانه)ا()
 53333 ج) م  امللكي  الجيش  شا1ع 

مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 7 عنوانه)ا() طالب  كريم  السيد 
زنقة عشد هللا كنون الطابق)4)شقة)8  

53 3))الدا1 الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)8)7734.
 3 7I

TECO GEST SARLAU

DARNA COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda(Oulfa(CASABLANCA،
20202، CASABLANCA(MAROC

DARNA COM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7   ٬ 
إقامة الز1قاء ٬ شا1ع إبن منير٬ 
الطابق االول٬ الشقة 1قم ) ، - 
3333)  الدا1 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4948 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DARNA COM

مستثمر) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا1ي).)اشغال متعددة للشناء.

   7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

منير٬  إبن  شا1ع  (٬ الز1قاء) إقامة  (٬
(- (، (( 1قم) الشقة  االول٬) الطابق 

3333)))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد الجليل مقدم):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مقدم) الجليل  عشد  السيد 

ليساسفة تجزئة الخزامى) عنوانه)ا()

عما1ة)54)الشقة)4)الطابق)   3))3)  

الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مقدم) الجليل  عشد  السيد 

ليساسفة تجزئة الخزامى) عنوانه)ا()

عما1ة)54)الشقة)4)الطابق)   3))3)  

الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)  7735.

 3 8I

TECO GEST SARLAU

GHALI CUISINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda(Oulfa(CASABLANCA،

20202، CASABLANCA(MAROC

GHALI CUISINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7   إقامة 

الز1قاء ٬ شا1ع إبن منير٬ الطابق 
االول٬ الشقة 1قم )  - 3333)  الدا1 

الشيضاء ،املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4948  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 GHALI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CUISINE
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملواد) واألملنيوم  بالخشب  املطشخ 
أعمال) الفوالذ.) من  املصنوعة 

الدهانات والشناء.
   7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
منير٬  إبن  شا1ع  (٬ الز1قاء) إقامة 
الطابق االول٬)الشقة 1قم))  - 3333)  

الدا1 الشيضاء)،املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
333. )حصة) ( (: السيد مراد خطا)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
  34 السيد مراد خطا عنوانه)ا()
حي كوزيما1 عين السشع)3333)))الدا1)

الشيضاء)،املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
  34 السيد مراد خطا عنوانه)ا()
حي كوزيما1 عين السشع)3333)))الدا1)

الشيضاء)،املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)) 7735.

 3 9I

o.b.compta

SPORTIFIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

o.b.compta
 6  شا1ع محمد الديو1ي عما1ة ب 
1قم 33 ، 4333 ، القنيطرة املغرب
SPORTIFIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 عمر 

ابن العاص مكتب 4 - 4333  
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
59573

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPORTIFIX
غرض الشركة بإيجاز):)-استغالل)

محالت 1ياضية.
 47 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  4333  -  4 عمر ابن العاص مكتب)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد امين الشرقاوي جواد:)533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
جواد:) الشرقاوي  يوسف  السيد 
533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

جواد) الشرقاوي  امين  السيد 
عنوانه)ا()القنيطرة)4333 )القنيطرة)

املغرب.
جواد) الشرقاوي  يوسف  السيد 
عنوانه)ا()القنيطرة)4333 )القنيطرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
جواد) الشرقاوي  امين  السيد 
عنوانه)ا()القنيطرة)4333 )القنيطرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 59 8.
 3(3I

STE ZIZ COMPTA

 ENTREPRISE FADIL GENIE
CIVIL EFGC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
1فع 1أسمال الشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 ENTREPRISE FADIL GENIE CIVIL
EFGC SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 98 

شا1ع )  املحيط الرشيدية - 333)5 
الرشيدية املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  365
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ما31) )3)) ( 5 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
أي) د1هم«) ( .533.333.333«
إلى) د1هم«) (533.333.333« من)
د1هم«)عن طريق) ((.333.333.333«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدا1 واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)46 .
 3( I
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STE ZIZ COMPTA

 ENTREPRISE FADIL GENIE

CIVIL EFGC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 ENTREPRISE FADIL GENIE CIVIL

EFGC SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 98 

شا1ع )  املحيط الرشيدية - 333)5 

الرشيدية املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ما31) )3)) ( 7 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

أي) د1هم«) ( .533.333.333«

إلى) د1هم«) (533.333.333« من)

»333.333.333.))د1هم«)عن طريق):))

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)46 .

 3((I

Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral(Au

TRAVO-SERV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral

Au

 1er(etage-rue(larache(immb 2

nador، 62000، Nador(maroc

TRAVO-SERV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي اوالد علي 

بن حمو  - 333)6 الد1يوش املغرب

تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.  3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ما31) )3)) ( 3 املؤ1خ في)

نشاط الشركة من)»-)تصدير واستراد

-)التنضيف العام

(-« إلى) املتنوعة«) الشناء) -اشعال 

)مقهى- ( باملحروقات) لتزويد  محطة 

مطعم-غسل).....(

النقل الشضاىغ لحساب الغير

-)اشعال الشناء)املتنوعة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالد1يوش) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)83.

 3(3I

AM CONSULTING

YOUR BTP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

YOUR BTP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شقة )، 

عما1ة 8  ، إقامة ابن سينا، أكدال - 

3383  الرباط املغرب.

توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.47(85

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) ((3(3 دجنبر) في) 3) املؤ1خ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

األشغال الكهربائية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)4)7   .

 3(4I

موثق االستاد عشد اللطيف قاسمي

CASABLANCA ORCHIDEES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق االستاد عشد اللطيف قاسمي

635 شا1ع محمد v بلفدير الطابق 

4 الدا1 الشيضاء ، 3333)، الدا1 

الشيضاء املغرب

 CASABLANCA ORCHIDEES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )4 شا1ع 

عشد الكريم الخطابي الدا1 الشيضاء 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 53385

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((3(3 دجنبر) ( 6 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

عزالعرب) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (533 الكتاني)

)ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

عشد اللطيف 1طل بناني شقر بتا1يخ)

6 )دجنبر)3)3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

دجنبر)3)3))تحت 1قم) 75988.

 3(5I

AM CONSULTING

YOUR BTP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

YOUR BTP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة )، 

عما1ة 8  ، إقامة ابن سينا، أكدال - 

3383  الرباط املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.47(85
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) ((3(3 دجنبر) في) 3) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) ( .533.333«
 (.333.333« إلى) د1هم«) (533.333«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  د1هم«)
املقدا1) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)4)7   .

 3(6I

STE ZIZ COMPTA

 ENTREPRISE FADIL GENIE
CIVIL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 ENTREPRISE FADIL GENIE CIVIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 98 
شا1ع )  املحيط الرشيدية - 333)5 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.  365

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ما31) )3)) ( 7 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
فاضل حسن) )ة() السيد) تفويت 
533)حصة اجتماعية من أصل)533 
مصطفى) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

فاضل بتا1يخ)5 )ما31) )3).
فاضل حسن) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .333
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333
ما31) ( 5 بتا1يخ) الحجوي  محمد 

.(3( 
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)46 .

 3(7I

FIDUCIARE ECF

MBARKI BAT
إعالن متعدد القرا1ات

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR  46

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

MBARKI BAT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 46 شا1ع 

الز1قطوني الطا بق ) 1قم 6 - - الدا1 

الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.49( 65

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)8))فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 

تصريح) في  خطأ  تصحيح  مايلي:)

بشأن) التجا1ي  بالسجل  التسجيل 

مشلغ 1أ3 املال وهو خمسمائة ألف)

ألف) مائة  وليس  ()533.333.33(

  ( 33.333.33(

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:7 1قم) بند 

يتم تحديد 1أ3 املال بمشلغ) ( ( مايلي:)

خمسمائة ألف))533.333.33()د1هم)

 (5333( مقسمة إلى خمسة آالف) (،

د1هم) () 33( حصة اجتماعية بمائة)

لكل منها)،)مرقمة من) )إلى)5333.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773539.

 3(8I

محمد الخطابي

شركة ترانس شوقي ب.ش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محمد الخطابي
(، شا1ع االندلس عما1ة االحشا3)

333)3،)الحسيمة املغرب
شركة ترانس شوقي ب.ش شركة)

ذات املسؤولية املحدودة
دوا1) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
(- الحسيمة) قمرة  ايت  قمرة  ايت 

333)3)الحسيمة املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
1قم التقييد في السجل التجا1ي):)

3(87
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ترانس شوقي ب.ش.
ايصال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السلع لصالح االخر.
:)دوا1 ايت) عنوان املقر االجتماعي)
 3(333 (- قمرة ايت قمرة الحسيمة)

الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: بلحسن) شوقي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  333 (: بلحسن) شوقي  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بلحسن  شوقي  السيد 
 3(333 الحسيمة) قمرة  ايت  دوا1 

الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بلحسن  شوقي  السيد 
 3(333 الحسيمة) قمرة  ايت  دوا1 

الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)66).
 3(9I

BUREAU FASSI DE COMPTABILITE - BUFACO

 HK SLIGHOUA FOODIES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BUREAU FASSI DE
COMPTABILITE - BUFACO

 rue(abdelkrim(benjelloun  6
 n° 2 FES 16 rue(abdelkrim

 benjelloun(n° 2 FES، 30000،
FES MAROC

 HK SLIGHOUA FOODIES SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل   
1قم )6) حي 1ياض الزهو1 املرجة 

فا3  - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
6(349

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 يناير) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 HK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SLIGHOUA FOODIES SARL AU

(- :)مقشدة) غرض الشركة بإيجاز)
ممول الحفالت.

محل)   (: عنوان املقر االجتماعي)
املرجة) الزهو1  1ياض  حي  ((6( 1قم)

فا3))-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: خالد) سلغوة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سلغوة خالد عنوانه)ا()38 
زنقة احمد الشيضاوي حي بد1 فا3)))

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سلغوة خالد عنوانه)ا()38 
زنقة احمد الشيضاوي حي بد1 فا3)

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( 9 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)699.

 333I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

بيم ستورز
إعالن متعدد القرا1ات

 NEVADOS MOROCCO

CONSULTANCY

 Lotissement(la(colline(II,  3(

 1er(étage 102 Lotissement(la

 colline(II, 1er(étage، 20200،

CASABLANCA MAROC

بيم ستو1ز »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: با1ك 

لوجيستيكا، بلوك ) C9-C عين 

حرودة، املحمدية - 8633) 

املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.8633

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)33)فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

-)التأكد بإتمام الشيع:))•
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لصالح السيد) () ( حصة واحدة)
واحدة) حصة  هالوك دو1تلولو)•)

) ()لصالح السيد دينجر يازجي)•)
السيد) لصالح  () ( واحدة) حصة 

فا1وق أوز ترك)،
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (: (6 1قم) بند 
مايلي:))التحيين املوازي للفصل)6)من)
النظام األسا�سي ليعكس املساهمات)
وكذا) للحصص  الجديد  والتوزيع 
اعتماد قانون أسا�سي جديد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ)    ( باملحمدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)695.

 33 I

sofoget

CLIMCHOD GHARB
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
CLIMCHOD GHARB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  59 شا1ع 

موالي عشدالعزيز إقامة موالي 
عشدالعزيز 1قم 4 - 4333  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
59597

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLIMCHOD GHARB
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرباء)وتكييف الهواء
أشغال عامة وأعمال الشناء

السشاكة.
 59 ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شا1ع موالي عشدالعزيز إقامة موالي)
عشدالعزيز 1قم)4 - 4333 )القنيطرة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد))الحسين))الكراد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  333 (: الكراد) ( الحسين) ( السيد)

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد))الحسين))الكراد عنوانه)ا()

333  4333 )القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))الحسين))الكراد عنوانه)ا()

املغرب)4333 )القنيطرة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)586 8.

 33(I

sofoget

 INFINITY CENTRE DE
 FORMATION ET DE

SOUTIEN SCOLAIRE PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 INFINITY CENTRE DE

 FORMATION ET DE SOUTIEN

SCOLAIRE PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

مكتب 6  زنقة ) شقة 6 إقامة 
جنات   4333  القنيطرة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.5 ((7

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)5 )فبراير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة) (( زنقة) ( 6 مكتب) »القنيطرة 
القنيطرة) ( 4333 ( ( إقامة جنات) (6
زنقة) زاوية  ( »القنيطرة) إلى) املغرب«)
شالة) وزنقة  الزهاوي  صدقي  جميل 
 7 )إقامة الكوتر مكتب) املدينة العليا)

و8   4333 )القنيطرة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)634 8.

 333I

SARL

YCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ،20220، CASABLANCA

MAROC
YCA  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

شهرزاد 3،الطابق 5 1قم )) النخيل  
- 333)) الدا1الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49466 

 34 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
. YCA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

مشا1كة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االسهم.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شهرزاد)3،الطابق)5)1قم))))النخيل))

- 333)))الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: كوهن) يونس  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يونس كوهن عنوانه)ا()53 
 33333 ( إموزا1) طريق  شالة  شا1ع 

فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يونس كوهن عنوانه)ا()53 
 33333 ( إموزا1) طريق  شالة  شا1ع 

فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)9975.
 334I

STE OVADA SARL AU

KAIZEN AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif املغرب
KAIZEN AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى يونس الطابق األول حي أوالد 
حموسة  - 33 35 جرسيف املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

ENCOURS

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAIZEN AGRI

-أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متعددة وأشغال الشناء.

-)أشغال تركيب السقي املوضعي).

-)التصدير واإلستيراد..

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسمى يونس الطابق األول حي أوالد)

حموسة))-)33 35)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيد ابا حمو العلمي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: ( العلمي) ابا حمو  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابا حمو العلمي))عنوانه)ا()

حي اوالد حموسة)-)33 35)جرسيف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابا حمو العلمي))عنوانه)ا()

حي اوالد حموسة)-)33 35)جرسيف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/))3 .

 335I

NADOFISC SARL

POISSONS CAP DE L›EAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شا1ع 3 ما31 زنقة قرطشة عما1ة 
7 شقة 1قم ) الناضو1 ، 333)6، 

الناضو1 املغرب
  POISSONS CAP DE L›EAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي قدماء 
املحا1بين 1قم 98 الناظو1 - 3 3)6 

الناظو1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 73 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. POISSONS CAP DE L’EAU
-بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسماك بالجملة والتقسيط.
-استيراد وتصدير..

عنوان املقر االجتماعي):)حي قدماء)
 6(3 3 (- الناظو1) (98 املحا1بين 1قم)

الناظو1 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: العمراني) احمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 533 ( (: عثمان) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احمد العمراني عنوانه)ا()
 6(353 انصا1) بني  وهدانة  حي 

الناظو1 املغرب.

عنوانه)ا() عثمان  لحسن  السيد 

 6(353 انصا1) بني  عشداملومن  حي 

الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد العمراني عنوانه)ا()

 6(353 انصا1) بني  وهدانة  حي 

الناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)35)ما31)

 )3))تحت 1قم)534.

 336I

 Groupe(Management(de(Compétence(S.A.R.L(

(A-U

)IBERIA GESTION SARL )AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 Groupe(Management(de(

Compétence(S.A.R.L )A-U

5، شا1ع الحريري، الطابق الثالت، 

1قم )3 ، 93333، طنجة املغرب

 )IBERIA(GESTION(SARL )AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 1قم 79 

شا1ع ولي العهد الطابق اال1�سي  - 

93333 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

35355 /طنجة

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) ما31) )3)) ( 7 في) املؤ1خ 

 IBERIA« من) الشركة  تسمية  تغيير 

إلى) (»)GESTION SARL (AU

. »(CLINIQUE IBERIA SARL (AU«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)637).

 337I

FIDUCIARE ECF

DIFFUSSION OPTICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR  46

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

DIFFUSSION OPTICAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

46 حي الشلدية سيدي عثمان - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 8 593

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

8))فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ) ( (DIFFUSSION OPTICAL

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

حي) (46 زنقة) ((3 اإلجتماعي) مقرها 

الشلدية سيدي عثمان)-)3333))الدا1)

تصفية) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء)

مسشقة.

3))زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

(- عثمان) سيدي  الشلدية  حي  (46

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.)

و عين:

لحمادة) أبو  ( السيد) السيد)ة()

حي) (46 زنقة) ((3 وعنوانه)ا() خليل 

الدا1) ((3333 الشلدية سيدي عثمان)

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

السيد)ة()السيد))املزو�سي سعيد)

وعنوانه)ا()طيط مليل تجزئة العالم)

الدا1) ((3333 الطابق)   1قم) 6)

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

46)حي) 3))زنقة) (: املتعلقة بالتصفية)

الشلدية سيدي عثمان
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773537.

 338I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

CENTRALE BRUNCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 (3

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca(Maroc

CENTRALE BRUNCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  ، شا1ع 

الحرية ، الطابق 3 ، الشقة 1قم 5  - 

3333) الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(953

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRALE BRUNCH

(- مطعم) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى.

(، ( 3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع الحرية)،)الطابق)3)،)الشقة 1قم)

5  - 3333))الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)33 )سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عشدالرحيم) سمراوي  السيد 

اسوان،) شا1ع  1قم) 3،) عنوانه)ا()

االول،) الطابق  مكتوب،) اقامة 

 (3333 الجيروند) 1قم) ،) الشقة 

الدا1الشيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() خدوج  بينيج  السيدة 

اقامة) اسوان،) شا1ع  1قم) 3،)

الشقة 1قم) الطابق االول،) مكتوب،)

الدا1الشيضاء) ((3333 الجيروند) (، 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشدالرحيم) سمراوي  السيد 

اسوان،) شا1ع  1قم) 3،) عنوانه)ا()

االول،) الطابق  مكتوب،) اقامة 

 (3333 الجيروند) 1قم) ،) الشقة 

الدا1الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)93536)896.

 339I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

STUDIO FITNESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

STUDIO FITNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 

أ1�سي وطابق سفلي القامة ليلى 

نهاية كلينيك املسيرة - 83333 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

466(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STUDIO FITNESS

قاعة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرياضة.

طابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ليلى) القامة  سفلي  وطابق  أ1�سي 

نهاية كلينيك املسيرة)-)83333)اكادير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: نادية) بوكرمة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نادية  بوكرمة  السيدة 

فيال 1قم)66))بلوك)39 )حي الشرف)

اكادير)83333)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نادية  بوكرمة  السيدة 

فيال 1قم)66))بلوك)39 )حي الشرف)

اكادير)83333)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/98767.

 343I

مكتب معيشة للحسابات واألستشا1ات الجشائية

L.F TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات 
واألستشا1ات الجشائية

حي السالم بلوك E  1قم )) -- سيدي 
سليمان ، 33)4 ، سيدي سليمان 

املغرب
L.F TRANS SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

1قم 3 اقامة الياسمين 1قم 5) شا1ع 
يعقوب املنصو1  - 4333  القنيطرة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
595(3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 L.F (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TRANS SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االفراد)
نقل الشضائع).

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم)3)اقامة الياسمين 1قم)5))شا1ع)
يعقوب املنصو1))-)4333 )القنيطرة))

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد الفحلي لعشيدي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الفحلي لعشيدي عنوانه)ا()
  4(33  (6 1قم) ( 6 بلوك) بام  حي 

SIDI SLIMANE)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الفحلي لعشيدي عنوانه)ا()
  4(33  (6 1قم) ( 6 بلوك) بام  حي 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

 34 I

gest(consultants

FRELUG INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

gest(consultants
5  زنقة القا�سي إليا3 املعا1يف 

الدا1 الشيضاء، 33 3)، الدا1 
الشيضاء املغرب

FRELUG INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية اقامة شهرزاد 3 طابق 5 1قم 
)) - 3) 3) الدا1 الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)5))فبراير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طابق) (3 »زنقة سمية اقامة شهرزاد)
الشيضاء) الدا1  ((3 (3  -  (( 1قم) (5
طريق) قدو  اوالد  »دوا1  إلى) املغرب«)
اقليم) عزوز  اوالد  التهامي  اوالد 
الشيضاء)) الدا1  ((53(3 (- النواصر)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)56)773.

 34(I

gest(consultants

CENTRALE PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

gest(consultants
5  زنقة القا�سي إليا3 املعا1يف 

الدا1 الشيضاء، 33 3)، الدا1 
الشيضاء املغرب

CENTRALE PRINT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 
سمية اقامة شهرزاد 3 طابق 5 1قم 
)) - 3343) الدا1 الشيضاء املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

. 3344
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1) ((3(3 دجنبر) في) 3) املؤ1خ 
شركة) (CENTRALE PRINT حل)
مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د1هم  (533.333 1أسمالها)
اقامة) مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
شهرزاد)3)طابق)5)1قم))) - 3343) 
الزمة) نتيجة  املغرب  الشيضاء) الدا1 

اقتصادية.
و عين:

الزاهي) ( محمد) السيد)ة()
1قم) (3 زنقة) الرجاء) حي  وعنوانه)ا()
املغرب) الشيضاء) الدا1  ((3363  (3

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  ((3(3 دجنبر) ((8 بتا1يخ)
5)1قم) 3)طابق) سمية اقامة شهرزاد)

)) - 3343))الدا1 الشيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)54)773.

 343I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

 ASSAINISSEMENT
 VOIRIE CONSTRUCTION

 OUVRAGES SPÉCIAUX
»SARL AU »SAVICOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

3) شا1ع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 3) شا1ع املتنبي الطتشق االول 
بني مالل، 3333)، بني مالل املغرب

 ASSAINISSEMENT VOIRIE
 CONSTRUCTION OUVRAGES

 »SPÉCIAUX(SARL(AU »SAVICOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي حي الفيراي 

طريق بني وكيل زنقة A 1قم )4 
الفقيه بن صالح - 33)3) الفقيه 

بن صالح املغرب.
تغيير تسمية الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي   4
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
 (3(3 شتنبر) ((9 في) املؤ1خ 
من) الشركة  تسمية  تغيير  تم 
 ASSAINISSEMENT VOIRIE«
 CONSTRUCTION OUVRAGES
 »»SPÉCIAUX SARL AU »SAVICOS
 ASSAINISSEMENT VOIRIE« إلى)
 IRRIGATION  CONSTRUCTION
 OUVRAGES SPECIAUX SARL AU

. »»SAVIC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

 ))أكتوبر)3)3))تحت 1قم)337.

 344I

ULTIMATE CONSTRUCTION

 ULTIMATE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ULTIMATE CONSTRUCTION
 RUE(DE(LA(LIBERTE, 3ème , 3

 ETAGE, APPARTEMENT(N°
 5- CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ULTIMATE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 , 

 RUE(DE(LA(LIBERTE, 3ème

 ETAGE, APPARTEMENT(N°

CASABLANCA - 20000 -5 الدا1 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49 683

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ULTIMATE CONSTRUCTION

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد الشناء)بالجملة والتقسيط.

 , 3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 RUE( DE( LA( LIBERTE,( 3ème

 ETAGE, APPARTEMENT N° 5-

الدا1) (CASABLANCA - (3333

الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: فكني) شفيق  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) فكني  شفيق  السيد 
 53 1قم) (5( زنقة) الشهدية  تجزئة 

االلفة الشيضاء))3333)))الدا1الشيضاء))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) فكني  شفيق  السيد 
 53 1قم) (5( زنقة) الشهدية  تجزئة 

االلفة الشيضاء))3333))الدا1الشيضاء))

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)9))767.

 345I

ELYX CONSULTING

RATI GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble(Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RATI GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46, شا1ع 
ز1قطوني, مكتب 5 -6 ,  طابق  6 
-  الدا1 الشيضاء - 3333)   الدا1 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

489347
في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (36
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RATI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUP
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشا1ات في جميع امليادين.
عنوان املقر االجتماعي):)46,)شا1ع)
 6 ( طابق) ( (, 5- 6 مكتب) ز1قطوني,)
الدا1) ( ( ((3333 (- الشيضاء) الدا1  ( (-

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  (3 ( (: عال) ايت  السيد سفيان 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة)

 383 ( (: عال) ايت  تليلة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 383 ( (: عال) ايت  1انيا  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  (3 ( (: السيدة إبتسام ايت مانة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيان ايت عال عنوانه)ا())

)3عما1ة باء)شقة) تجزئة ليزو1كيدي)

)3 8999))املحمدية املغرب.

السيدة تليلة ايت عال عنوانه)ا())

)3عما1ة باء)شقة) تجزئة ليزو1كيدي)

)3 8999))املحمدية املغرب.

عنوانه)ا()) عال  ايت  1انيا  السيدة 

)3عما1ة باء)شقة) تجزئة ليزو1كيدي)

)3 8999))املحمدية املغرب.

مانة) ايت  إبتسام  السيدة 

ليزو1كيدي) تجزئة  ( عنوانه)ا()

 (8999  3( شقة) باء) )3عما1ة 

املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مانة) ايت  إبتسام  السيدة 

عنوانه)ا())تجزئة ليزو1كيدي))3عما1ة)

باء)شقة))3 8999))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)-.

 346I

BUSINESS CENTER.COM

 TUNISIAN MEDICAL

SERVICES MAROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

BUSINESS CENTER.COM

شا1ع عشد املومن 1قم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني 1قم 6 ، 3393)، 

الدا1الشيضاء املغرب

 TUNISIAN MEDICAL SERVICES

MAROCCO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 
املومن 1قم 36) زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني مكتب 1قم 6 - 

3393) الدا1 الشيضاء املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.394(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((3(3 يوليوز) ( 6 في) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
 33.333« أي من) د1هم«) ((53.333«
عن) د1هم«) ((83.333« إلى) د1هم«)
إدماج احتياطي أو أ1باح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدا1 في 1أ3 املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)))7734.
 347I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

IMRAN PUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
IMRAN PUB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر ، 
1قم 39 ، شا1ع محمد بن سعودة 

فا3 - 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66497

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMRAN PUB

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدعاية واإلعالن.

املتجر،) (: املقر االجتماعي) عنوان 

بن سعودة) محمد  شا1ع  (، (39 1قم)

فا3)-)33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  33 ( (: نزهة) املهديوي  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة املهديوي نزهة عنوانه)ا()

فا3) العليا  زواغه  كريو  ( 4 1قم)

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة املهديوي نزهة عنوانه)ا()

فا3) العليا  زواغه  كريو  ( 4 1قم)

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (33 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)963.

 348I

Fidex(Conseil

ماكس تيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fidex(Conseil

 BD MOHAMED VI RES ° 4

 ANNASER(GH 11 N ، 20300،

CASABLANCA MAROC

ماكس تيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الفتح 3 زنقة ) 1قم 53 عين الشق 

الدا1الشيضاء - 3473) الدا1الشيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(34347

  5 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير)  3))
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
:)ماكس) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

تيك.
غرض الشركة بإيجاز):)االتصاالت)

السلكية والالسلكية واإلصالح.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين الشق) (53 1قم) (( زنقة) (3 الفتح)
3473))الدا1الشيضاء) الدا1الشيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سفيان  نداي  السيد 
شا1ع محمد الساد3 اقامة النصر ج)
الشيضاء) الشقة)  ) (( الطابق) ( 3 ه)

3553))الدا1الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() 1ضوان  فاهمي  السيد 
ق ج الدا1الشيضاء) (73 بلوك ه 1قم)

3473))الدا1الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سفيان  نداي  السيد 
شا1ع محمد الساد3 اقامة النصر ج)
الشيضاء) الشقة)  ) (( الطابق) ( 3 ه)

3553))الدا1الشيضاء)املغرب
عنوانه)ا() 1ضوان  فاهمي  السيد 
ق ج الدا1الشيضاء) (73 بلوك ه 1قم)

3473))الدا1الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 33 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 
أبريل)4 3))تحت 1قم)33545696.

 349I

STE FIDLAMIAE SARL

INTELPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
INTELPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أميركا 
عما1ة 7 مكر1 شقة   الطابق األول 
حي املحيط - 3333  الرباط املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 53455
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) ما31) )3)) في)  ) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) ( .933.333«
 (.333.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  د1هم«)
املقدا1) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)853   .

 353I

COMPTABLE JAAFAR

Cepamed sarl au  سباميد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE JAAFAR
 BD(MOHAMED(V(TANGER 88
 RESIDENCE AL MOSTAKBAL

 OUMNIA  IMMEUBLE 11
 ETAGE 3 APP 18 TANGER،

TANGER ،90000 املغرب
Cepamed(sarl(au  سشاميد  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
موالي اسماعيل 4  اقامة موالي 
اسماعيل الطابق 3 1قم 9 طنجة 
شا1ع موالي اسماعيل 4  اقامة 
موالي اسماعيل الطابق 3 1قم 9 

طنجة 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (493

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

Cepamed(sarl(au))سشاميد).
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد التجميل.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
موالي) اقامة  ( 4 اسماعيل) موالي 
طنجة) (9 1قم) (3 الطابق) اسماعيل 
اقامة) ( 4 اسماعيل) موالي  شا1ع 
 9 1قم) (3 الطابق) اسماعيل  موالي 

طنجة)93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد لشعيلة حسن):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد لشعيلة حسن عنوانه)ا()حي)
املجاهدين كومشا1يسا اقامة ف))1قم)

 3 )طنجة)93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لشعيلة حسن عنوانه)ا()حي)
املجاهدين كومشا1يسا اقامة ف))1قم)

 3 )طنجة)93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) بتا1يخ) 3) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)38865).

 35 I

CCJF

 L’UNIVERSELLE DES

    CEREALES ET DENREES

»UCD»باختصار

إعالن متعدد القرا1ات

CCJF

 Bd(la(corniche(Rés(Al(Yacht

 imm(B 5ème(Etg(Casablanca ،

20040، CASABLANCA(MAROC

 L’UNIVERSELLE DES CEREALES

 »UCD»1باختصا    ET DENREES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: كلم 6.3 

طريق الرباط عين السشع - - الدا1 

الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.(4989 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)4))أبريل)9 3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

وتحيين) االجتماعي  الهدف  توسيع 

القانون األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

توسيع الهدف االجتماعي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 36 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ماي)9 3))تحت 1قم)584 73.

 35(I



عدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3))الجريدة الرسمية   6944

comptacontrole

NEW OPERA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

comptacontrole

) زاوية شا1ع فا3 وزنقة واد الدهب 

اقامة صفاء   الطابق االول 1قم   ، 

3)933، طنجة املغرب

NEW OPERA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية املجد تجزئة )78 - 

93333 طنجة املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 38(37

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) ما31) )3)) (3( في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ( .333.333«

»333.333. )د1هم«)إلى)»333.333.) 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)359).

 353I

LEADER FINANCE

CAFE SOUKOUMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

CAFE SOUKOUMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي صوكوما   

1قم 7)3  مراكش - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

96(59

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3 9 أبريل) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SOUKOUMA

قهوة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحليب).

:)صوكوما) عنوان املقر االجتماعي)
 43333 (- مراكش) ( 3(7 1قم) ( 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

  33 ( (: السيد ايت أمغا1 لحسن)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لحسن) أمغا1  ايت  السيد 
  3(7 1قم) صوكوما) ) عنوانه)ا()

مراكش)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لحسن) أمغا1  ايت  السيد 
  3(7 1قم) صوكوما) ) عنوانه)ا()

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (33 بتا1يخ) ( بمراكش) التجا1ية 

9 3))تحت 1قم)34859 .

 354I

CNCA CONSEIL

 LA SOCIETE GENERALE
D›HYDRO TRANSMISSION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CNCA CONSEIL
 BIS BD MOHAMED V N° 383

 23 7EME(ETAGE(CASABLANCA
، 20105، CSABLANCA(MAROC

 LA SOCIETE GENERALE
 D›HYDRO TRANSMISSION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شا1ع 
الز1قطوني الطابق ) الرقم 6 - 
33 3) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49 4 3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE GENERALE D’HYDRO

.TRANSMISSION
غرض الشركة بإيجاز):)التجا1ة في)

املعدات الهيد1وليكية).
46)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  6 الرقم) (( الطابق) الز1قطوني 

33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: أسامة) بناني  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أسامة  بناني  السيد 
 5 6 1قم) فيال  العام  املنظر  شا1ع 
الشيضاء) الدا1  ((3 53 كاليفونيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أسامة  بناني  السيد 

 5 6 1قم) فيال  العام  املنظر  شا1ع 

الشيضاء) الدا1  ((3 53 كاليفونيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  9 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)6 7666.

 355I

CAFIGEC

MENTIONS 10
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

MENTIONS  3 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )) شا1ع 

يعقوب املنصو1 معا1يف تجزئة 

املنصو1 الطابق ) الشقة 1قم 4) - 

33 3) الدا1 الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 966 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)7))يناير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شا1ع يعقوب املنصو1 معا1يف) (((«

تجزئة املنصو1 الطابق)))الشقة 1قم)

املغرب«) الدا1 الشيضاء) ((3 33 -  (4

انفا) (’ (9 الطابق) (،93 1قم) »باب  إلى)

الشيضاء)) الدا1  ((3 33  -   (8 سنتر)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)33)773.

 356I
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bemultico((بيمولتيكو

PROPRADIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

bemultico  بيمولتيكو
1قم 36  شقة 1قم  3 الزيتون 

املعركة -مكنا3 ، 53363، مكنا3 
مكنا3

PROPRADIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي مكتب 9  
عما1ة 39 الطابق 34 تجزئة 1يزانا 
مكنا3 - 53333 مكنا3 املغرب.

تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.485(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ما31) )3)) (3( املؤ1خ في)
الشضائع) »نقل  من) الشركة  نشاط 

لحساب الغير
)التفاوض

»نقل) إلى) النظافة«) مواد  بائع  (
الشضائع لحساب الغير

كراء)االليات
االشغال املختلفة او الشناء«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 7 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)3 4 .
 357I

»N. AMAR AUDIT & CONSULTING »N(AC

 SOCIETE IMMOBILIERE
DAMIA

إعالن متعدد القرا1ات

 N. AMAR(AUDIT &
»CONSULTING »N2AC

 GHANDI(MALL, BD(GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE DAMIA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 45 , 
شا1ع ابن سينا )) - - الدا1 الشيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.93 57
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)3 )فبراير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
قام) التى  بالهشة  علما  الشركاء) اخد 
بها السيد أحمد الغرا1ي املتمثلة في)
سشعمائة وخمسين حصة اجتماعية)
السيد) لشقيقه  الشركة  في  يملكها 
قام) التى  والهشة  الغرا1ي  الحشيب 
املتمثلة) الغرا1ي  الحشيب  السيد  بها 
يملكها) اجتماعية  حصة  الف  في 
وحمزة) محمد  ابنيه  الى  الشركة  في 
الغرا1ي))خمسمائة حصة اجتماعية)

لكل منهما(
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:))
السيد) تفويت  على  املصادقة  تمت 
اجتماعية) حصة  الغرا1ي  الحشيب 
 AL HOCEINIA(واحدة لفائدة شركة
حصة) (ISIMAR شركة) وتفويت 
شركة)) لفائدة  ( واحدة) اجتماعية 
PAMILYA،)كما تمت املوافقة عليهما)

كشركاء)جدد
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بمشلغ) الشركة  1أسمال  خفض  تم 
من) أي  د1هم  (533.333,33 قد1ه)
 3,33 (« إلى) د1هم«) (533.333,33 («
د1هم«)الستيعاب الخسائر عن طريق)

إلغاء)5.333)حصة للشركة
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تم 1فع 1أسمال الشركة بمشلغ قد1ه)
3.333.333,33 )د1هم أي من)»3,33 
د1هم«)إلى)»)3.333.333,33 )د1هم«)
نقدية) حصص  تقديم  (: طريق) عن 
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) أو 

املحددة املقدا1 واملستحقة
قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)
ليشمل) الشركة  نشاط  تغيير  تم 
أشكاله) بجميع  العقا1ي  االنعاش 
الفندقية) األصول  وإدا1ة  وتشييد 

والسياحية
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) ( (3 الشند) تعديل  على  املوافقة 

النظام األسا�سي)»الغرض املؤس�سي«

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

من) (6 الشند) تعديل  على  املوافقة 

النظام األسا�سي)»مساهمات«

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

من) (7 الشند) تعديل  على  املوافقة 
النظام األسا�سي)»1أسمال«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)6)7733.

 358I

Sara(Facility(Invest(sarl

 SOCIETE IAAMAR
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Sara(Facility(Invest(sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès

Maroc

 SOCIETE IAAMAR

DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم  ، 

ديا1 سايس، شا1ع بئر أنز1ان، الزهوة 

- 53333 مكنا3 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.37393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في))3)ما31) )3))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
شا1ع بئر) ديا1 سايس،) »1قم) ،) من)

مكنا3) (53333 (- الزهوة) أنز1ان،)

املغرب«)إلى)»محل) ،)عما1ة) ،)إقامة)

مليلية،) شا1ع  مريم،) تجزئة  إثري،)

ويسالن)-)53333)مكنا3))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)5)4 .

 359I

o.b.compta

LEADER HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

o.b.compta
 6  شا1ع محمد الديو1ي عما1ة ب 
1قم 33 ، 4333 ، القنيطرة املغرب

LEADER HOUSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 زنقة 
عمر بن العاص اقامة اسماعيل 

مكتب 4 - 4333  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

59573
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEADER HOUSE
غرض الشركة بإيجاز):)-)االنعاش)

العقا1ي.
زنقة) (47 (: عنوان املقر االجتماعي)
اسماعيل) اقامة  العاص  بن  عمر 
مكتب)4 - 4333 )القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

السالم:) عشد  الغاسولي  السيد 
993)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
  3 ( (: حليمة) الغاسولي  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السالم) عشد  الغاسولي  السيد 
عنوانه)ا()القنيطرة)4333 )القنيطرة)

املغرب.
حليمة) الغاسولي  السيدة 
عنوانه)ا()القنيطرة)4333 )القنيطرة)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عشد  الغاسولي  السيد 

عنوانه)ا()القنيطرة)4333 )القنيطرة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 59 8.

 363I

Sara(Facility(Invest(sarl

 SOCIETE LES DOMAINES

DE SHAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

Sara(Facility(Invest(sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès

Maroc

 SOCIETE LES DOMAINES DE

SHAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 1قم 39، 

الحي الصناعي، سيدي بوزكري - 

53333 مكنا3 املغرب.

تغيير نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.46  7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((3(3 7 )غشت) املؤ1خ في)

»استغالل) من) الشركة  نشاط 

الفالحي والز1اعة«)إلى)»الشيع والشراء)

والتجميلية) الغذائية  املواد  في 

بالجملة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)336 .

 36 I

Sara(Facility(Invest(sarl

 SOCIETE LES DOMAINES
DE SHAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Sara(Facility(Invest(sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès
Maroc

 SOCIETE LES DOMAINES DE
SHAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 63 ، 
شا1ع السعديين، املدينة الجديدة - 

53333 مكنا3 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.46  7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في)7 )غشت)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»1قم)63 ،)شا1ع السعديين،)املدينة)
مكنا3 املغرب«) (53333 (- الجديدة)
39،)الحي الصناعي،)سيدي) إلى)»1قم)

بوزكري)-)53333)مكنا3))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)336 .
 36(I

TECO GEST SARLAU

TADART MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda(Oulfa(CASABLANCA،
20202، CASABLANCA(MAROC
TADART MARBRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  , 
إقامة الز1قاء ٬ شا1ع إبن منير٬ 
الطابق االول٬ الشقة 1قم )  -  
3333)  الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494839

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TADART MARBRE

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرخام،أشغال التهيئة والعمران.

 ,  7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

منير٬  إبن  شا1ع  (٬ الز1قاء) إقامة 
  -   ( 1قم) الشقة  االول٬) الطابق 

3333)))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد الحسين بوستة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسين بوستة عنوانه)ا()

دوا1 الحوامي الكليثة بلوك أوه زنقة)
5 )1قم)6)بوسكو1ة الشيضاء))8 7)  

الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسين بوستة عنوانه)ا()

دوا1 الحوامي الكليثة بلوك أوه زنقة)
5 )1قم)6)بوسكو1ة الشيضاء))8 7)  

الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)3 7735.

 363I

TARRAS IMAD

HUILERIE ZOYOUT JEBALA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC

  HUILERIE ZOYOUT JEBALA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

الشعاب سيدي احمد الشريف  - 

33)6  وزان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 45 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) يناير) )3)) (37 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الضاوي محمد كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ( 9 بتا1يخ) ( بوزان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)933).

 364I

RAOUF IMMOBILIER

RAOUF IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAOUF IMMOBILIER

 Bd(Brahim(Roudani, ETG 5,

 N21 Rés(Rayhane, Maârif

 ،- Casablanca 332، 20330

الدا1بيضاء املغرب

RAOUF IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شا1ع 

براهيم الروداني طابق 5 ، 1قم  ) 

، إقامة 1يحانة ، معا1يف  - 3333) 

الدا1بيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493 99

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAOUF IMMOBILIER

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 IMMEUBLES, PROMOTEUR

.IMMOBILIER

عنوان املقر االجتماعي):))33)شا1ع)

1قم) )  (، (5 براهيم الروداني طابق)

 (3333 (- ( ،)معا1يف) إقامة 1يحانة) (،

الدا1بيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد القشالي نو1الدين)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد القشالي نو1الدين عنوانه)ا()

 (33 3 ( م.ق) العرائش  زنقة  (,37

الدا1بيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد القشالي نو1الدين عنوانه)ا()

 (33 3 م.ق) العرائش  زنقة  (,37

الدا1بيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم)-.

 365I

EXPROX SARL AU

STAR LIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

EXPROX SARL AU
شا1ع املغرب العربي عما1ة الزبيري 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

املحمدية املغرب

STAR LIT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي واألول حي موالي 1شيد 

تجزئة  3  حي الصناعي بن 

مسيك سيدي عثمان - 3453) 

الدا1الشيضاء املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4(343 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) ما31) )3)) ( 6 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

»933.333)د1هم«)أي من)»33.333  

عن) د1هم«) ( .333.333« إلى) د1هم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا1 واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))77334.

 366I

HK CONSULTING

SHE›S CAKE SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca(MAROC

SHE›S CAKE SHOP  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النسيم إسالن ) متجر 1قم 33 - 

3)35) الدا1 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494779
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 SHE’S (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. CAKE SHOP
مخبزة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والشوكوالته،)) الحلويات  صناعة 
الفنية) املعامالت  جميع  وعموما 
واملالية،) والصناعية  والتجا1ية 
تكون) قد  التي  العقا1ية  أو  املنقولة 
مرتشطة بشكل مشاشر أو غير مشاشر)
في) تساهم  التي  أو  الشركة  بهدف 

توسيعها أو تطويرها..
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  33 1قم) متجر  (( إسالن) النسيم 

3)35))الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
حسناء:) العلوي  كريم  السيدة 
533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
 533 ( (: ناصر) الشافعي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حسناء) العلوي  كريم  السيدة 
عنوانه)ا()حي النسيم إقامة الحقول)
الدا1) ((35(3   3 1قم) ب  عما1ة 

الشيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() ناصر  الشافعي  السيد 
عما1ة) الحقول  إقامة  النسيم  حي 
الشيضاء) الدا1  ((35(3   3 1قم) ب 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

حسناء) العلوي  كريم  السيدة 
عنوانه)ا()حي النسيم إقامة الحقول)
الدا1) ((35(3   3 1قم) ب  عما1ة 

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773457.

 367I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MEGA STANDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
MEGA STANDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي جماعة 
الساحل دوا1 قسيري�سي الطريق 

اإلقليمية 1قم )443  إقليم العرائش 
- 333)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5989

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 MEGA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.STANDING
غرض الشركة بإيجاز):)-)االنعاش)

العقا1ي)
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االستغالل,) التسيير,) اإلنشاء,) (-
األصول) لجميع  الشراء,) الكراء,)

التجا1ية؛
العمليات) جميع  عموما  و 
التجا1ية,)الصناعية,)املالية,)العقا1ية,)
أو غير العقا1ية التي لها عال قه مشاشرة)
باألهداف أعاله والتي بإمكانها تطوير)
أهداف الشركة,)وكذلك كل مساهمة)
مشاشرة أو غير مشاشرة تحت أي صفة)
في الشركات التي لها أهداف مماثلة...

جماعة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطريق) قسيري�سي  دوا1  الساحل 
اإلقليمية 1قم))443))إقليم العرائش)

- 333)9)العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد انس الراتي):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الراتي  انس  السيد 
  66 1قم) الجديد  املغرب  تجزئة 

333)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الراتي  انس  السيد 
  66 1قم) الجديد  املغرب  تجزئة 

333)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتا1يخ)  )ما31)

 )3))تحت 1قم) 8 .
 368I

EXPROX SARL AU

GROUPE OSLUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXPROX SARL AU
شا1ع املغرب العربي عما1ة الزبيري 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريدي 98 املحمدية، 8633)، 

 GROUPE املحمدية املغرب
OSLUNA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 
الصناعية البرنو�سي  - 3 36) الدا1 

الشيضاء املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.368635

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((3(3 أكتوبر) ((7 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
1يس) فيريرا  )ة() السيد) تفويت 
أوغوستا ما1يا)533)حصة اجتماعية)
لفائدة)) حصة  ( 3.333 أصل) من 
السيد))ة()عشد الواحد))مناوي بتا1يخ)

7))أكتوبر)3)3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)97)773.

 369I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

TINGIS HEALTH CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
  (RUE DE LIBAN ENRESOL N° 

، 90000، TANGER(MAROC
TINGIS HEALTH CENTER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
أحفير حي الشاطئ إقامة نهى الطابق 
5 الشقة 1قم 33 - 93333 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.  35(3

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)5))يناير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شا1ع أحفير حي الشاطئ إقامة نهى)
 93333  -  33 الشقة 1قم) (5 الطابق)
بكر) ابي  »شا1ع  إلى) املغرب«) طنجة 
7)1قم) الرازي مركز طبي الرازي طابق)

5  - 93333)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)456).
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FOUZMEDIA

 SOCIETE JULIEN SOREL 

PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE JULIEN SOREL PRIVEE 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

الشهيد  سعيد الحسين بن علي 

إقامة 1بيع - --- سوق اال1بعاء الغرب 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(5993

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)ما31) )3))

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 SOCIETE JULIEN ( الشريك الوحيد)

1أسمالها) مشلغ  ( (SOREL PRIVEE

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

سعيد) ( الشهيد) شا1ع  اإلجتماعي 

(--- (- 1بيع) إقامة  علي  بن  الحسين 

سوق اال1بعاء)الغرب املغرب نتيجة ل)

:)حل الشركة.

شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

علي) بن  الحسين  سعيد  ( الشهيد)

إقامة 1بيع)-)---)سوق اال1بعاء)الغرب)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()امينة))الشقالي وعنوانه)ا()

شا1ع الشهيد))سعيد الحسين بن علي)

الغرب) سوق اال1بعاء) (--- إقامة 1بيع)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) اال1بعاء) بسوق  االبتدائية 
1قم) تحت  ما31) )3)) (34 بتا1يخ)

.N°(6/(3( 
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FOUZMEDIA

HOPEMEDIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HOPEMEDIA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4)-6) 
زنقة األميرة عائشة الطابق الثالث 
مكتب 1قم 9  - 4333  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
59587

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOPEMEDIA SARL AU
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

تنظيم املهرجانات الفنية.
 (4-(6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الثالث) الطابق  عائشة  األميرة  زنقة 
القنيطرة) ( 4333  -   9 1قم) مكتب 

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شاهي  يونس  السيد 
G)الرقم) 5) 4333   املغرب العربي)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() شاهي  يونس  السيد 
G)الرقم) 5) 4333   املغرب العربي)

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

1قم)-.
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FOUZMEDIA

KARIMA B.H. TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KARIMA(B.H. TOUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 3)4 
الشقة 8  إقامة الكولف GH الرقم 

36  - 4333  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
59555

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KARIMA B.H. TOUR
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين.
عما1ة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 GH إقامة الكولف) ( 8 الشقة) (4(3
القنيطرة) ( 4333  -   36 الرقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة العراك كريمة عنوانه)ا()
عما1ة)3)4)الشقة)8 )إقامة الكولف)
القنيطرة) ( 4333   36 الرقم) (GH

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العراك كريمة عنوانه)ا()
عما1ة)3)4)الشقة)8 )إقامة الكولف)
القنيطرة) ( 4333   36 الرقم) (GH

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

1قم)-.
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FOUZMEDIA

ROMANDA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ROMANDA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عشدالعزيز شا1ع موالي 
عشدالعزيز الرقم 4 - 4333  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

596 9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROMANDA TRANS

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين

مقاول في نقل السلع

املختلفة) االشغال  في  مقاول 

واشغال الشناء.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع) عشدالعزيز  موالي  اقامة 

  4333  -  4 موالي عشدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الزعشولي محمد عنوانه)ا()

(--- دوا1 الكرا1مة بني ثو1 القصيشية)

سيدي سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الزعشولي محمد عنوانه)ا()

(--- دوا1 الكرا1مة بني ثو1 القصيشية)

سيدي سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.
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MELIUS CONSULTING

WASS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MELIUS CONSULTING
1قم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب 1قم 3 ألزا3 

لو1ين، 3) 3)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

WASS TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي أنا�سي )3، 

مدخل   ، 1قم )) ، أهل الغالم - 

3633) الدا1 الشيضاء املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(5939 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) املؤ1خ في) 3)دجنبر)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ) ( (WASS TRANSPORT
وعنوان) د1هم  (533.333 1أسمالها)

مدخل) (،3( مقرها اإلجتماعي أنا�سي)
  ،)1قم))) ،)أهل الغالم)-)3633) 

(: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء) الدا1 

إيقاف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب أنا�سي))3،)
(- أهل الغالم) (، (( 1قم) مدخل)  ،)

3633))الدا1 الشيضاء)املغرب.)

و عين:

مويبي) ( عشداإلله) السيد)ة()

مدخل)  ،) (،3( أنا�سي) وعنوانه)ا()
الدا1) ((3633 أهل الغالم) (، (( 1قم)

الشيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769543.
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FB AUDIT ET CONSEIL

 JOKER ENVIRONMENT  
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FB AUDIT ET CONSEIL
 CENTRE(SIDI(BIBI(APPT 1ER
 ETAGE ، 87274، SIDI(BIBI

MAROC
 JOKER ENVIRONMENT SARL  

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 1قم 
5)) التجزئة العسكرية بن سركاو 

أكادير - 83333 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4655 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.JOKER ENVIRONMENT SARL

غرض الشركة بإيجاز):)جمع،نقل)
وتدوير النفايات.

عنوان املقر االجتماعي):)محل 1قم)
سركاو) بن  العسكرية  التجزئة  (((5

أكادير)-)83333)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد عادل ويجان)):))633)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 433 ( (: السيد عشد الحق الجيش)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ويجان  عادل  السيد 
حي القد3 أكادير) (83 مجمع أ 1قم)

83333)أكادير املغرب.

الجيش) الحق  عشد  السيد 

عنوانه)ا()ساحة أنوال الحي الحسني)

إنزكان)33 83))إنزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ويجان  عادل  السيد 

حي القد3 أكادير) (83 مجمع أ 1قم)

83333)أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( ( بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)98737.
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fidjuris(sarl

BOBRAIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidjuris(sarl

 BD IBNOU SINA (33

 casablanca، 20200،

CASABLANCA(Maroc

BOBRAIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة 

عما1ة )5 شقة   األولفا - 3343) 

الدا1 الشيضاء ، املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49((59

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOBRAIM

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا1ي.

تجزءة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (3343 (- األولفا) شقة) ) (5( عما1ة)

الدا1 الشيضاء)،)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السايح) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السايح  محمد  السيد 
األولفا) شقة) ) (5( عما1ة) تجزءة 

3343))الدا1 الشيضاء)،)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() السايح  محمد  السيد 
األولفا) شقة) ) (5( عما1ة) تجزءة 

3343))الدا1 الشيضاء)،)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 
فبراير) )3))تحت 1قم املركز الجهوي)

لالستتما1.
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socomif(sarl

STE ANABISSI SARL
إعالن متعدد القرا1ات

socomif(sarl
زنقة محمد الحصالي عما1ة 35 شقة 

1قم ) ، 4335 ، القنيطرة املغرب
STE ANABISSI SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
1قم 76) اليونس دا1نا جزء األول 

 KENITRA 14000 مهدية القنيطرة
القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.45353
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)35)فبراير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير العنوان املقر االجتماعي

قرا1 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص

على) ينص  الذي  (: 3 1قم) قرا1 

مايلي:)تعيين مسير جديد

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:4 1قم) بند 

1قم) الجديد.تجزئة  العنوان  مايلي:)

76))اليونس دا1نا جزء)األول مهدية)

القنيطرة

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

حصة من بهيجة غيوز) ( 33 تفويت)

إلى ياسير ملليح

على) ينص  الذي  (: 3 1قم) بند 

مايلي:)تعيين مسير جديد))ياسير ملليح

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)383).
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 MOGADOR(موكادو1 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

سامي انفيست
إعالن متعدد القرا1ات

موكادو1 أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

1قم ) حي باب دكالة شا1ع واد 

املخازن الشقة 1قم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 

الصويرة املغرب

سامي انفيست  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة 

بالطابق األ1�سي 1قم ) 8 تجزئة 

السقالة  الصويرة - 44333 

الصويرة املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.3(57

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) ما31) )3)) (35 املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)
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على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 

مايلي:)تفويت)33 )حصة أي مجموع)

الحصص التي يمتلكها السيد):)حميد)

والسيد) (، حصة) (75 بنسشة) الناجي 

:عشد الناجي الهشطي بنسشة)5))حصة)

العوادي) الواحد  عشد  (: السادة) إلى 

الكياز) العزيز  عشد  (، دمان) 1شيد  (،

حصة) ((5 بنسشة) ( بلقا3) ويوسف 

لكل واحد منهم)

على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 

مايلي:)استقالة السيد):حميد الناجي)

السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  من 

:عشد الواحد العوادي مسيرا جديدا)

للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

  33 أي) الشركة  حصص  تقسيم 

التالية) بالنسب  الشركاء) بين  حصة 

 (5 :عشد الواحد العوادي) السيد) (- (:

-السيد) ((5 الى) حصة مرقمة من) )

:1شيد دمان))5))حصة مرقمة من)6) 

الى))53)-)السيد:)عشد العزيز الكياز)5) 

حصة مرقمة من) 5)الى)75)-))السيد)

:يوسف بلقا3)5))حصة مرقمة من)

76)الى)33 

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

(: مشلغ) اي  الشركة  1أسمال  تقسيم 

بالنسب التالية) بين الشركاء) ( 3333

:)السيد):عشد الواحد العوادي)533) 

 (533 ( :1شيد دمان) -السيد) ( د1هم)

الكياز) العزيز  عشد  السيد:) (- د1هم)

533))د1هم)-))السيد):يوسف بلقا3)

533))د1هم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)7 )ما31)

 )3))تحت 1قم)35 .

 379I

EVOLUTION CONSEIL

Y-SHOP SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL

 N6 IMM  A(COMPLEXE

 AHBASS(RUE(ALLAL(EL(FASSI ،

40000، MARRAKECH(MAROC

Y-SHOP SERVICE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  1قم 363 

العزوزية سيدي غانم - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

    73

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. Y-SHOP SERVICE

بيع) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتوجات في االنترنيت)..
1قم) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

363)العزوزية سيدي غانم)-)43333 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 833 ( (: كولفاوي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (33 ( (: بلحنين) امينة  ( السيدة)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))يونس كولفاوي عنوانه)ا())
 43333  3 ( 1قم) (( االزدها1) حي 

مراكش املغرب.

امينة بلحنين عنوانه)ا()) ( السيدة)
دوا1 احد تا1كة سعادة) بلوك)  93)

43333)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))يونس كولفاوي عنوانه)ا())
 43333  3 ( 1قم) (( االزدها1) حي 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))3393) .

 383I

cabinet(nabil(el(azouzi

PAR BEAUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet(nabil(el(azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC
PAR BEAUTE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

املسيرة الخضراء ، حي بركان ، 1قم 8 
- بطانة - سال - 343   سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
33353

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 PAR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEAUTE
تسويق) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
وششه) الصيدالنية  املستحضرات 

الطشية ومستحضرات التجميل.

منتجات) وتوزيع  وشراء) بيع  (-

التجميل واملنتجات العضوية.

تجميل) مستحضرات  ابتكا1  (-

وطشيعية وعضوية)....

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

1قم) (، حي بركان) (، املسيرة الخضراء)

8)-)بطانة)-)سال)-)343  )سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة سكينة بوطالب):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سكينة بوطالب عنوانه)ا()

5)4)قطاع)))حي السالم سال)333   

سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() صالح  زكية  السيدة 

سال) (4(5 1قم) (( قطاع) السالم  حي 

333  )سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ) 3) ( بسال) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)))).

 38 I

VISION AUDIT

INDUS RAYONNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

INDUS RAYONNAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 تجزئة 

الفتح ) سيدي معروف - 3)35) 

الدا1 الشيضاء املغرب.
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تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4895 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ((( في) املؤ1خ 

املصادقة على):
انس لكصاعي) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (533
)السيد))ة()بد1ية) 533)حصة لفائدة)

خربوش بتا1يخ))))فبراير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)83 773.
 38(I

Advance(Center

BMTel
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Advance(Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،

10020، Rabat(Maroc
BMTel شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك4 
زنقة النجد، حي الرياض - 33 3  

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 53477
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
.BMTel(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
حلول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومعدات الطاقة املتجددة)-
تمثيل وتسويق أي عالمة تجا1ية)

أو منتجات أو برامج أو حلول.
عنوان املقر االجتماعي):)فيال)9ك4 
  3 33 (- الرياض) حي  النجد،) زنقة 

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

 -
بقيمة) ((53 (: باهة) السيد 1شيد 

33 )د1هم.
 533 (: مقصيط) لحسن  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.
53))بقيمة) (: السيدة شرفة فقير)

33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) السيد 1شيد باهة عنوانه)ا()
 446 1قم) (( موالي اسماعيل قطاع)

333  )سال املغرب.
السيد لحسن مقصيط عنوانه)ا()
امل)4)1قم)56)ح ي م))33)3 )الرباط)

املغرب.
السيدة شرفة فقير عنوانه)ا()حي)
 446 1قم) (( موالي اسماعيل قطاع)

333  )سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد 1شيد باهة عنوانه)ا()
 446 1قم) (( موالي اسماعيل قطاع)

333  )سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)854   .
 383I

LHANOUT LKBIRA

LHANOUT LKBIRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LHANOUT LKBIRA
ابواب مراكش ت) محل 1قم 3 

الطابق اال1�سي ، 43333، مراكش 
املغرب

LHANOUT LKBIRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ابواب 
مراكش ت) محل 1قم 3 الطابق 
اال1�سي - 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (399

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LHANOUT LKBIRA

التغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة.

ابواب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (3 1قم) محل  ت)) مراكش 

اال1�سي)-)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد مصطفى الخشالي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 533 ( (: السيد الحسين العرجاوي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الخشالي) مصطفى  السيد 

 57( 1قم) النخيل  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش)43333)مراكش املغرب.

العرجاوي) الحسين  السيد 

1يبيير) هينري  زنقة  ( 5 عنوانه)ا()

فرنسا)9 753)با1يس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الخشالي) مصطفى  السيد 

 57( 1قم) النخيل  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)677 ) .

 384I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

kim barber
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING

SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA

 L’HABITAT( ،( 30000،( FES

MAROC

kim(barber)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر في)

طابق السفلي تجرئة القرويين قطعة)

6-438 - 33333)فا3 املغرب

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
1قم التقييد في السجل التجا1ي):)

6676 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 kim (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.barber
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحالقة والتجميل.

متجر في) (: عنوان املقر االجتماعي)

طابق السفلي تجرئة القرويين قطعة)

6-438 - 33333)فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

عدوبية) تاكريم  عشد  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عدوبية) الكريم  عشد  السيد 
اقامة) (4 غما1ة) ((3 شقة) عنوانه)ا()

البركة تغات)33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عدوبية) الكريم  عشد  السيد 
اقامة) (4 غما1ة) ((3 شقة) عنوانه)ا()

البركة تغات)33333)فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/6)) .

 385I

ECOGEF

AB 4 DEVELOPER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
AB 4 DEVELOPER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 
أحمد املجاتي اقامة األلب أزمو1  - 

3)33) الدا1 الشيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(385
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AB 4 (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DEVELOPER
شركة)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

واحد.

زنقة) ( 3 (: عنوان املقر االجتماعي)
(- ( أحمد املجاتي اقامة األلب أزمو1)

3)33))الدا1 الشيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: هللا) عشد  زوبير  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() هللا  عشد  زوبير  السيد 
87)نهج موالي الحسن))33 4))أزمو1)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() هللا  عشد  زوبير  السيد 
87)نهج موالي الحسن))33 4))أزمو1)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) 3  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)7664.
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العشدالوي لالشغال املحاسشتية

 ste AFRICA STONE BLUE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

العشدالوي لالشغال املحاسشتية
عما1ة نوميديا شا1ع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35333، 
تازة املغرب

  ste(AFRICA(STONE(BLUE(SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تعاونية 
االصالح دائرة واد امليل تازة - 

35333 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

586 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AFRICA STONE BLUE SARL

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء/ او  الرخام/االشغال املختلفة 

التجا1ة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تعاونية االصالح دائرة واد امليل تازة)

- 35333)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: 1شيد) بوزايدة  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد امحمد بوتاو1):))53))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

53))حصة) ( (: السيد فؤاد بوتاو1)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() 1شيد  بوزايدة  السيد 

تازة) امليل  واد  تعاونية االصالح  حي 

35333)تازة املغرب.

عنوانه)ا() بوتاو1امحمد  ( السيد)

دوا1 خندق الدكا1ة وادي امليل تازة)

35333)تازة املغرب.

السيد بوتاو1 فؤاد عنوانه)ا()دوا1)

تازة) الغربية  غياتة  الدكا1ة  خندق 

35333)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() 1شيد  بوزايدة  السيد 

تازة) امليل  واد  تعاونية االصالح  حي 

35333)تازة املغرب

السيد بوتاو1 فؤاد عنوانه)ا()دوا1)

تازة) الغربية  غياتة  الدكا1ة  خندق 

35333)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 8 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) 5 .
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أوليياميد

Société Oléa Med SARL
تأسيس شركة املساهمة

أوليياميد
تجزئة النية ص.ب )5  بوفكران، 

53333، مكنا3 املغرب
Société(Oléa(Med(SARL »شركة 

املساهمة« 
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

النية ص.ب )5   بوفكران، 53333 
مكنا3 املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.5(679

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (37
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société(Oléa(Med(SARL
شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ذات املسؤولية املحدودة
استغالل فالحي.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 53333 بوفكران) ( ( 5( النية ص.ب)

مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
  33.333 ويشلغ 1أسمال الشركة)

د1هم،
مقسم كالتالي:

 -
-

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 
الرقابة:)

حاتم) محمد  الغوثي  السيد 
تجزئة) عنوانه)ا() مسير  بصفته)ا()

النية)53333)مكنا3 املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا( ( عشدالرحيم) ليتيم  السيد 
تجزئة) عنوانه)ا() محاسب  بصفته 

النية)53333)مكنا3 املغرب
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األسا�سي) النظام  مقتضيات 
وتوزيع) االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األ1باح):
تخصيص)%5)من الربح.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لكل شخص):

قرا1ات الجمع العام.
بقشول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له الشث في طلشات القشول):
. -

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) بمكنا3  التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)-.
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OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

SOFTOURS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15
شا1ع الكرامة زنقة برلين الزهو1   

فا3، 33363، فا3 املغرب
SOFTOURS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )4 تجزئة 
الرياض  3 ميدلت - 54353 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(685

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOFTOURS SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص للغير.
عنوان املقر االجتماعي):))4)تجزئة)
الرياض) 3)ميدلت)-)54353)ميدلت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيدة سامية الكوهن)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سامية الكوهن عنوانه)ا()
سامي) محمود  شا1ع  فا3  إقامة 
القد3) هي  ((3 الشقة) الشا1ودي 
فا3) (33333 املدينة الجديدة فا3)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سامية الكوهن عنوانه)ا()
سامي) محمود  شا1ع  فا3  إقامة 
القد3) هي  ((3 الشقة) الشا1ودي 
فا3) (33333 املدينة الجديدة فا3)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
) )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم)79.
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 SOCIETE شركة عقارية الكلسة
IMMOBILIERE EL GALSA

إعالن متعدد القرا1ات

 SOCIETE IMOBILIERE EL GALSA
SARL AU

شركة عقا1ية الكلسة ش.م.م
1أسمالها 853.333 د1هم

املقر االجتماعي: 9 زنقة دي تيلولز 
انفا −  الدا1 الشيضاء
1فع 1أسمال الشركة

تغيير الشكل القانوني للشركة
تأكيد مسير الشركة

الجمع) محضر  بمقت�سى  (.I

الشركة) لشركاء) العادي  الغير  العام 

 SOCIETE ش.م.م) الكلسة  العقا1ية 

 IMMOBILIERE EL GALSA SARL

تم ما) ) فبراير) )3)،) بتا1يخ) ( ( (AU

يلي):

بما) الشركة  1أسمال  1فع  (•

إلى) لنقله  د1هم  ((.533.333 قد1ه)

3.353.333)د1هم مقابل ديون ثابتة)

سائلة ومستحقة.

القانون) من  (6 الشند) تعديل  (•

األسا�سي للشركة

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (•

لتصشح شركة محدودة املسؤولية

األسا�سي) القانون  اعتماد  (•

الجديد للشركة

بنيس) حسن  السيد  تأكيد  (•

كمسير للشركة ملدة غير محدودة

الضشط) بكتابة  اإليداع  .IIتم 

الشيضاء) بالدا1  التجا1ية  باملحكمة 

1قم) تحت  ما31) )3)) ( 7 يوم)

 7733 4

.تم إيداع التصريح بتعديل) ( ( (III

يوم) السجل التجا1ي بالدا1 الشيضاء)

7 )ما31) )3))تحت 1قم)8))3 

بمثابة إعالن

 393I

JBR CONSEILS

DIMABIX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

JBR CONSEILS

6 8شقة 1قم ) الطابق االول تجزئة 

املسا1 الحي الصناعي مراكش ، 

3333 4، مراكش املغرب

DIMABIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النصر 4 1قم 34 محل 1قم ) 

شيشاوة  - 333 4 شيشاوة املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 47 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ما31) )3)) ( ( في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ((.333.333«

»333.333. )د1هم«)إلى)»3.333.333 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/6).

 39 I

VISION AUDIT

HOME DECO DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

HOME DECO DESIGN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

الحرية الطا بق 3 الرقم 5 - 3493) 

الدا1 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.473 3 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ( 6 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

بد1ية خربوش) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

انس) )ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة)

لكصاعي بتا1يخ)6 )فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))77334.

 39(I
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CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

WAK & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU

SINA

4 ) شا1ع إبن سينا ، 3 )3)، الدا1 

الشيضاء املغرب

WAK & CO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 ) شا1ع 

ابن سينا - 3 )3) الدا1 الشيضاء 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.335 45

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

34)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

مشلغ) ( (WAK & CO الشريك الوحيد)

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

مقرها اإلجتماعي)4 ))شا1ع ابن سينا)

- 3 )3))الدا1 الشيضاء)املغرب نتيجة)

ل):)قرا1 الشريك الوحيد).

و حدد مقر التصفية ب)4 ))شا1ع)

الشيضاء) الدا1  ((3( 3 (- سينا) ابن 

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()خليل))كرامي وعنوانه)ا()

 N°65( Rue( Calixte( Camelle

Bègles(France)33130)كمصفي))ة()

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773337.
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universal(gestion

COVERS INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal(gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  1قم 

7 جليز مراكش ، 43333، مراكش 

املغرب

  COVERS INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ابن 

عطية الطابق الثاني 1قم 7 كليز  - 

43333 مراكش    املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3(6  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 يناير) ( 3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. COVERS INTERNATIONAL

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ية)

تسيير الخدمات.

عنوان املقر االجتماعي):)اقامة ابن)

(- ( كليز) (7 عطية الطابق الثاني 1قم)

43333)مراكش))))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيد لوتخوت جويل)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لوتخوت جويل))عنوانه)ا()

عالل) شا1ع  ( 3 مشنى) سين  اقامة 

مراكش) ( ( مراكش) ( (43333 الفا�سي)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لوتخوت جويل))عنوانه)ا()

عالل) شا1ع  ( 3 مشنى) سين  اقامة 

الفا�سي)43333))مراكش))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

3)3))تحت 1قم)84 )  .
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ا1نك

IRRIDIAZ ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ا1نك

شا1ع يوسف ابن تاشفين 1قم 4  

 LARACHE ،9(333 ،العرائش

املغرب

IRRIDIAZ ENERGIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4  شا1ع 

يوسف ابن تاشفين - 333)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

599 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRRIDIAZ ENERGIE

د1اسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتحقيق أنظمة الري املحلية.

  4 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 9(333 (- شا1ع يوسف ابن تاشفين)

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عشد السالم الدياز):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الدياز) السالم  عشد  السيد 

قيادة) بوليفة  اوالد  دوا1  عنوانه)ا()

 93355 أصيلة) دائرة  غربية  احد 

أصيلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدياز) السالم  عشد  السيد 

قيادة) بوليفة  اوالد  دوا1  عنوانه)ا()

 93355 أصيلة) دائرة  غربية  احد 

أصيلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ) ( بالعرائش) االبتدائية 

1قم) تحت  ما31) )3)) ( 5

.(63   ( 333463

 395I

العشدالوي لالشغال املحاسشتية

 ste TAMDOULTE

 PRODUITS ALIMENATAIRE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

العشدالوي لالشغال املحاسشتية

عما1ة نوميديا شا1ع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35333، 

تازة املغرب

 ste(TAMDOULTE(PRODUITS

ALIMENATAIRE SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

امليلية عما1ة ) 1قم   مكر1  - 

353333 تازة املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) ) )ما31) )3)) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 ste( TAMDOULTE( PRODUITS

مشلغ) ( ( (ALIMENATAIRE SARL
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

مقرها اإلجتماعي شا1ع امليلية عما1ة)
))1قم) )مكر1))-)353333)تازة املغرب)

نتيجة ل):)عدم الدخل.

شا1ع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ( مكر1) 1قم) ) (( عما1ة) امليلية 

35333)تازة املغرب.)

و عين:

اولقايد) ( ( هللا) عشد  السيد)ة()

حي) امسيلة  تجزئة  ( 33 وعنوانه)ا()

35333)تازة املغرب) الفتح تازة العليا)

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بتازة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)53 .

 396I

Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral(Au

 HIBAT ALKHALIL
LOGIDTIQUE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral

Au

 1er(etage-rue(larache(immb 2

nador، 62000، Nador(maroc

 HIBAT ALKHALIL LOGIDTIQUE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطا1 
لوتيماد 58 - 333)6 الناضو1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3 85
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 HIBAT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
.ALKHALIL LOGIDTIQUE SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشضائع لحساب الغير

بيع وشراء)مواد الشناء
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
املطا1 لوتيماد)58 - 333)6)الناضو1)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 433 ( (: الطالبي) نادية  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد قاد1ي عشد الواحدذ):))333 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد ز1وال كريم)):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الطالبي  نادية  السيدة 
 6(333  58 لوتيماد) املطا1  حي 

الناضو1 املغرب.
الواحدذ) عشد  قاد1ي  السيد 
 58 لوتيماد) املطا1  حي  عنوانه)ا()

333)6)الناضو1 املغرب.
عنوانه)ا() ( كريم) ز1وال  السيد 
 6(333 االخالص) اقامة  املطا1  حي 

الناضو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( احمد) قاد1ي  السيد 
    ( شقة) ((6 زنقة) االسكا  شا1ع 

3433))الدا1 الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)5))فبراير)

 )3))تحت 1قم)435.

 397I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

SOCIETE TAMAZMOUT
تأسيس شركة املساهمة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE  6 RUE YOUSSEF
 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement( 21( ،( 60000،

OUJDA MAROC
 SOCIETE TAMAZMOUT

»شركة املساهمة«)
وعنوان مقرها االجتماعي:)وجدة،)
وجدة) (63333 (،- الصناعي.) الحي 

املغرب
شركة) (« تأسيس) عن  إعالن 

املساهمة«
1قم التقييد في السجل التجا1ي)

. 4379
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) أكتوبر) 99 ) (33
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE TAMAZMOUT
-تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات واملواد املعدنية،
-الشراء،)الشيع والتسويق،

وتسويق) وتصدير  -استيراد 
املنتجات املصنعة.)

وجدة،) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وجدة) (63333 (- الصناعي.) الحي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
  3.333 الشركة) 1أسمال  ويشلغ 

د1هم،

مقسم كالتالي:
 53 ( (: ميساوي) محمد  ( السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (( ( (: السيد عشدالرحيم سبيبي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
)))حصة) ( (: السيد حميد سبيبي)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد فضيل بن يونس):))))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
حصة) (( ( (: فضيل) انو1  السيد 

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
) )حصة) (: السيدة ميساء)فضيل)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
حصة) ( ( (: السيدة كوثر فضيل)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
-

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 
الرقابة:)

السيد))محمد ميساوي بصفته)ا()
شا1ع موالي احمد) شريك عنوانه)ا()

لغرا1ي)63333)وجدة املغرب
سبيبي) عشدالرحيم  السيد 
(، 4 عنوانه)ا() شريك  بصفته)ا()
 63333 شا1ع عشدالوهاب املراك�سي)

وجدة املغرب
بصفته)ا() سبيبي  حميد  السيد 
شا1ع) (، 4 عنوانه)ا() شريك 
وجدة) (63333 عشدالوهاب املراك�سي)

املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته) الحسن جعالي) السيد 
وجدة،) عنوانه)ا() الحساب  مراقب 
شا1ع محمد الخامس،)عما1ة يعقوبي.)

63333)وجدة املغرب
األسا�سي) النظام  مقتضيات 
وتوزيع) االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األ1باح):
النظام) من  (37 للشند) طشقا 

األسا�سي..
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
النظام) من  (37 للشند) طشقا 

األسا�سي..
بقشول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له الشث في طلشات القشول):
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((8 بتا1يخ) بوجدة  التجا1ية 

)99 )تحت 1قم)9.
 398I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 PHARMACIE LA VALLEE DE
SAFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(DE(SAFI »FIDUSAF
 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI(MAROC
 PHARMACIE LA VALLEE DE

SAFI شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

 VALLEE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 I(IMM(A 4 MAGASIN(N° 07

 ANGLE BD HASSAN II ET RUE
 DAR(SI(AISSA  - 46000 SAFI

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  375

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PHARMACIE LA VALLEE DE

.SAFI
تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصيدالنية-) للمنتجات  بالتقسيط 

وششه صيدلي.
 VALLEE (: عنوان املقر االجتماعي)
 I IMM A 4 MAGASIN N° 37
 ANGLE BD HASSAN II ET RUE
 DAR SI AISSA  - 46333 SAFI

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 
533.333,33)د1هم،)مقسم كالتالي:

 gardam( said( :( ( 5.000 السيد)
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() (gardam( said السيد)
 DDA QU EL FARAH SIDI

.BOUZID(46000(safi(maroc
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() (gardam( said السيد)
 N° 5  RUE EL FEDDA QU EL
 FARAH(SIDI(BOUZID(46000(safi

maroc
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتا1يخ) ( االبتدائية بآسفي)

 )3))تحت 1قم)6 ).
 399I

TRUST ECONOMIC LIFE

NGOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRUST ECONOMIC LIFE
 APP 01 A(IMM 202 PORTE
 DE(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
NGOC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 N°8 AIN وعنوان مقرها اإلجتماعي
    MEZOUAR - MARRAKECH

 MARRAKECH 40000
MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 3998 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

.NGOC(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):))

  GESTION  D’ EXPLOITATION

. MAISON((D(’(HOTE

 N°8 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

    AIN MEZOUAR - MARRAKECH

 MARRAKECH 43333

.MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 ABDERRAHMAN الشركة)

 TIGAMI عنوانه)ا() ( (MORABIT

 JDIDE N° 8 TARMIGTE OUARR

45333)و1زازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 ABDERRAHMAN السيد)

 TIGAMI عنوانه)ا() ( (MORABIT

 JDIDE N° 8 TARMIGTE

  OUARRR 45333 OUARZAZAT

 MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)-.

  33I

الناظو1 للحسابات

SOMAPROFOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظو1 للحسابات

شا1ع االمير سيدي محمد الحي 

االدا1ي سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني 1قم 5 ، 333)6، 

الناظو1 املغرب

SOMAPROFOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

الجامعة العربية 1قم 57 زايو - 

333)6 الناظو1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

( 643

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOMAPROFOR

إنتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العلف األخضر وتوزيعه

-)التصدير واالستيراد.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- زايو) (57 1قم) العربية  الجامعة 

333)6)الناظو1 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

الصمد) عشد  داحولي  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .333 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الصمد) عشد  داحولي  السيد 

عثمان) سيدي  شا1ع  ( 7 عنوانه)ا()
زايو)333)6)الناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الصمد) عشد  داحولي  السيد 

عثمان) سيدي  شا1ع  ( 7 عنوانه)ا()
زايو)333)6)الناظو1 املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ) 3)ما31)

 )3))تحت 1قم)454.

  3 I

AMOURI CONSULTING

PROMO APAGE
إعالن متعدد القرا1ات

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
PROMO APAGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شا1ع 
محمد السالوي زنقة الحوسين 

الخدا1 طابق 1قم 5 مكتب 1قم 536 
- -  فا3 املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.53585
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)4 )شتنبر)3)3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على هشة حصص الشركة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 
املسؤولية) محدودة  شركة  لتصشح 

ذات الشريك الوحيد
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
واالتفاقيات) العقود  بصحة  االقرا1 
إستقالة) على  واملصادقة  (، املبرمة)

املسير السابق للشركة
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تنصيب مسير جديد للشركة
على) ينص  الذي  (:5 1قم) قرا1 
مايلي:)إعادة صياغة النظام األسا�سي)

للشركة
قرا1 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) النظام  على  املصادقة 

الجديد للشركة
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (: 5 1قم) بند 

للشركة) نصب كمسير جديد  مايلي:)

بشكل دائم السيد يوسف الزمو1ي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) بتا1يخ) 3) ( بفا3) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)3446.

  3(I

STE AGEFICO SARL

ACCESSOIRES BISO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE AGEFICO SARL

)  شا1ع عمر الخيام الطابق الثاني 

1قم 4 ، 93333، طنجة املغرب

ACCESSOIRES BISO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي منظر 

جميل زنقة  6 1قم 6) - 93333 

طنجة املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(936 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1 حل) يناير) )3)) املؤ1خ في) 3)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 ACCESSOIRES الوحيد) الشريك 

3.333 )د1هم) )مشلغ 1أسمالها) (BISO

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي منظر)

 93333  -  (6 1قم) زنقة) 6) جميل 

طنجة املغرب نتيجة ل):)انتهاء)الهدف)

الذي أسست من أجله.

و حدد مقر التصفية ب حي منظر)

 93333  -  (6 1قم) زنقة) 6) جميل 

طنجة املغرب.)

و عين:

أحمد) عشدهللا  ( جمعة) السيد)ة()

سيدنا) زنقة  (( وعنوانه)ا() الشيخ 

 ((6 قطاع) العوامة  جميل  منظر 

املغرب) طنجة  (93333  ( الطابق)

كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)حي منظر جميل)
زنقة) 6)1قم)6)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (34 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))3895).

  33I

STE AGEFICO SARL

RAYON BUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)  شا1ع عمر الخيام الطابق الثاني 
1قم 4 ، 93333، طنجة املغرب

RAYON BUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

سيدي محمد الشوزيدي حا1ة موالي 

الحسن قيسا1ية 1حمة 1قم 6  - 

93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(7749

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 شتنبر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAYON BUS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيدي محمد الشوزيدي حا1ة موالي)

 -   6 1قم) 1حمة  قيسا1ية  الحسن 

93333)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

 53 ( (: محمد) مصمودي  السيد 
حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).

53)حصة) ( السيد أخديم زكرياء):)
بقيمة)333. )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصمودي محمد عنوانه)ا()
شا1ع الجيش امللكي إقامة إسماعلية)
تطوان) (93333  33 شقة) (8 الطابق)

املغرب.
عنوانه)ا() زكرياء) أخديم  السيد 

طنجة)93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصمودي محمد عنوانه)ا()
شا1ع الجيش امللكي إقامة إسماعلية)
تطوان) (93333  33 شقة) (8 الطابق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان))بتا1يخ)) )أكتوبر)

3)3))تحت 1قم)73)4.

  34I

TRANS FARKHANA

TRANS FARKHANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRANS FARKHANA
دوا1 عوطيطة فرخانة الناظو1، 

333)6، الناظو1 املغرب
TRANS FARKHANA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

عوطيطة فرخانة الناظو1  333)6 
الناظو1  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( 333

في) مؤ1خ  حر  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FARKHANA
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لشضائع لحساب الغير.
دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 6(333 ( الناظو1) فرخانة  عوطيطة 

الناظو1))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 83.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشاهمي) الدين  صالح  السيد 
فرخانة) عوطيطة  دوا1  عنوانه)ا()

333)6)الناظو1))املغرب).
الشاهمي) أمين  محمد  السيد 
فرخانة) عوطيطة  دوا1  عنوانه)ا()

333)6)الناظو1))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشاهمي) الدين  صالح  السيد 
فرخانة) عوطيطة  دوا1  عنوانه)ا()

333)6)الناظو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)8 )يناير)

 )3))تحت 1قم)4  .
  35I

محاسشات الدا1 الشيضاء

 MC3D  م س 3 د ماروك
MAROC

إعالن متعدد القرا1ات

محاسشات الدا1 الشيضاء
59 )شا1ع يعقوب املنصو1 الدا1)
الشيضاء) الدا1  (،(3383 (، الشيضاء)

املغرب
 MC3D ( ما1وك) د  (3 (3 م 
املسؤولية) ذات  »شركة  ( (MAROC

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:)3 زنقة)
الحرية)،)الطابق الثالث الشقة 1قم)6  

- 3) 3))الدا1 الشيضاء)املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي:)

.355433
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)39)ما31)3)3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
-)تحويل املقر االجتماعي للشركة).

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
-)الزيادة في 1أسمال الشركة.

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
-)تعيين مسييري الشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل  (-
الطابق الثالث) (، 3 زنقة الحرية) من)
إلى) الشيضاء) الدا1  (–6 1قم) الشقة 
37))شا1ع الز1قطوني الطابق الثاني-)

الدا1 الشيضاء.
على) ينص  الذي  (:6 1قم) بند 
مايلي:)-)الزيادة في 1أسمال الشركة ملا)
لنقله من) د1هم  (593.333,33 قد1ه)
 633.333,33 إلى) د1هم  ( 3.333,33
حصة) (5.933,33 وخلق) د1هم 
د1هم للحصة) ( 33 جديدة من فئة)
((((((((((((((((((((((((((((((((: الواحدة مقسمة على الشكل التالي)
-)الشركة)»ماكالود3د ممثلة بالسيد)
 5.3 5 (..... بيتر او1تو1شا1ل جوزيف)

حصة)
-)السيد محمد بوعنان...........885   

حصة
املجموع.......)).......)5.933)حصة

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
-)على اثر هذه الزيادة أصشح 1أسمال)
التالي:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الشكل  على  موزعا  الشركة 
»ماكالود3د..................) الشركة) (-

3.333,33 5))د1هم)
بوعنان))) محمد  السيد  (-
د1هماملجموع.....) ( ( (93.333,33

633.333,33)د1هم))
على) ينص  الذي  (: 3 1قم) بند 
تعيين السيد محمد بوعنان) (- مايلي:)
جوزيف) او1تو1شا1ل  بيتر  والسيد 

لتسيير الشركة ملدة غير محددة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

أكتوبر)3)3))تحت 1قم)5)) 75.

  36I

FISCALEX MAROC

 RESEAU PRESTIGE

IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 RESEAU PRESTIGE

IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

محمد الخامس وحي ابن حشو3 

عما1ة 1قم 9 الطابق الثاني 1قم 

5  جليز مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5349 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)8))دجنبر)3)3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ابن) وحي  الخامس  محمد  »شا1ع 

الثاني) الطابق  (9 حشو3 عما1ة 1قم)

 43333 (- مراكش) جليز  ( 5 1قم)

الحي) ((38 »1قم) إلى) مراكش املغرب«)

اسفي) غانم طريق  الصناعي سيدي 

مكتب الطابق االول 1قم)4  - 43333 

مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3969) .

  37I

FISCALEX MAROC

FABIO LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

FABIO LOCATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة بن 
حفصية 4  زاوية حي واد املخازن 

وساحة 6  نونبر الطابق الخامس 

جليز مراكش - 43333 مراكش 

املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.76(47

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1) ((3(3 دجنبر) ((8 في) املؤ1خ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 FABIO الوحيد) الشريك  ذات 

LOCATION))مشلغ 1أسمالها)3.333  

د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة)
بن حفصية)4 )زاوية حي واد املخازن)

الخامس) الطابق  نونبر  ( 6 وساحة)

مراكش) (43333 (- مراكش) جليز 

املغرب نتيجة ل):)ازمة في القطاع.

و حدد مقر التصفية ب اقامة بن)
املخازن) واد  حي  زاوية  ( 4 حفصية)

الخامس) الطابق  نونبر  ( 6 وساحة)

مراكش) (43333 (- مراكش) جليز 

املغرب.)

و عين:

كا1ون) ( فابريس) السيد)ة()

فرنسا) (3333 فرنسا) وعنوانه)ا()

فرنسا كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))396) .

  38I

HOLPAG

AL MAGHRIBIA LILEAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

HOLPAG

 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،

CASABLANCA MAROC

 AL MAGHRIBIA LILEAMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 زنقة 

سانت ايمليون 9 زنقة سانت 

ايمليون 3533) الدا1الشيضاء 

املغرب.

1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

العام) الجمع  بمقت�سى 

دجنبر) ((( في) املؤ1خ  اإلستثنائي 

الشركة) 1أسمال  1فع  تم  ((3(3

د1هم«) (33.333.333« قد1ه) بمشلغ 

إلى) د1هم«) ( 55.333.333« من) أي 

طريق) عن  د1هم«) ( 85.333.333«

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدا1 واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768563.

  39I

محاسشات الدا1 الشيضاء

FONCIERE NAV فونسييغ ناف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

محاسشات الدا1 الشيضاء

59  شا1ع يعقوب املنصو1 الدا1 

الشيضاء ، 3383)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

 FONCIERE NAV فونسييغ ناف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  5، زنقة 
سال حي حسان   - 3)33  الرباط 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.85987

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)8))يوليوز)3)3))تم))تحويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»)
  33(3 (- ( ( زنقة سال حي حسان) (،5
شا1ع عقشة) ( (4« إلى) الرباط املغرب«)
الرباط)) ( 3393  -   ( 1قم) الشقة 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) بتا1يخ) )) ( التجا1ية بالرباط)

3)3))تحت 1قم)37883 .
   3I

محاسشات الدا1 الشيضاء

 FONCIERE  فونسييغ مليكة
MALIKA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

محاسشات الدا1 الشيضاء
59  شا1ع يعقوب املنصو1 الدا1 
الشيضاء ، 3383)، الدا1 الشيضاء 

املغرب
 FONCIERE  فونسييغ مليكة

MALIKA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5، زنقة 
سال حي حسان  - 3)33  الرباط 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.858(9

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)8))يونيو)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
  33(3 (- ( زنقة سال حي حسان) (،5«
شا1ع عقشة) ( (4« إلى) الرباط املغرب«)
الرباط)) ( 3393  -  ( 1قم) الشقة 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ( ( بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)38499 .
    I

HOLPAG

MOBI STEP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

HOLPAG
 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

MOBI STEP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 KM وعنوان مقرها اإلجتماعي
 10.500 ROUTE(D›EL(JADIDA
 LISSASFA(KM 10.500 ROUTE
 D›EL(JADIDA(LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.
العام) الجمع  بمقت�سى 
دجنبر) ((( في) املؤ1خ  اإلستثنائي 
الشركة) 1أسمال  1فع  تم  ((3(3
د1هم«) ((5.333.333« قد1ه) بمشلغ 
إلى) د1هم«) (88.533.333« من) أي 
طريق) عن  د1هم«) (  3.533.333«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدا1 واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768564.
   (I

STE ISRAE MULTI SERVICES SARL /AU

 STE NID GLOBAL
 DISTRIBUTION NGD

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE NID GLOBAL
DISTRIBUTION )NGD

حي النصر زنقة القادسية 1قم 89 
وجدة ، 63333، وجدة املغرب

 STE NID GLOBAL

 DISTRIBUTION NGD SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 GARAGE HAY MOHAMMED

 BELLAKHDAR RUE NOUJOUM

SN(OUJDA - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3 553

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تقر1 حل) يناير) )3)) ( 5 املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE NID GLOBAL(الشريك الوحيد

  DISTRIBUTION NGD SARLAU

مشلغ 1أسمالها)3.333 )د1هم وعنوان)

 GARAGE HAY اإلجتماعي) مقرها 

 MOHAMMED BELLAKHDAR

 RUE NOUJOUM SN OUJDA

(: ل) نتيجة  املغرب  وجدة  (- 63333

الفواتير) عجزها عن اإلستمرا1 وأداء)

وتوقيف نشاط الشركة إلفالسها).

ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 GARAGE HAY MOHAMMED

 BELLAKHDAR RUE NOUJOUM

SN OUJDA - 63333)وجدة املغرب.)

و عين:

اصوفي) ( ( أمين) محمد  السيد)ة()

وعنوانه)ا()حي األندلس زنقة اعمامو)

وجدة املغرب) (63333  3 الشيخ 1قم)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) ((3 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

7 3))تحت 1قم)3 9).

   3I
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STE ISRAE MULTI SERVICES SARL /AU

 STE NID GLOBAL
)DISTRIBUTION ) NGD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE NID GLOBAL

DISTRIBUTION )NGD

حي النصر زنقة القادسية 1قم 89 

وجدة ، 63333، وجدة املغرب

 STE NID GLOBAL

DISTRIBUTION ) NGD( شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 

 GARAGE HAY MOHAMMED

 BELLAKHDAR RUE NOUJOUM

SN(OUJDA - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.3 553

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

فبراير) )3)  في) 3) املؤ1خ 

 STE NID GLOBAL حل) تقر1 

شركة) ()DISTRIBUTION ( NGD

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

  3.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

 GARAGE HAY MOHAMMED

 BELLAKHDAR RUE NOUJOUM

SN OUJDA - 63333)وجدة املغرب)

وأداء) اإلستمرا1  عن  لعجزها  نتيجة 

الشركة) نشاط  وتوقيف  الفواتير 

إلفالسها

و عين:

اصوفي) ( أمين) محمد  السيد)ة()

وعنوانه)ا()حي األندلس زنقة اعمامو)

الشيخ 1قم)33 63333)وجدة املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 

الختامية بتا1يخ) 3)فبراير) )3))وفي)

 GARAGE HAY MOHAMMED

 BELLAKHDAR RUE NOUJOUM

SN OUJDA - 63333)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) ((3 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

7 3))تحت 1قم)3 9).

   4I

HOLPAG

AL MAHD HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

HOLPAG
 KM 10.500 ROUTE(D›EL

 JADIDA(LISSASFA ، 20230،
CASABLANCA MAROC

AL MAHD HOLDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 KM وعنوان مقرها اإلجتماعي
 10.500 ROUTE(D›EL(JADIDA
 LISSASFA(KM 10.500 ROUTE
 D›EL(JADIDA(LISSASFA 20230

.CASABLANCA MAROC
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.
العام) الجمع  بمقت�سى 
دجنبر) ((3 في) املؤ1خ  اإلستثنائي 
الشركة) 1أسمال  1فع  تم  ((3(3
د1هم«) ( 5.333.333« قد1ه) بمشلغ 
إلى) د1هم«) (65.333.333« من) أي 
طريق) عن  د1هم«) (83.333.333«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدا1 واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))76856.

   5I

محاسشات الدا1 الشيضاء

 NEXT الصناعة القادمة
INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

محاسشات الدا1 الشيضاء
59  شا1ع يعقوب املنصو1 الدا1 
الشيضاء ، 3383)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

 NEXT الصناعة القادمة
INDUSTRIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم  مكر1 

5 ، زنقة بويشالن أكدال - 3393  
الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.85835
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)8))يوليوز)3)3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»1قم) مكر1)5)،)زنقة بويشالن أكدال)
  4« إلى) املغرب«) الرباط  ( 3393  -
شا1ع عقشة الشقة 1قم))   - 3393  

الرباط))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((5 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)9)388 .

   6I

Sté(COMPTADAM(Sarl(au

 TAMARIS LOGEMENT
CONSEPT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Sté(COMPTADAM(Sarl(au
 KENITRA 26RUE(AL

 MOUTANABI(RESID. TAYIBA
 BUREAU(N° 3، 14000، kenitra

Maroc
 TAMARIS LOGEMENT

CONSEPT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
انوال اقامة فلو1ي    مكتب 4 - 

4333  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

59 87
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 TAMARIS LOGEMENT (:

.CONSEPT

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقا1

أعمال أو إنشاءات متنوعة

استيراد وتصدير.

شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  4 مكتب) فلو1ي)  ) اقامة  انوال 

4333 )القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: عزيزي) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)53.333)د1هم للحصة).

السيد محمد بد1ي):))533)حصة)

بقيمة)53.333)د1هم للحصة).

السيد سكينة عزيزي):)533)بقيمة)

53.333)د1هم.

بقيمة) (533 (: السيد محمد بد1ي)

53.333)د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بد1ي  محمد  السيد 

القنيطرة)4333 )القنيطرة املغرب.

السيدة سكينة عزيزي عنوانه)ا()

القنيطرة)4333 )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سكينة عزيزي عنوانه)ا()

القنيطرة)4333 )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)

1قم)-.
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ahalli(moussa

LA PERLE D›OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ahalli(moussa
شا1ع عشد الخالق الطريس 1قم  ) ، 

333)6، الناظو1 املغرب
LA PERLE D›OPTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الفرات العما1ة 1قم 4 شا1ع اد1يس 
االول بني انصا1 - 353)6 الناظو1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
( 665

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERLE D’OPTIQUE
غرض الشركة بإيجاز):)نظا1اتي.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شا1ع اد1يس) (4 الفرات العما1ة 1قم)
الناظو1) (6(353 (- انصا1) بني  االول 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: بجاجي) اميمة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  333 (: بجاجي) اميمة  السيدة 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بجاجي  اميمة  السيدة 
 6(353 انصا1) بني  املستوصف  حي 

الناظو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بجاجي  اميمة  السيدة 
 6(353 انصا1) بني  املستوصف  حي 

الناظو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)9 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)435.
   8I

محاسشات الدا1 الشيضاء

 AFRIQUE أفريك ادفيزور
ADVISORS

إعالن متعدد القرا1ات

محاسشات الدا1 الشيضاء
59  شا1ع يعقوب املنصو1 الدا1 
الشيضاء ، 3383)، الدا1 الشيضاء 

املغرب
 AFRIQUE 1أفريك ادفيزو
ADVISORS  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3  زنقة 
الجيهاني زاوية املسيرة حي غصين - 

3453) الدا1 الشيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.334765

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)35)نونبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
اإلفراج عن)3/4)من 1أسمال الشركة)

املتشقي ليتم اإلفراج عنه كليا.
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على تفويت حصص.)))
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة احد مسيري الشركة.
قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين اإلدا1ة وصالحيات اإلجراءات.

قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) األسا�سي  القانون  تحديت 

بعد التغيرات التي طرأت عليها.))

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 1قم) بند 
أصشح) الثفويت  هذا  اثر  على  مايلي:)
1أسمال الشركة موزعا على الشكل)
سينو) سال�سي  السيدة  التالي:)
السيد) د1هم  ( ((43.333,33 ليلى)
د1هم))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ( (63.333,33 طالل) الشلغيتي 

مامجموعه)333.333,33))د1هم
بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
من) حصص  تفويت  على  املصادقة 
السيد الشلغيتي طالل لفائدة السيدة)
مجموعه)) ما  ليلى,) سينو  سال�سي 
د1هم) ( .333,33 بسعر) حصة  ( (93
للحصة الواحدة مقسمة على الشكل)
ليلى) سينو  سال�سي  السيدة  (: التالي)
الشلغيتي طالل) السيد  حصة.) ( ((43
63))))حصة.))مامجموعه)333))حصة.)))
بند 1قم)3 :)الذي ينص على مايلي:)
من) طالل  الشلغيتي  السيد  استقالة 
الشركة) وإلزام  الشركة  تسيير  مهام 
قانونيا بتوقيع السيدة سال�سي سينو)
ليلى لوحدها مع تسيير الشركة ملدة)

غير محددة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم))76775.

   9I

Maroc(fiduciaire(partenaire

IKRAM MARKET SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maroc(fiduciaire(partenaire
تجزئة لخصاص الرقم   الطابق 
  املحمدية ، 3833)، املحمدية 

املغرب
 IKRAM MARKET SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بني يخلف الرقم 69 بني يخلف 
املحمدية - 3833) بني يخلف 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(6355

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((3(3 شتنبر) ((8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 IKRAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MARKET SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)بيع جميع)

املواد الغدائية).

عنوان املقر االجتماعي):)تجزئة بني)

يخلف الرقم)69)بني يخلف املحمدية)

- 3833))بني يخلف املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة إكرام ابن اد1يس):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اد1يس) ابن  إكرام  السيدة 

عنوانه)ا()إقامة بلفدير)))طابق)4))م)

بني يخلف املحمدية) ((3 شقة) (( (3

3833))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اد1يس) ابن  إكرام  السيدة 

عنوانه)ا()إقامة بلفدير)))طابق)4))م)

بني يخلف املحمدية) ((3 شقة) (( (3

3833))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتا1يخ) ( االبتدائية باملحمدية)

1قم)-.

  (3I



6963 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

la(marocaine(des(bilans

AUDILAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la(marocaine(des(bilans
محج    يناير مكتب 1قم 8 عما1ة 
أد1ا1 حي الداخلة ، 83363، أكادير 

املغرب
AUDILAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 3) 
بلوك 9 الحي الصناعي أكادير - 

83333 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

46449
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUDILAB
تجا1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات الطشية).
1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الحي الصناعي أكادير) (9 بلوك) ((3

83333)أكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  5.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
53)حصة) ( (: السيد طاهري صابر)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
((: ( السيد لو1سينيول جون نويل)
53)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة افالش فتيحة):))53)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() صابر  طاهري  السيد 
كلميمة) ( 6 1قم) النموذجية  القرية 

53))5)كلميمة املغرب.

نويل)) جون  لو1سينيول  السيد 
بلجيكا) ( 653 بلجيكا) عنوانه)ا()

بلجيكا.
السيدة افالش فتيحة عنوانه)ا()
حي الرطيم زنقة املسجد اوالد تايمة)

83353)اوالد تايمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة افالش فتيحة عنوانه)ا()
حي الرطيم زنقة املسجد اوالد تايمة)

83353)اوالد تايمة املغرب
عنوانه)ا() صابر  طاهري  السيد 
كلميمة) ( 6 1قم) النموذجية  القرية 

53))5)كلميمة كلميمة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)98573.

  ((I

RIFDIA PROMEDIA

MEUBLES HILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIFDIA PROMEDIA
دوا1 ادودوحن بني شيكر ، 333)6، 

الناظو1 املغرب
MEUBLES HILI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 
الحسن الثاني 1قم )43 العروي - 

553)6 الناظو1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(3989

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 أكتوبر) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEUBLES HILI
غرض الشركة بإيجاز):)بائع االثاث

استيراد وتصدير.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- العروي) (43( 1قم) الثاني  الحسن 

553)6)الناظو1 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد حلي):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
333 )بقيمة) (: السيد محمد حلي)

33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حلي  محمد  السيد 
 6(3(6   6 1قم) (39 حي تاويمة زنقة)

الناظو1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حلي  محمد  السيد 
 6(3(6   6 1قم) (39 حي تاويمة زنقة)

الناظو1 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)33)نونبر)

3)3))تحت 1قم)3495.

  (3I

ECOCOMPTA

SOFA KEY  صوفا كاي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،
CASABLANCA MAROC

صوفا كاي  SOFA KEY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

دو دكسميد الطابق األول الشقة 

)بنجدية الشيضاء - 3433) الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493(83

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

صوفا) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SOFA KEY((كاي

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املراتب) وتسويق  وتصنيع  وتصدير 

واملفروشات)

لشراء)والشيع واالستيراد والتصدير)

والتجا1ة بشكل عام لجميع املنتجات)

الخام أو املصنعة.
زنقة) (5 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الشقة) األول  الطابق  دكسميد  دو 

)بنجدية الشيضاء)-)3433))الشيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: املكاوي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) املكاوي  محمد  السيد 

انزالة بوخويمة الحاج محمد مديونة)

مديونة) ((35 3 الشيضاء) الدا1 

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا()) املكاوي  محمد  السيد 
انزالة بوخويمة الحاج محمد مديونة)
مديونة) ((35 3 الشيضاء) الدا1 

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768835.
  (4I

la(marocaine(des(bilans

BISS TOURS
إعالن متعدد القرا1ات

la(marocaine(des(bilans
محج    يناير مكتب 1قم 8 عما1ة 
أد1ا1 حي الداخلة ، 83363، أكادير 

املغرب
BISS TOURS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 1قم 73  
حي الفرح بنسركاو أكادير - - أكادير 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.43(73

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)7 )فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
حيسة) الدين  عز  السيد  تفويت 
33)حصة اجتماعية لفائدة السيد)

الهدا هشام
قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد عز الدين حيسة من)
الهدا) السيد  وتعيين  املسير  منصب 
هشام مسير للشركة ملدة غير محدودة
قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  التجا1ي  النشاط  تغيير 
النقل السياحي البري الى نقل األفراد)
والنقل البري للشضائع لحساب الغير

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
حددغرض) مايلي:) على  ينص  الذي 
في) خا1جه  وفي  املغرب  في  الشركة 
للشضائع) البري  والنقل  األفراد  نقل 

لحساب الغير

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:))

الذي ينص على مايلي:)حدد 1أسمال)

:تم دفع) د1هم) ( 33.333 الشركة في)

الشريك) طرف  من  بالكامل  املشلغ 

الوحيد السيد الهدا هشام في خزينة)

ذلك) يد1كون  والشركاء) الشركة 

صراحة

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تقسيم جديد لرأسمال الشركة كما)

  333 (: هشام) الهدا  السيد  (: يلي)

حصة اجتماعية

بند 1قم)8:)الذي ينص على مايلي:)

مسيرا) هشام  الهدا  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( باكادير) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)98639.

  (5I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

ASYAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°3( ,

 3EME(ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER(maroc

ASYAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء 1قم )35 - 333)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5449

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 شتنبر) ( 4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ASYAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير..

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العرائش) (9(333  -  35( 1قم) الوفاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: الرفاعي) أيمن  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرفاعي  أيمن  السيد 

محج) (3 شقة) ( 9 عما1ة) (9 قطاع)

الرباط) ( 3 33 الرياض حي الرياض)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الرفاعي  أيمن  السيد 

محج) (3 شقة) ( 9 عما1ة) (9 قطاع)

الرباط) ( 3 33 الرياض حي الرياض)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتا1يخ)8 )شتنبر)

3)3))تحت 1قم)-.

  (6I

GECAFISC

بيزنس بروجكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL (6

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

بيزنس بروجكت شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي صبري 

بوجمعة الطابق   الرقم 6 - 3383) 

الدا1 الشيضاء املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(((833

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

املؤ1خ في)4 )يوليوز)5 3))تقر1 حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

بروجكت)) بيزنس  الوحيد  الشريك 

مشلغ 1أسمالها)3.333 )د1هم وعنوان)

بوجمعة) صبري  اإلجتماعي  مقرها 

الدا1) ((3383  -  6 الرقم) الطابق) )

ايقاف) (: ل) نتيجة  املغرب  الشيضاء)

النشاط التجا1ي.
صبري) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

بوجمعة الطابق) )الرقم)6 - 3383) 

الدا1 الشيضاء)املغرب.)

و عين:

حميدي) ( ( توفيق) السيد)ة()
ناسيون) دي  محج  (64 وعنوانه)ا()

اينيس الرقم)3)اكدال)3383 )الرباط)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

غشت)5 3))تحت 1قم)676)3358.

  (7I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

YOUSRI & CONSORTS
إعالن متعدد القرا1ات

 centre(d›étude(de(gestion(et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc
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YOUSRI & CONSORTS  »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 347, 
شا1ع بانو1اميك - الدا1 الشيضاء 
347, شا1ع بانو1اميك - الدا1 
الشيضاء 3)36) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.7987

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)5 )يناير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
زيادة 1أ3 مال الشركة بما مقدا1ه)
333.333.))د1هم من أجل 1فع املشلغ)
 (. 33.333 إلى) 33.333 د1هم  من)
3.333)حصة) بإنشاء) وذلك  د1هم 
للحصة) د1هم  ( 33 بقيمة) جديدة 
عند) بكاملها  محر1ة  الواحدة 
ثابتة،) ديون  مع  بمقاصة  اإلكتتاب 
ذمةالشركة) في  ومستحقة  جا1ية 

املسجلة في الحساب الجا1ي
على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 
مايلي:)أكيد التنفيذ النهائي للزيادة في)
د1هم إلى) ( 33.333 1أ3 املال الشالغ)

33.333 .))د1هم.
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
تعديل مقتضايات الشند الساد3 من)

النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم))))768.
  (8I

cabinet(aux(services(des(affaires

 WANDERLUST VOYAGES
TRAVEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet(aux(services(des(affaires
 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 WANDERLUST VOYAGES

TRAVEL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الشطرني الريصاني - 453)5 

الريصاني املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(3 9/ 3 97

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ما31) )3)) املؤ1خ في) 3)

مسير جديد للشركة السيد)ة()باباط)

محمد كمسير آخر

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/7) .

  (9I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

ASYAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°3( ,

 3EME(ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER(maroc

ASYAR TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء 1قم )35  - 333)9 العرائش 

املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5449

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم) ما31) )3)) في) 3) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ( .933.333«

 (.333.333« إلى) د1هم«) ( 33.333«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  د1هم«)

املقدا1) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتا1يخ)35)ما31)

 )3))تحت 1قم) 33.

  3 I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

ASYAR TRANS
إعالن متعدد القرا1ات

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 5AVENUE EL HARIRI N°3( ,

 3EME(ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER(maroc

ASYAR TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

الوفاء 1قم )35 - 333)9 العرائش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.5449

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)35)ما31) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 

الرفاعي) أيمن  السيد  تفويت  مايلي:)

قيمة) ( اجتماعية) حصة  ( 3.333

الحصة الواحدة)33 )د1هم من أصل)

)ة() السيد) لفائدة  حصة  ((3.333

زكرياء)منير بتا1يخ)33)ما31) )3)

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:))

قر1ت) جديد  كشريك  لقشوله  تشعا 

منير) ( الجمعية العامة تعيين السيد)

زكرياء)كمسير إلى جانب السيد ايمن)

الرفاعي

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل  (-

محدودة)) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة))

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

حصص) بتقديم  الشركاء) يقوم 

باملشالغ) للشركة  نقدية  اجتماعية 

  .333.333,33 التالية:أيمن الرفاعي)

منير) زكرياء) والسيد  د1هم 

333.333,33. )د1هم))

على) ينص  الذي  (:7 1قم) بند 

الشركة) مال  1أ3  يشلغ  مايلي:)

د1هم.) )مليوني() (2،000،000.00

)عشرون) ((3.333 إلى) مقسمة  وهي 

ألف()حصة بقيمة)33 ))مائة()د1هم)

ومدفوعة) بالكامل  مكتتشة  للحصة،)

الشركاء) على  وموزعة  بالكامل 

الرفاعي)) التالي:أيمن  النحو  على 

منير) زكرياء) والسيد  ( 3333 حصة)

3333 حصة

بند 1قم)34:)الذي ينص على مايلي:)

يعين الشركاء)مسيرين مشا1كين لفترة)

الرفاعي) أمين  محدودة:السيد  غير 

املسيرين) ذكر  منير  زكرياء) والسيد 

املشا1كون أنهم يقشلون هذا التعيين)

موضحين أنه ال يوجد أي تعا1ض) (،

أو حظر يمكن أن يمنع تعيينه.)سيتم)

تحديد أجره في عقد الحق.

على) ينص  الذي  (:35 1قم) بند 

بجميع) قانوًنا  ملزمة  لشركة  مايلي:)

واحد) بتوقيع  بها  املتعلقة  األعمال 

املشا1كين:أيمن) املسيرين  أحد  من 

الرفاعي أو زكرياء)منير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم)9)3.

  3(I

MERIEM RIDOUANE ARCHITECTE

 MERIEM RIDOUANE

ARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MERIEM RIDOUANE

ARCHITECTE
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55 شا1ع الز1قطوني فضاء 
الز1قطوني الطابق    حي 

املستشفيات ، 3333)، الدا1 
الشيضاء املغرب

 MERIEM RIDOUANE
ARCHITECTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  55 شا1ع 
الز1قطوني فضاء الز1قطوني 

الطابق االول حي املستشفيات -   
3333)  الدا1 الشيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
49 8 7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MERIEM RIDOUANE (:

.ARCHITECTE
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعما1ية.
عنوان املقر االجتماعي):))55)شا1ع)
الز1قطوني فضاء)الز1قطوني الطابق)
  (3333 ( ( (- املستشفيات) حي  االول 

الدا1 الشيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  333 (: 1ضوان) مريم  السيدة 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() 1ضوان  مريم  السيدة 
ميسيمي زنقة)4)1قم)43)ح ح))3))3) 

الدا1 الشيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() 1ضوان  مريم  السيدة 
ميسيمي زنقة)4)1قم)43)ح ح))3))3) 

الدا1 الشيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.

  33I

1مزي لالستشا1ات

EL BEYSUD IMPORTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

1مزي لالستشا1ات
شا1ع 4) نونبر عما1ة حمدي ولد 

الرشيد الطابق 1قم  3 شقة 1قم  3 
العيون ، 73333، العيون املغرب
  EL BEYSUD IMPORTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحجا1ي 1قم 88) العيون - 73333 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
35553

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEYSUD IMPORTATION
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد الشناء.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الحجا1ي 1قم)88))العيون)-)73333 

العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد الشيض محمد)

سلوان) ( (8 1قم) العمران  تجزئة 

ناظو1)333)6)ناظو1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد الشيض محمد)

سلوان) ( (8 1قم) العمران  تجزئة 

ناظو1)333)6)ناظو1 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

33)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/8 7.

  34I

ائتمانية الشريفي مشا1ك

 Ste ARGI اركي سيرفيس

SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية الشريفي مشا1ك

حي الرجافاهلل بلوك 3 الزنقة 35 
1قم 33 كلميم ، 333 8، كلميم 

املعرب

 Ste(ARGI(SERVICE ا1كي سيرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 38 

بلوك د 1قم 39  حي الفيال - 333 8 

كلميم املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) في) 3) املؤ1خ 

املصادقة على):
ا1كي) 1شيد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

533)حصة لفائدة))السيد))ة()حسن)

اوبوهو بتا1يخ) 3)فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (34 بتا1يخ) ( االبتدائية بكلميم)

 )3))تحت 1قم)96.

  35I

SAGASUD

 EL YOUTISE DE
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شا1ع االمير موالي عشد هللا 1قم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

  EL YOUTISE DE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مدينة الوحدة بلوك 3 1قم 43 

العيون - 73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35537

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. YOUTISE DE TRANSPORT

غرض الشركة بإيجاز):)كل نشاط)

داخل املغرب او) يتعل بالنقل سواء)

خا1جه.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 43 1قم)  3 بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون)-)73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
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  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد عشد السالم بال)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: بال) السالم  عشد  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد السالم بال عنوانه)ا()

تايمة) اوالد  الكردان  علي  اوالد  حي 

تايمة) اوالد  ( (83353 تايمة) اوالد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد السالم بال عنوانه)ا()

حي اوالد علي الكردان اوالد تايمة) ()

اوالد تايمة)83353)اوالد تايمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

38)ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/7 7.

  36I

RIF CONSEIL SARL

SALAHEDDIN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

SALAHEDDIN CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

اعزانن بني بوغافر الناظو1 - 333)6 

الناظو1 املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 89 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ( ( املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()مقران)
لقشول) تشعا  وحيد  كمسير  سكينة 

استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضو1))بتا1يخ)33)ما31)

 )3))تحت 1قم)483.

  38I

ائتمانية الشريفي مشا1ك

 Ste ARGI اركي سيرفيس

SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية الشريفي مشا1ك

حي الرجافاهلل بلوك 3 الزنقة 35 

1قم 33 كلميم ، 333 8، كلميم 

املعرب

  Ste(ARGI(SERVICE ا1كي سيرفيس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 38 

بلوك د 1قم 39  حي الفيال - 333 8 

كلميم املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) املؤ1خ في) 3)

ا1كي) مسير جديد للشركة السيد)ة()

1شيد كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (34 بتا1يخ) ( االبتدائية بكلميم)

 )3))تحت 1قم)96.

  39I

FIGENOUV

RAMI GENIE CIVIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV

شا1ع النصر عما1ة 6  شقة 3 ديو1 

السالم ، 53353، مكنا3 املغرب

RAMI GENIE CIVIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 
53 تجزئة 1ياض املنزه ايت والل - 

53333 مكنا3 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5(647

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 RAMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GENIE CIVIL
غرض الشركة بإيجاز):)- )اشغال)
اشغال) ((- الشناء) واشغال  مختلفة 
-)اشغال الصرف) (3 الحفر والتسوية)

الصحي.
 53 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)
تجزئة 1ياض املنزه ايت والل)-)53333 

مكنا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد الرامي انس):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الرامي انس عنوانه)ا()1قم)
53)تجزئة 1ياض املنزه ايت والل عين)

عرمة)53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الرامي انس عنوانه)ا()1قم)
53)تجزئة 1ياض املنزه ايت والل عين)

عرمة)53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) بتا1يخ)  ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)6)3 .

  43I

DETROIT ACCOUNTING

DETROIT ACCOUNTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DETROIT ACCOUNTING
 PLACE BRAHIM ROUDANI
 RUE LA SENA RESIDENCE

 BEETHOVEN(II(ETAGE 3 N° 82
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
DETROIT ACCOUNTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
ابراهيم الروداني زنقة ال سينا اقامة 
بيتهوفين ) الطابق 3 1قم )8 طنجة.  

- 93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  35(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DETROIT ACCOUNTING
أعمال) ـ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملراقشة) املساعدة  االشراف،)

املحاسشتية)؛
الضريبية) اإلقرا1ات  اعداد  ـ)

واإلجتماعية)؛
ـ)اعداد الوثائق القانونية لتأسيس)

الشركات والتغييرات القانونية)؛
واعداد) التعاقدي  التدقيق  ـ)

التقا1ير املالية)؛
ـ)توطين الشركات)؛

ـ)اتكوين املستمر واعداد الد1اسات)
املالية والتنظيمية)؛
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ـ)دعم اإلستثما1..
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ابراهيم الروداني زنقة ال سينا اقامة)
بيتهوفين)))الطابق)3)1قم))8)طنجة.))

- 93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد))منصف القاسمي):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
القاسمي) منصف  ( السيد)
شا1ع ابو الحسن الشادلي) عنوانه)ا()
اقامة دا1 الوقا1 بلوك أ الطابق)8)1قم)

94)طنجة.)93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القاسمي) منصف  ( السيد)
شا1ع ابو الحسن الشادلي) عنوانه)ا()
اقامة دا1 الوقا1 بلوك أ الطابق)8)1قم)

94)طنجة.)93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (38 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)36863).

  4 I

NOBLACTION

 MANTADI IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصو1 إقامة األميرة 
3 الطابق األول 1قم 5 ، 43333، 

مراكش املغرب
 MANTADI IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 33 
عما1ة جكا1 55 شا1ع الز1قطوني 
محمد الخامس  - 43333 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ( 73

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANTADI IMPORT EXPORT

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع املالبس واألقمشة.

 33 :)شقة) عنوان املقر االجتماعي)

الز1قطوني) شا1ع  (55 جكا1) عما1ة 

مراكش) (43333 (- ( الخامس) محمد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 5.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

الفيج) بيلي  مونتيل  السيدة 

 53 ( (: شانسيلفي سيتويان كونكوليز)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفيج) بيلي  مونتيل  السيدة 

كونكوليز) سيتويان  شانسيلفي 

لشا3) حي  تيشا  شا1ع  ( 4 عنوانه)ا()

برازفيل))4)993)كونكو كونكو.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الفيج) بيلي  مونتيل  السيدة 

كونكوليز) سيتويان  شانسيلفي 

لشا3) حي  تيشا  شا1ع  ( 4 عنوانه)ا()

برازفيل))4)993)كونكو كونكو

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)458 ) .

  4(I

MOORISH

 BUILDING SERVICE AND
WORK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH
39 شا1ع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 3383)، الدا1 الشيضاء املغرب
 BUILDING SERVICE AND
WORK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
شا1ع عشد املومن وزنقة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم  3) 
النخيل     - 3343) الدا1 الشيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494(37
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BUILDING SERVICE AND

.WORK
الشناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألعمال املختلفة.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سمية،) وزنقة  املومن  عشد  شا1ع 
إقامة شهرزاد)3)الطابق)4)الرقم))3) 
الدا1 الشيضاء) ((3343 (- ( ( ( ( النخيل)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: اشبيلي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد محمد سعيد اوالد العربي:)
533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اشبيلي  محمد  السيد 
حي الداخلة)))1قم))473)سشع العيون)))

333 5)الحاجب املغرب.
السيد محمد سعيد اوالد العربي)
مركب) الشالية  طنجة  ( عنوانه)ا()
))1قم) 43)طابق) 6)عما1ة) ))م) املنبت)

)  93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اشبيلي  محمد  السيد 
حي الداخلة)))1قم))473)سشع العيون)))

333 5)الحاجب املغرب
السيد محمد سعيد اوالد العربي)
مركب) الشالية  طنجة  ( عنوانه)ا()
))1قم) 43)طابق) 6)عما1ة) ))م) املنبت)

)  93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769847.

  43I

YF CONSULTING SERVICES

BRESAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N(
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
BRESAGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
تحت اال1�سي لفيال 1اك 1قم 3 

اوالد اوجيه القنيطرة. - 4333   
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
59593

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRESAGRI

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستغالل الضيعات الفالحية).

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوالد) (3 تحت اال1�سي لفيال 1اك 1قم)

اوجيه القنيطرة.)-)4333 ))القنيطرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( السيد الجوطي السعيد):)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الجوطي السعيد عنوانه)ا()

الرامي) بئر  (5( 1قم) ميموزة  تجزئة 

القنيطرة)4333 )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الجوطي السعيد عنوانه)ا()

الرامي) بئر  (5( 1قم) ميموزة  تجزئة 

القنيطرة)4333 )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)593 8.

  44I

STE AGEFICO SARL

CENTRAL CAR RENTALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL

)  شا1ع عمر الخيام الطابق الثاني 

1قم 4 ، 93333، طنجة املغرب

CENTRAL CAR RENTALS  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ابن 

خلدون زنقة  9 1قم    الطابق 

األ1�سي - 93333 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.84 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ( 3 املؤ1خ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()ناصر)
1ابح نادية كمسير وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))3984).

  45I

STE AGEFICO SARL

CENTRAL CAR RENTALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE AGEFICO SARL

)  شا1ع عمر الخيام الطابق الثاني 
1قم 4 ، 93333، طنجة املغرب

CENTRAL CAR RENTALS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ابن 

خلدون زنقة  9 1قم    الطابق 

األ1�سي - 93333 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.84 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)3 )فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
1قم)    زنقة) 9) خلدون  ابن  »حي 

طنجة) (93333 (- األ1�سي) الطابق 
املغرب«)إلى)»7 )زنقة)36)أمنية قطعة)

44)محل)) - 93333)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))3984).

  46I

SMART MUSHROOM

SMART MUSHROOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMART MUSHROOM
55 شا1ع الز1قطوني الطابق 
  حي املستشفيات ، 3333)، 

MAROC الدا1الشيضاء
SMART MUSHROOM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شا1ع 
الز1قطوني الطابق االول حي 

املستشفيات - 3333) الدا1الشيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494539

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART MUSHROOM
تخزين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإنتاج الفطر
توزيع املواد الغذائية

املنتجات) وتصدير  استيراد 
الغذائية.

 55 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
حي) االول  الطابق  الز1قطوني  شا1ع 
3333))الدا1الشيضاء) (- املستشفيات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد 1بيع نادي))عنوانه)ا()تجزئة)
 93363 طنجة) (48 1قم) البساتين 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 1بيع نادي))عنوانه)ا()تجزئة)
 93363 طنجة) (48 1قم) البساتين 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)3 7733.
  47I

UPSILON CONSULTING

AVOCAFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

UPSILON CONSULTING
 Angle(avenue(Omar(El(Khayam

 et(boulevard(Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier(Beauséjour ، 20250،
Casablanca(MAROC

AVOCAFRIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شا1ع 
   يناير، الطابق األول، شقة 1قم 
69  - 53)3) الدا1 الشيضاء املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.46 (  
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تمت) ((3(3 دجنبر) في) )) املؤ1خ 

املصادقة على):
عمري) 1شيد  )ة() السيد) تفويت 
333. )حصة اجتماعية من) تدالوي)
أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()
دجنبر) بتا1يخ) )) (SIMA LIMITED

.(3(3
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 76999.
  48I
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1مزي لالستشا1ات

SAHARA BMH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

1مزي لالستشا1ات
شا1ع 4) نونبر عما1ة حمدي ولد 

الرشيد الطابق 1قم  3 شقة 1قم  3 
العيون ، 73333، العيون املغرب
SAHARA BMH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
األمل   1قم ))5 العيون  - 73333 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
35647

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA BMH
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أنواع الزخرفة من الجشص أو الرخام)
املساحات) ؛تنمية  الحرفيات) أو 
والبستنة) التشجير  وإعادة  الخضراء)
التنظيف) وأعمال  والحراسة 
والصيانة تقديم الخدمة واملشو1ة في)

مجال السياحة وإدا1ة الفنادق).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 73333 (- ( العيون) (5(( 1قم) األمل) )

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بربوش)) الحسن  محمد  السيد 
حي) (33 1قم) ((5 زنقة) عنوانه)ا()
العيون) (73333 ( العيون) (3( الوحدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بربوش)) الحسن  محمد  السيد 
حي) (33 1قم) ((5 زنقة) عنوانه)ا()
العيون) (73333 ( العيون) (3( الوحدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

) )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/735.

  49I

STE AGEFICO SARL

CENTRAL CAR RENTALS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE AGEFICO SARL

)  شا1ع عمر الخيام الطابق الثاني 

1قم 4 ، 93333، طنجة املغرب

CENTRAL CAR RENTALS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ابن 

خلدون زنقة  9 1قم    الطابق 

األ1�سي - 93333 طنجة املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.84 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ( 3 في) املؤ1خ 

املصادقة على):
عزاوي) و1دة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333

أسامة مفتاح بتا1يخ)3 )فبراير) )3).

نبيلة) املكرف  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (533

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ( .333

أسامة مفتاح بتا1يخ)3 )فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))3984).

  53I

TQG FIDUCIAIRE

CHOUITRE FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
1قم 333  بن تاشفين ازلي ، 

53 43، مراكش املغرب
CHOUITRE FER  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 
الشويطر جماعة الويدان والد 
حسون أو1ير - 353)4 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (343

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CHOUITRE FER
حداد/ (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحام.
دوا1) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
والد) الويدان  جماعة  الشويطر 
مراكش) (4(353 (- أو1ير) حسون 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: امزوا1) السيد عشدهللا 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  .333 (: امزوا1) عشدهللا  السيد 
بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() امزوا1  عشدهللا  السيد 
الويدان) جماعة  الشويطر  دوا1 

353)4)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() امزوا1  عشدهللا  السيد 
الويدان) جماعة  الشويطر  دوا1 

353)4)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( ( بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)4)6 ) .

  5 I

CLUB DECOR

 UWIN INTERNATIONAL
CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 UWIN INTERNATIONAL
CENTER

333 شا1ع محمد 5 الطابق ) 
املكتب 5 برشيد ، 33 6)، برشيد 

املغرب
 UWIN INTERNATIONAL

CENTER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 333 شا1ع 
محمد 5 الطابق ) املكتب 5 برشيد - 

33 6) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 4757

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 UWIN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INTERNATIONAL CENTER
مواكشة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطلشة داخل وخا1ج املغرب.
 333 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5 املكتب) (( الطابق) (5 شا1ع محمد)

برشيد)-)33 6))برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
  33 ( (: عمو) أيت  السيد محمد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد أيت عمو عنوانه)ا()
زهرا) حي  جشل  ابن  معاذ  شا1ع  ( 8

33 6))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد أيت عمو عنوانه)ا()
زهرا) حي  جشل  ابن  معاذ  شا1ع  ( 8

33 6))برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببرشيد))بتا1يخ)-)تحت 1قم)

.-
  5(I

EL HAMZAOUI SLIMANE

FOADSADIKTAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE
 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA
MAROC

FOADSADIKTAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 02 N° 15 HAY(ENNAJAH

 KHENIFRA - 54000 KHENIFRA
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
37 9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOADSADIKTAVAUX
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.ET NEGOCE
 RUE 3( (: عنوان املقر االجتماعي)
 N°  5 HAY ENNAJAH KHENIFRA

.- 54333 KHENIFRA MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 FOUAD(SADIKI(:((1.000(السيد

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 FOUAD SADIKI السيد)
 AVENUE AHMED عنوانه)ا()
 HAMMADI NR 3 9 ES SEMARA

.54333 KHENIFRA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 FOUAD SADIKI السيد)
 AVENUE AHMED عنوانه)ا()
 HAMMADI NR 3 9 ES SEMARA

54333 KHENIFRA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة))بتا1يخ)39)ما31)

 )3))تحت 1قم)33 .

  53I

CABINET AIT BELHOUCINE

SAMG PROPERTIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 BUREAU(N°6 SIS(A(BD

 ZERKTOUNI 2EME(ETAGE

 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SAMG PROPERTIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دوا1 ايت 

مشا1ك تسلطانت مراكش دوا1 ايت 

مشا1ك تسلطانت مراكش 43333 

مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.74393

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تم تغيير) فبراير) )3)) (33 املؤ1خ في)

»منعش عقا1ي«) نشاط الشركة من)

إلى)»التنمية الز1اعية وانتاج وتصدير)

املنتوجات الز1اعية«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)694 ) .

  54I

BUSINESS WAYS

 TRAINING & COACHING

CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 TRAINING & COACHING

CENTER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة كميل 
كابانا عما1ة 1قم 3 , شقة 1قم 39 
,الشتوية - 43333 مراكش املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.678( 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقر1 حل) ((3(3 يناير) (33 املؤ1خ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 TRAINING & COACHING
  33.333 مشلغ 1أسمالها) ( (CENTER
د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة)
شقة) (, 3 1قم) عما1ة  كابانا  كميل 
مراكش) (43333 (- ,الشتوية) (39 1قم)

املغرب نتيجة ل):)حل ودي.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شقة) (, 3 1قم) عما1ة  كابانا  كميل 
مراكش) (43333 (- ,الشتوية) 1قم)  )

املغرب.)
و عين:

الرزكيني) ( الهام) ( السيد)ة()
 RESIDENCE MICHEL. وعنوانه)ا()
 4, RUE ZINEB NEFZAOUIA -
 APPT. 36, HIVERNAGE  43333
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)68) ) .

  55I

STE AGEFICO SARL

RESIDENCE LINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)  شا1ع عمر الخيام الطابق الثاني 

1قم 4 ، 93333، طنجة املغرب
RESIDENCE LINA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي )  شا1ع  

عمر الخيام الطابق الثاني 1قم 4 - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  376 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((3

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESIDENCE LINA

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا1ي.

) )شا1ع)) عنوان املقر االجتماعي):)

 -  4 الثاني 1قم) الطابق  الخيام  عمر 

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

حصة) ( 33 ( (: السيدة زياني نو1ا)

بقيمة)33.333 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة زياني نو1ا عنوانه)ا()شا1ع)

 4 الطابق) فلو1يدا  إقامة  نيويو1ك 
1قم) 4 93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة زياني نو1ا عنوانه)ا()شا1ع)

 4 الطابق) فلو1يدا  إقامة  نيويو1ك 
1قم) 4 93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (33 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39967).

  56I

CELYA CONSULTING

DOUCEURS EN BOUCHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al 45
 Khir(Sidi(Bernoussi(Casablanca
، 20610، Casablanca(MAROC
 DOUCEURS EN BOUCHE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي -47 
 LOTISSEMENT AL KHIR

 DAROUA(BERRECHID - 26202
برشيد  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 3863

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 يوليوز) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOUCEURS EN BOUCHE
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املغرب) من  كل  في  هو  الشركة  من 
أنواع) جميع  وبيع  إعداد  والخا1ج:)
الخبز والخبز الفرن�سي والخبز التقليدي)
واملحرش وتحضير وبيع جميع أنواع)
الكعك:)فيينا)،)الفطائر)،)البريوش)،)
(، الكرواسون) (، اآلالم أو الشوكوالتة)
الدو1ان)؛)باتشوت)،)املسمن:)تحضير)
القطع أو الكيكات املجّمعة لحفالت)
الزفاف أو أعياد امليالد.)وبشكل أعم)،)
جميع املعامالت التجا1ية أو املنقولة)
أو العقا1ية أو املالية املتعلقة بشكل)
مشاشر أو غير مشاشر باألشياء)املحددة)
أعاله أو التي قد تعزز تطوير غرض)

الشركة...

 47- (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 LOTISSEMENT AL KHIR

 DAROUA BERRECHID - (6(3(

برشيد))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد بوزكري محمد طا1ق):)33  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
طا1ق) محمد  بوزكري  السيد 

طابق)   نيل  شا1ع  (6 ( عنوانه)ا()

الدا1) ((3633 الدا1الشيضاء) (6 شقة)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بوزكري محمد عنوانه)ا()) السيد 

 6 شقة) طابق) ) نيل  شا1ع  (6

الدا1 الشيضاء) ((3633 الدا1الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((9 بتا1يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

3)3))تحت 1قم)3/88)3).

  57I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE AGINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

5  زنقة جمال الدين األفغاني 

الطابق الرابع شقة 1قم   وجدة. ، 

63333، وجدة املغرب

STE AGINA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

الطلحاوي 1قم 63) ظهر املحلة 

وجدة - 63333 وجدة املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.(5387

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

39)فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

ذات مسؤولية) شركة  (STE AGINA

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

الطلحاوي) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 

1قم)63))ظهر املحلة وجدة)-)63333 

  6 وجدة املغرب نتيجة ل6 )حي ف)

تجزئة مسيردي ظهر املحلة وجدة.

و عين:

عجينة) ( 1ضوان) السيد)ة()

حي) العسكرية  الثكنة  وعنوانه)ا()

 63333 وجدة) (59 بامليلودي) محمد 

وجدة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  فبراير) )3)) ((4 بتا1يخ)

الطلحاوي 1قم)63))ظهر املحلة وجدة)

- 63333)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((4 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)684.

  58I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

AHSAN IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

AHSAN IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة، 

زنقة محمد عشدو عما1ة سعادة بلوك 

3 الطابق األول 1قم  - 63333 

وجدة املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)9 )يناير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عما1ة) عشدو  محمد  زنقة  »وجدة،)

سعادة بلوك 3 الطابق األول 1قم  

- 63333)وجدة املغرب«)إلى)»وجدة،)

شا1ع د1فوفي املكتب) الطابق األول،)

1قم)3  - 63333)وجدة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)933.

  59I

AFRIK EURO

افريك اورو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFRIK EURO

38 شا1ع د1يس  لحريزي , 1قم )3، 

انفا، ، 3333)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

افريك او1و شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  38 شا1ع 

د1يس  لحريزي , 1قم )3، انفا،  - 

3333) الدا1 الشيضاء ااملغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494377

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (35

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

افريك) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

او1و.

تختص) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة باملغرب كما بالخا1ج في):

الخاصة) للشركات  خدمات  (-

والجمعيات:) الحكومية  واملؤسسات 

(، الهاتف) عبر  التسويق  (، التكوين)

االستشا1ات)،)وخدمات التهيئة

-)وبصو1ة عامة أي معاملة مدنية)

أو) صناعية  أو  مالية  أو  تجا1ية  أو 

منقولة أو عقا1ية يحتمل أن تعزز ت.

عنوان املقر االجتماعي):))38)شا1ع)

(- ( انفا،) (،3( 1قم) (, لحريزي) ( د1يس)

3333))الدا1 الشيضاء)ااملغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 733 ( (:( السيدة))الصنهاجي)))وفاء)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيدة)))أميمة))املو)):))333)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( املو) ( أميمة) ( ( السيدة)

9،ج ه) ،السالم) 38 ,العما1ة) شقة)

الدا1 الشيضاء) ( ((3  9 3,ليساسفة)

املغرب.

وفاء) ( ( الصنهاجي) ( السيدة)

9،ج ه) 38 ,العما1ة) شقة) عنوانه)ا()

 ،السالم)3,ليساسفة)9  3)))الدا1)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وفاء)) ( ( الصنهاجي) ( السيدة)

9،ج ه) 38 ,العما1ة) شقة) عنوانه)ا()

 ،السالم)3,ليساسفة)9  3))،)الدا1)

الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 967.

  63I

TYPE GESTION SERVICE

مؤسسة اياد بن حيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TYPE GESTION SERVICE

 TANGER °LOT(AL(MAJD(N (76

، 90000، TANGER(MAROC

مؤسسة اياد بن حيون  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو1 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزءة 

املجد قطعة 1قم )73 طنجة - 

93333 طنجة املغرب.

حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.36439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

3)3))تقر1 حل) 4))دجنبر) املؤ1خ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مشلغ) ( ( حيون) بن  اياد  مؤسسة 

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

مقرها اإلجتماعي تجزءة املجد قطعة)

طنجة) (93333 (- طنجة) (73( 1قم)

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.

تجزءة) التصفية ب  مقر  و حدد 

(- طنجة) (73( 1قم) قطعة  املجد 

93333)طنجة املغرب.)

و عين:

حيون) ابن  ( محمد) السيد)ة()

وعنوانه)ا()حي بوطويل زنقة عشد هللا)

 93333 طنجة) (33 الشفشاوني 1قم)

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تشليغ) ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية) العقود والوثائق املتعلقة 

:)تجزءة املجد قطعة 1قم))73)طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (35 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)) 393).

  6 I

KING CONSULTING

SPHERE TEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KING CONSULTING

 BUREAU(B(IMM 5 LOT(N°1

 HAY(OTHMANE(BOUZNIKA ،

13100، BOUZNIKA(MAROC

SPHERE TEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 33 

شقة 8 زنقة موالي أحمد الوكيلي 

حسان - 3)33  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 43675

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 فبراير) ((4

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SPHERE TEC

((: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- التد1يب) (- اإلدا1ية) االستشا1ات 

تاجر.

 33 1قم) (: عنوان املقر االجتماعي)

الوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 شقة)

حسان)-)3)33 )الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد عمر بودي):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

بقيمة) ( 333 (: السيد عمر بودي)

33 )د1هم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر بودي عنوانه)ا()عما1ة)

  3 33 ( غيثة) تجزئة  (3 شقة) (48

بوزنيقة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر بودي عنوانه)ا()عما1ة)

  3 33 غيثة) تجزئة  (3 شقة) (48

بوزنيقة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)36)88.

  6(I

CLUB DECOR

CLUB DECOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CLUB DECOR

47 زنقة أكاسيا3 ، 3373)، الدا1 

الشيضاء املغرب

CLUB DECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 47 زنقة 

أكاسيا3 الدا1 الشيضاء - 3373) 

الدا1 الشيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.34 (5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) يناير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

صناعة وبيع) (-« الشركة من) نشاط 

مواد التزيين

مواد) كل  وإستيراد  تصدير  (-

التزيين«)إلى)»بائع مواد التزيين«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)4)7688.

  63I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE FLOWER MODE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

5  زنقة جمال الدين األفغاني 

الطابق الرابع شقة 1قم   وجدة. ، 

63333، وجدة املغرب

STE FLOWER MODE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  حي ف 

6  تجزئة مسيردي ظهر املحلة وجدة 

- 63333 وجدة املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(88(5

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

3 )فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE FLOWER الوحيد) الشريك 

  33.333 1أسمالها) مشلغ  ( (MODE

  6 اإلجتماعي) د1هم وعنوان مقرها 

حي ف)6 )تجزئة مسيردي ظهر املحلة)

63333)وجدة املغرب نتيجة) (- وجدة)

الشركة وعجزها) لزيادة خسائر  (: ل)

عن

االستمرا1.....

و حدد مقر التصفية ب)6 )حي ف)

6 )تجزئة مسيردي ظهر املحلة وجدة)

- 63333)وجدة املغرب.)

و عين:

الرا�سي) ( سناء) السيد)ة()

 (3 1قم) تافوغالت  زنقة  وعنوانه)ا()

وجدة)63333)وجدة املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)853.

  64I

JIYAR JAOUAD

MOTO VELO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE ،

63300، BERKANE(MAROC

MOTO VELO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1قم 37  

زنقة مكنا3 حي السعادة بركان - 

63333 بركان املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.(757

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) يناير) )3)) ((7 املؤ1خ في)

MOTO VELO)شركة ذات املسؤولية)

  3.333 1أسمالها) مشلغ  املحدودة 

د1هم وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم)

37 )زنقة مكنا3 حي السعادة بركان)

- 63333)بركان املغرب نتيجة لنشاط)

منعدم.

و عين:

السيد)ة()طه))الصديق وعنوانه)ا()
1قم)69)زنقة توبقال حي املسيرة بركان))

)ة() كمصفي) املغرب  بركان  (63333

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

  37 وفي 1قم) يناير) )3)) ((7 بتا1يخ)

 63333 (- ( زنقة مكنا3 حي السعادة)

بركان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((( بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/)3 .

  65I

موثق

JNANE LMZARA
إعالن متعدد القرا1ات

موثق
343شا1ع طاح حي االسرة الطابق 

الثاني 1قم 5 ، 53 3)، الدا1 
الشيضاء املغرب

JNANE LMZARA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
 PCE :وعنوان مقرها االجتماعي
 El(Jadida, Commune(Cle(Sidi
 Smail, Douar(Ouled(Sassi

 RN1 PCE(El(Jadida, 33+;PK489
 Commune(Cle(Sidi(Smail, Douar
 - RN  33+Ouled(Sassi ;PK489

الزمامرة املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)) )فبراير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 
بتا1يخ) بمقت�سى عقد توثيقي  مايلي:)
عشد) السيد  فوت  ( (/3(/(3( 
عابد) السيد  لفائدة  كمير  اللطيف 
العينية) الحصص  مجموع  مستعيد 
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ((4333
 JNANE (« شركة) في  حصة  لكل 
(« شركة) مقر  تغيير  (- (.» (LMZARA
دائرة) «بجماعة  (JNANE LMZARA
سيدي إسماعيل دوا1 أوالد السا�سي)
السيد) تعيين  (- (.00RN1+489PK
وحيد) ( عابد مستعيد مسير وشريك)
تم) (- ( ( محدودة.) غير  ملدة  للشركة 
اإليداع الثانوي باملحكمة االبتدائية)
بتا1يخ) )3)/33/ 3  بنو1  بسيدي 

1قم)5  
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

3
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) 3  ( بنو1) بسيدي  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)5  .
  66I
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NJ BUSINESS

STE BENCHARGUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES(maroc

STE BENCHARGUI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 33 

تجزئة موالي إسماعيل طريق بوملان 

صفرو - 333 3 صفرو املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.6657 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)4 )يناير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إسماعيل) موالي  تجزئة  (33 »1قم)
333 3)صفرو) طريق بوملان صفرو)-)
شا1ع) (( زنقة) (37 »1قم) إلى) املغرب«)

الدمام حي الوفاء)طريق صفرو فا3)

- 33333)فا3))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (35 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)336 .

  67I

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

TRANS MED START SLAW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD

SARL

 N° 14 RUE(OKBA(BNOU

 NAFIAA(APP 01 ERRICH ،

52400، ERRICH(MAROC

 TRANS MED START SLAW

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

تدا1ت اوتربات املشيل الريش - 

433)5 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(679

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MED START SLAW

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لخساب الغير.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايت تدا1ت اوتربات املشيل الريش)-)

433)5)الريش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)سنة)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد اتشير محمد):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اتشير محمد عنوانه)ا()قصر)

ايت تدا1ت اوتربات املشيل الريش)

433)5)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اتشير محمد عنوانه)ا()قصر)

ايت تدا1ت اوتربات املشيل الريش)

433)5)الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)  )ما31) ( االبتدائية بميدلت)

 )3))تحت 1قم)73 .

  68I

CHAMS CONSULTING

COMPTOIR TITAOU
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

COMPTOIR TITAOU   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 3/ 
A 1قم 545 الطابق الثالت مراكش  - 

43333 مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   747

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  COMPTOIR TITAOU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ALIMENTATION GÉNÉRALE
 ET VENTE PRODUITS

. D’ENTRETIEN
عنوان املقر االجتماعي):)املسيرة)3/ 
A)1قم)545)الطابق الثالت مراكش))-)

43333)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد املهدي تيتاو)):))33))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( تيتاو) املهدي  السيد 
الحي الصناعي سيدي غانم 1قم)495 

مراكش))43333)مراكش املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد حسن بو1حيم)
مراكش)) (545 1قم) ا  (/ (3 املسيرة)

43333)مراكش))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)3993) .
  69I

PME CONSULTING GROUP

بيوت الطاهري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
3  إقامة املوحدين شا1ع مصر م ج 

فا3 ، 33333، فا3 املغرب
بيوت الطاهري شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 8 

بلوك ب حي كريو زواغة - 33333 
فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
66757

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
بيوت) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الطاهري.
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقا1ي وبصفة عامة كل العمليات)
العقا1ية) وغير  العقا1ية  التجا1ية 
واملالية املتعلقة بصفة مشاشرة أو غير)

مشاشرة بالهدف املذكو1 أعاله.
 8 1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 33333 (- زواغة) كريو  بلوك ب حي 

فا3 املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: السيد عشد هللا الطاهري)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

الطاهري:) الرحمان  عشد  السيد 

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الطاهري) هللا  عشد  السيد 
9 )ب بلوك ب) 8)1قم) عنوانه)ا()1قم)

حي كريو زواغة)33333)فا3 املغرب.
الطاهري) الرحمان  عشد  السيد 
9 )ب بلوك ب) 8)1قم) عنوانه)ا()1قم)

حي كريو زواغة)33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الطاهري) هللا  عشد  السيد 
9 )ب بلوك ب) 8)1قم) عنوانه)ا()1قم)

حي كريو زواغة)33333)فا3 املغرب
الطاهري) الرحمان  عشد  السيد 
9 )ب بلوك ب) 8)1قم) عنوانه)ا()1قم)

حي كريو زواغة)33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)4)) / )3).

  73I

GREENDRIP

غريندريب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GREENDRIP

 HAY EL ARAB DERB EL

 BOUSTANE(N : 213 ، 40000،

MARRAKECH MAROC

غريند1يب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العرب 

د1ب البستان 1قم : 3 ) - 43333 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  ( 89

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

غريند1يب.

النشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرئي�سي للشركة

الفالحية) األ1ا�سي  وتجهيز  د1اسة 

معدات) وتركيب  املوضعي  بالسقي 

الضخ وبيع مواد الفالحية واألسمدة)

املعدات) إستيراد  واألدوية,) والشذو1 

الز1اعية املختلفة),)الحدائق),)د1اسة)

وتركيب األلواح الشمسية.

عنوان املقر االجتماعي):)حي العرب)

 43333  -  ( 3 (: د1ب البستان 1قم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بال  آيت  عادل  السيد 

 ( 3 (: حي العرب د1ب البستان 1قم)

43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بال  آيت  عادل  السيد 

 ( 3 (: حي العرب د1ب البستان 1قم)

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)835).

  7 I

CEMACONSEILS SARL

نا فالكون فكسيون ش.ذ.م.م 
 NAوذات الشريك الوحي

 FALCON VACATION SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

CEMACONSEILS SARL
 RUE(DE(METZ(BENJDIA ،  3

20000، CASABLANCA(MAROC
نا فالكون فكسيون ش.ذ.م.م 

 NA FALCONوذات الشريك الوحي
VACATION SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5 زنقة 
اد1يس بن عشد السالم الطابق 
الثالث املعا1يف الدا1 الشيضاء - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب.
قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
.4((785

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تقر1) فبراير) )3)) (39 في) املؤ1خ 
ش.ذ.م.م) فكسيون  فالكون  نا  حل 
 NA FALCONالوحي الشريك  وذات 
شركة ذات) (VACATION SARL AU
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
  33.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 
 5 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 
زنقة اد1يس بن عشد السالم الطابق)
(- الشيضاء) الدا1  املعا1يف  الثالث 
الدا1 الشيضاء)املغرب نتيجة) ((3333

لعدم تحقيق الهدف اإلجتماعي.
و عين:

السيد)ة()نجاة)))الزاوي وعنوانه)ا())
زنقة اد1يس بن عشد السالم الطابق)
الشيضاء) الدا1  املعا1يف  الثالث 
املغرب) الشيضاء) الدا1  ((3333

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) ( وفي) فبراير) )3)) (39 بتا1يخ)
اد1يس بن عشد السالم الطابق الثالث)
 (3333 (- الشيضاء) الدا1  املعا1يف 

الدا1 الشيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)38)773.

  7(I

SOCIETE FIDAV SARL

DIAGRO CHEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عما1ة 3  شقة 3 

املدينة الجديدة ، 53333، مكنا3 
املغرب

DIAGRO CHEM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
املهاية عين  - 53333 تاوجطات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  5(595
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (39
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIAGRO CHEM
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االليات الفالحية
بيع املواد الفالحية

استيراد وتصدير
بيع وشراء.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تاوجطات) (53333 (- ( عين) املهاية 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

333.333. )د1هم،)مقسم كالتالي:
 6.633 ( (: ( حكام) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
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 3.433 ( (: ( ابرجكي) خالد  السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( حكام) سعيد  السيد 
6)م) كلم) (( 379 )تجزئة صو1يا) 1قم)

ج)53333)مكنا3 املغرب.
عنوانه)ا() ابرجكي  خالد  السيد 
البساتين)) (835 1قم) أو  مجموعة 

53333)مكنا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( حكام) سعيد  السيد 
6)م) كلم) (( 379 )تجزئة صو1يا) 1قم)

ج)53333)مكنا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (39 بتا1يخ) ( التجا1ية بمكنا3)

 )3))تحت 1قم)54)  .

  73I

VERSIONCONSULTING

MOUDWORK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOUDWORK SARL
شــــركــة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة 
الرأسمال اجتماعي:33.333,33  

مئة ألف د1هم
املقر االجتماعي:  دوا1 أحمد بالحاج 

الويدان مراكش. 
العرفي))) العقد  ( بمقت�سى) (-) 
بتا1يخ)) )3)/ 5/3)))بمراكش تمت)
األسا�سي) القانون  ( ( على) املصادقة 
للشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الخصائص التالية)):
 SOCIETE MOUDWORK

SARL
-)الصيغة القانونية):))))ش.ذ..م.م.

أحمد) دوا1  ( ( االجتماعي:) املقر  (-
بالحاج الويدان مراكش.

-)املدة):)))99)سنة)
االجتماعي) الرأسمال  (-
  33 د1هم موزعة إلى) ( 33.333.33
حصة))اجتماعية من فئة)33 )د1هم)

للواحدة))وهي كالتالي):))

السيد املوذن عشد املنعم))الحامل)

  EE (39863(((:(للشطاقة الوطنية 1قم

القاطن بدوا1 أحمد بالحاج))الويدان)

الشو1 بمراكش))))533)حصة.

الحامل) حميد  املودن  السيد 

 EE 546863(((:(للشطاقة الوطنية 1قم

القاطن بدوا1 دا1 بوعزة سيدي غيات)

أيت او1ير مراكش.)))))533)حصة.

التسير):)))تسير الشركة من طرف)

والسيد) ( املنعم) عشد  املوذن  السيد 

املودن حميد ملدة غير محدودة)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  ( (-)(

الضشط للمحكمة التجا1ية بمراكش)

تحت) بتا1يخ) )3)/)3/3)) ( وذلك)

1قم)3 39) .
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1امو ميك

رامو ميك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

1امو ميك
1قم 9) زنقة   بالد حمودة السالوي 

سهب الو1د ، 3) 33، فا3 املغرب

1امو ميك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 9) 

زنقة   بالد حمودة السالوي سهب 

الو1د - 3) 33 فا3 املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.6389 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) فبراير) )3)) ( 7 في) املؤ1خ 

قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

 93.333« أي من) د1هم«) (4 3.333«

عن) د1هم«) (533.333« إلى) د1هم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) بتا1يخ)  ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)57  .

  75I

TY CONSULTING

SK WELLNESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجا1ية أو شعا1)

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC

SK WELLNESS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 393  
شا1ع بو1كون 1واق 1ياض أنفا, محل 

3), - 3343) الدا1بيضاء املغرب.
»إضافة تسمية تجا1ية أو شعا1«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.479(3 
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)9 )يناير) )3))تقر1 إضافة)

شعا1 تجا1ي للشركة وهو:
SKINTOUCH

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتا1يخ) 3  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)767948.
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حجي وشركائه

 Intel Corporation Ltd
))succursale

شركة التوصية باألسهم 
حل شركة

 Intel(Corporation(Ltd
succursale((  انتيل كو1بو1يشن 

ل.ت. د )فرع( 
الكائن مقرها االجتماعي بالدا1 
الشيضاء ،توين سنتر ،ويست 

تاو1،زاوية  شا1ع ز1قطوني واملسيرة 
الخضراء

السجل التجا1ي:  38655              
اعالن عن تصفية فرع شركة 

في) على املحضرين املؤ1خين  بناء)
املتضمن) (،(3 8 غشت) و8)) (38
األم) الشركة  إدا1ة  مجلس  لقرا1ات 
 (Intel(Corporation(Limited( ( )UK
،شركة ذات أسهم محدودة خاضعة)
للقانون اإلنجليزي)،)الكائنة ب إنجلترا)
 SN3  RJ(بيبرز واي)،)سويندون ويلثير

،)املسجلة بالسجل التجا1ي بإنجلترا)

(، (  34945 ( وبالد الغال تحت 1قم)

املغربي) لفرعها  بالنسشة  يلي  تقر1ما 

 Succursale ( إنتيل كو1بو1يشن لتد)

بالدا1) التجا1ي  بالسجل  املسجل 

)املشا1) ( 38655 الشيضاء)تحت 1قم)

اليه أدناه ب)»الفرع«():

إغالق وتصفية الفرع املتواجد) (-

باملغرب.

-)تعيين املصفي في شخص السيد)
إنجليزي) مواطن  مايلز،) جون  دفيد 
وإ1لندا) البريطاني  اإلتحاد  من 

1قم) سفر  لجواز  الحامل  الشمالية،)

ابريل) ( 7 في) املزداد  (،538376495

967 ،)عنوانه))

 Intel( Corporation( Limited

UK)()،)بيبرز واي)،)سويندون ويلثير)

(،(SN3  RJ

مع تخويله الصالحيات التالية:

قانونية،) وثيقة  أي  توقيع  (•

إطا1) في  مطلوبة  وثيقة  أوأي  مالية 

إغالق الفرع؛))

كل) جرد  على  العمل  (•

الفرع) بمحالت  املوجودة  املنقوالت 

ومشاشرة تصفيتها؛

تصفية) حسابات  إعداد  (•

الفرع ووضع حسابات التصفية لدى)

جميع السلطات واإلدا1ات املغربية؛

اإلجراءات) كل  مشاشرة  (•

ولدى) الفرع  بنك  لدى  الضرو1ية 

اإلدا1ات والسلطات املحلية؛)

القيام بكل) وبصفة عامة،) (•

وذا) ضرو1يا  يكون  أن  شأنه  من  ما 

منفعة من أجل تصفية الفرع.

ب) التصفية  مقر  تحديد  (-

توين سنتر،)ويست تاو1،زاوية))شا1ع)

الدا1) الخضراء،) واملسيرة  ز1قطوني 

الشيضاء)33 3). 

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدا1) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

فبراير) )3)  ((5 بتا1يخ) الشيضاء)

تحت عدد)767539

من أجل اإلعالم،)املمثل القانوني
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOCARAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

1قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شا1ع فلسطين ، 33333، 

فا3 املغرب
SOCARAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  4 زنقة 
الحسيمة اقامة بن زاكو1 الطابق 

) الشقة 3 االطلس فا3 - 33333 
فا3 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.59343
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تحويل)) ( تم) ((3(3 ماي) ( 3 املؤ1خ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة الحسيمة اقامة بن زاكو1) (4 «
فا3) االطلس  (3 الشقة) (( الطابق)
»اقامة) إلى) املغرب«) فا3  (33333  -
سعاد 1قم) ))زنقة عمر املختا1 فا3)
املدينة فا3)-)33333)فا3))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) بتا1يخ)  ) ( بفا3) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)) 3 .
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1مزي لالستشا1ات

GROP FISH ERRAHALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

1مزي لالستشا1ات
شا1ع 4) نونبر عما1ة حمدي ولد 

الرشيد الطابق 1قم  3 شقة 1قم  3 
العيون ، 73333، العيون املغرب
GROP FISH ERRAHALI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شا1ع 

أم السعد عما1ة 48 الطابق التالث 
1قم 3  العيون  - 73333 العيون 

املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.(3793
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
5 )فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)
شركة) (GROP FISH ERRAHALI
مشلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)
السعد) أم  شا1ع  اإلجتماعي  مقرها 
  3 1قم) التالث  الطابق  (48 عما1ة)
املغرب) العيون  (73333 (- ( العيون)

نتيجة لنهاية النشاط).
و عين:

بنزوين)) ( ( حسن) السيد)ة()
شا1ع أحمد املنصو1) وعنوانه)ا() 3)
  44 33 ( الصويرة) الصناعي  الحي 
)ة() كمصفي) ( املغرب) ( الصويرة)

للشركة.
الرحالي)) ( ( الركراكي) السيد)ة()
اسقالة) تجزئة  ( 358 وعنوانه)ا()
املغرب) ( الصويرة) (44 33 ( الصويرة)

كمصفي))ة()للشركة.
الزمهرير)) ( ( محمد) السيد)ة()
وعنوانه)ا()33)تجزئة تافوكت امتداد)
املغرب) ( الصويرة) (44 33 ( الصويرة)

كمصفي))ة()للشركة.
الرحالي)) ( ( محمد) السيد)ة()
اسقالة) تجزئة  ( 358 وعنوانه)ا()
املغرب) ( الصويرة) (44 33 ( الصويرة)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
5 )فبراير) )3))وفي شا1ع أم) بتا1يخ)
السعد عما1ة)48)الطابق التالث 1قم)
3 )العيون))-)73333)العيون املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
6 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/  8.
  79I

SOCIETE RKF CONSULTING

BREAKING BREAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE(MER(MORTE

 HAY(RYAD(RTE(DE(SFROU(FES ،
30000، FES(MAROC

BREAKING BREAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 RUE  3 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 OUEDE MAKESS NARJIS C ET

 1  FES 13 RUE(OUEDE(MAKESS
 NARJIS(C(ET 1  FES 30000 FES

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
64897

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ((3(3 نونبر) ((3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BREAKING BREAD
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND DU PATISSERIE
 COMMUNE VENDANT EN

.DETAIL BOULENGERIE
 RUE  3 (: عنوان املقر االجتماعي)
 OUEDE MAKESS NARJIS C ET
    FES  3 RUE OUEDE MAKESS
 NARJIS C ET    FES 33333 FES

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)3)3))سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 ZAYYOUN HICHAM السيد)
 AV HASSAN II  76 عنوانه)ا()

.SEMARA 33333 FES MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 ZAYYOUN HICHAM السيد)
 AV HASSAN II  76 عنوانه)ا()

SEMARA 33333 FES MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) ((3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)39)3.
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OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE DGHIRI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE(ABOU(BAKR

 SEDDIK(APPT 1 RDC(VN ،
30000، FES(MAROC

STE DGHIRI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
1قم 6 من الطابق الثالث اقامة 

لو1شيدي 4، تجزئة املنظر الجميل 
3، الدكا1ات، طريق مكنا3، ملعب 

الخيل فا3 33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66743
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DGHIRI TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة) الثالث  الطابق  من  (6 1قم)
تجزئة املنظر الجميل) (،4 لو1شيدي)
ملعب) طريق مكنا3،) الدكا1ات،) (،3

الخيل فا3)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 333.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .533 ( (: ( السيد الدغيري عثمان)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

القاد1) عشد  الدغيري  السيد 

د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  ( .533 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الدغيري عثمان عنوانه)ا()

حي الداودية شا1ع االما1ات العربية)

1قم)3)طنجة)93363)طنجة املغرب.

القاد1) عشد  الدغيري  السيد 

1قم) (( اهال) 1ياض  تجزئة  عنوانه)ا()

القطعة)593 93363)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدغيري عثمان عنوانه)ا()

حي الداودية شا1ع االما1ات العربية)

1قم)3)طنجة)93363)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3 ) .
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CASA CARNE

CASA CARNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CASA CARNE

 29RUE(AMR(IBN(ASS 3EME

 ETG(N 26 ، 90000، TANGER

MAROC

CASA CARNE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شا1ع 

عمر ابن عص الطابق الثالث 1قم 

6) - 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4((5

  3 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 CASA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CARNE

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللحوم) وتسويق  وتعشئة  نقل 

ومنتجاتها

الغذائية) املنتجات  جميع  تجا1ة 

(- بيضاء) (- )حمراء) وتجزئة) جملة 

اسماك)-)خضروات)-)بقالة)-)فواكه(.

9))شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

عمر ابن عص الطابق الثالث 1قم)6) 

- 93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

533)حصة) ( (: السيد عمر د1ي�سي)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() د1ي�سي  عمر  السيد 

الطوابل) 1قم) 35) الجوالن  شا1ع 

93333)تطوان))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() د1ي�سي  عمر  السيد 

الطوابل) 1قم) 35) الجوالن  شا1ع 

93333)تطوان))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43395).
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BEST COMPTA SARL

MESTOUR INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

MESTOUR INOX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

جشال تشقال زنقة د 1قم   تطوان - 
93333 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(8885

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESTOUR INOX
بيع)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االكسسوا1ات))الحديدة
االكسسوات) وتوزيع  ( استراد)

الحديدية.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- تطوان) جشال تشقال زنقة د 1قم) )

93333)تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد مستو1 ابراهيم)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
  333 (: ابراهيم) مستو1  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مستو1 ابراهيم عنوانه)ا()
زنقة)   املؤمنين  أم  حفصة  شا1ع 
اقامة كر يمة)3)ط) )شقة)8)بوجراح)

93333)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مستو1 ابراهيم عنوانه)ا()
زنقة)   املؤمنين  أم  حفصة  شا1ع 
اقامة كر يمة)3)ط) )شقة)8)بوجراح)

93333)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)536.

  83I

ادكو كونسيل

THE LEAD FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل
6) حي الريحان الطابق   الشقة ) 
حي الراحة. ، 3553)، الدا1 الشيضاء 

املغرب
THE LEAD FACTORY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 97  
شا1ع املقاومة طابق 6 - 3353) 

الدا1الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49(437
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEAD FACTORY
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصاالت.
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  97 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (3353  -  6 طابق) املقاومة  شا1ع 

الدا1الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: مولودي) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد مو1يس كونستتجن فوغد)
د1هم) ( 33 بقيمة) حصة  (533 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مولودي  مريم  السيدة 
1قم)6 )إقامة فالزو1 شقة)4 3333) 

بوزنيقة املغرب.
السيد مو1يس كونستتجن فوغد)
 4333 برج فان فال1دنجن) عنوانه)ا()

هولندا هولندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مولودي  مريم  السيدة 
1قم)6 )إقامة فالزو1 شقة)4 3333) 

بوزنيقة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) 3  ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.
  84I

STE CLASSY TRANS SARL AU

 STE CLASSY TRANS SARL
A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CLASSY TRANS SARL AU
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SOUK EL ARBAA DU GHARB
 ، 14150، LALLA(MIMOUNA

MAROC
 STE CLASSY TRANS SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
لال ميمونة سوق ا1بعاء الغرب - 

  TRANSCLASSY@GMAIL.COM
سوق ا1بعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(7359

 34 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLASSY TRANS SARL A.U
بإيجاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE (:
.TRANSPORT DU PERSONNEL

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الغرب) ا1بعاء) سوق  ميمونة  لال 
  TRANSCLASSY@GMAIL.COM

سوق ا1بعاء)الغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: يونس) القي�سي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يونس  القي�سي  السيد 
الغرب) مركز لال ميمونة سوق ا1بعاء)

)5 4 ))سوق ا1بعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() يونس  القي�سي  السيد 
الغرب) مركز لال ميمونة سوق ا1بعاء)

)5 4 )سوق ا1بعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) اال1بعاء) بسوق  االبتدائية 
1قم) تحت  ما31) )3)) ( 5 بتا1يخ)

. 8 
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Virtual(market

Virtual Market
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual(market
ميدان إبراهيم الروداني، شا1ع 

سينا، إقامة بيتهوفن، الطابق 3، 
1قم )8 ، 93333، طنجة املغرب
Virtual(Market شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ميدان 
إبراهيم الروداني، شا1ع سينا، 

إقامة بيتهوفن، الطابق 3، 1قم )8 - 
93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  3 97

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (35
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Virtual(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Market
إنشاء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
1قمية) ومنصات  إلكترونية  مواقع 
لحساب) وكذلك  الخاص  لحساب 

الغير.
-)ترويج وبيع املنتجات والخدمات)

على اإلنترنت في املغرب وفي الخا1ج.
داخل) املنتجات  وتسليم  نقل  (-

املغرب وخا1جه..
ميدان) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إبراهيم الروداني،)شا1ع سينا،)إقامة)
بيتهوفن،)الطابق)3،)1قم))8 - 93333 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 43.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 
د1هم،)مقسم كالتالي:

 433 ( (: السيد مصطفى الشاعر)
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى الشاعر عنوانه)ا())
إقامة) العرعا1،) شا1ع  (،( البرانص)
 93333  .63 1قم) (، (C بلوك) جمعة،)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى الشاعر عنوانه)ا())
إقامة) العرعا1،) شا1ع  (،( البرانص)
 93333  .63 1قم) (، (C بلوك) جمعة،)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 8 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)53456)) ))3.
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ديوان الخدمات

STE ZAK T.R.S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
شا1ع محمد الخامس 1قم 94 سيدي 

قاسم ، 6333 ، سيدي قاسم 
املغرب

STE ZAK T.R.S  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع وزان 

بلدية احد كو1ت جرف امللحة - 
6333  سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
5( 

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



6981 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ZAK T.R.S
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.
شا1ع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
وزان بلدية احد كو1ت جرف امللحة)-)

6333 )سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: بنزهرة) يونس  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( بنزهرة) يونس  السيد 
شا1ع وزان بلدية احد كو1ت جرف)
امللحة)6333 )سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنزهرة  يونس  السيد 
شا1ع وزان بلدية احد كو1ت جرف)

امللحة)6333 )سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتا1يخ) ( بلقصيري) بمشرع  االبتدائية 

3 )ما31) )3))تحت 1قم)-.
  87I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE MOUSSAID
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 SOCIETE MOUSSAID NEGOCE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شا1ع 
ملوية 1قم 3  ملك الغالية   الطابق 

الثالت جرسيف - 33 35 جرسيف 

املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

. (69

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) يناير) )3)) (39 املؤ1خ في)

 SOCIETE MOUSSAID NEGOCE

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)
وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

1قم) ملوية  شا1ع  اإلجتماعي  مقرها 

الثالت) الطابق  الغالية) ) ملك  ( 3

33 35)جرسيف املغرب) (- جرسيف)

نتيجة النعدام أي نشاط.

و عين:

مساعد) ( محمد) السيد)ة()

جرسيف) البركة  تجزئة  وعنوانه)ا()

كمصفي) املغرب  جرسيف  (35 33

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شا1ع) وفي  يناير) )3)) (39 بتا1يخ)

ملوية 1قم)3 )ملك الغالية) )الطابق)

جرسيف) (35 33 (- جر�سي) الثالت 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتا1يخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم) )3)/3 3 .
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GHIZLANE DOUBLANE

BLACKSTONE BUILDERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GHIZLANE DOUBLANE
1قم 5 عما1ة العشدي شا1ع محمد 

الساد3 ، 4333)، الجديدة املغرب

 BLACKSTONE BUILDERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 ) شا1ع 

ابن سينا حي الهناء الدا1 الشيضاء - 

3333) الدا1 الشيضاء املغرب.

حل شركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.(69899

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

7 )فبراير) )3))تقر1 حل) املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 BLACKSTONE الوحيد) الشريك 

BUILDERS))مشلغ 1أسمالها)33.333  

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

4 ))شا1ع ابن سينا حي الهناء)الدا1)

الشيضاء) الدا1  ((3333 (- الشيضاء)

 CESSATION (: ل) نتيجة  املغرب 

.D’ACTIVITE

و حدد مقر التصفية ب)4 ))شا1ع)

(- الدا1 الشيضاء) ابن سينا حي الهناء)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.)

و عين:

الشنطي) ( احسان) السيد)ة()
1قم) (38 حي النسيم زنقة) وعنوانه)ا()

 (3333 ( طريق ازمو1 عين دياب) (35

)ة() كمصفي) املغرب  الجديدة 

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 35 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768863.
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فيصل الخطيب وشركاوه

 CONTITECH FLUID  

AUTOMOTIVE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

فيصل الخطيب وشركاوه

مكتب فيصل الخطيب 47 أ إقامة 

إيريس الطابق األ1�سي محج محمد 

الساد3 ، 93333، طنجة املغرب

 CONTITECH FLUID  

AUTOMOTIVE MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 
1قم  8  املنطقة الحرة طنجة 

أوطوموتيف سيتي ، جماعة جوانعة 
اقليم فحص أنجرا املغرب - 93333 

طنجة املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.(63(

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم) فبراير) )3)) ( 9 في) املؤ1خ 
بمشلغ) الشركة  1أسمال  1فع 
أي) د1هم«) (9.933.333« قد1ه)
إلى) د1هم«) (33. 33.333« من)
((: طريق) عن  د1هم«) (43.333.333«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43449).
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LEADING PARTNERS

AL PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADING PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN IMM ( 3
 G2 210 BD(ABDELMOUMEN

 IMM(G2، 2000، CASABLANCA
MAROC

AL PARTNERS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 ) 

شا1ع عشد املؤمن عما1ة )G مسكن 
»حدائق عشد املؤمن« الطابق الثالث 
شقة 1قم 7 الدا1 الشيضاء - املغرب - 

3343)  الدا1 الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493637

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PARTNERS

 CONSEIL((:(غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION

 ( 3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مسكن) (G( شا1ع عشد املؤمن عما1ة)

»حدائق عشد املؤمن«)الطابق الثالث)

شقة 1قم)7)الدا1 الشيضاء)-)املغرب)-)

3343)))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
لحجازي) أمين  محمد  السيد 

عنوانه)ا()43)شا1ع ابراهيم نخي شقة)

 (3333 الشيضاء) الدا1  معا1ف  ( 9

الدا1 الشيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لحجازي) أمين  محمد  السيد 

عنوانه)ا()43)شا1ع ابراهيم نخي شقة)

 (3333 الشيضاء) الدا1  معا1ف  ( 9

الدا1 الشيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

  9 I

LEADING PARTNERS

WBL Consulting
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADING PARTNERS

 BD ABDELMOUMEN IMM ( 3

 G2 210 BD(ABDELMOUMEN

 IMM(G2، 2000، CASABLANCA

MAROC

WBL(Consulting شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية عشد 

املؤمن وشا1ع سمية ، سكن شهرزاد 

3 ، الدو1 4 ، 1قم 3) ، أشجا1 

النخيل - الدا1 الشيضاء - - 3343) 

الدا1 الشيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

493639

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 WBL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Consulting

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإيجاز

.DE GESTION
عنوان املقر االجتماعي):)زاوية عشد)

املؤمن وشا1ع سمية)،)سكن شهرزاد)
3)،)الدو1)4)،)1قم)3))،)أشجا1 النخيل)

الدا1) ((3343 (- (- الشيضاء) الدا1  (-

الشيضاء)))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بندير  وديعة  السيدة 

الصخيرات)) ( 3333 الصخيرات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بندير  وديعة  السيدة 

الصخيرات)) ( 3333 الصخيرات)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

  9(I

moorish(co

MOB INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish(co

 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

MOB INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 

 5 شا1ع ملوية الطابق 3 1قم 5  

الدا1الشيضاء - 33)3) الدا1الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

773 5 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 MOB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التسويق) استشا1ات  اتصاالت 

اإللكتروني.

عما1ة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  5 1قم) (3 الطابق) ملوية  شا1ع  (5 

33)3))الدا1الشيضاء) الدا1الشيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: الوزي) ملعيد  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد عثمان كاملي):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الوزي  ملعيد  السيدة 

شقة) 3  (74 1قم) يسرى  تجزئة 

األلفة الشيضاء)33)3))الدا1الشيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا() كاملي  عثمان  السيد 

الشيضاء) بو1كون  الحاجب  زنقة  ((5

33)3))الدا1الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الوزي  ملعيد  السيدة 

شقة) 3  (74 1قم) يسرى  تجزئة 

األلفة الشيضاء)33)3))الدا1الشيضاء)

املغرب

عنوانه)ا() كاملي  عثمان  السيد 

الشيضاء) بو1كون  الحاجب  زنقة  ((5

33)3))الدا1الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)494589.

  93I

1مزي لالستشا1ات

 STE GENERAL DE

L›AFRIQUE DE L›OUEST
إعالن متعدد القرا1ات

1مزي لالستشا1ات

شا1ع 4) نونبر عما1ة حمدي ولد 

الرشيد الطابق 1قم  3 شقة 1قم  3 

العيون ، 73333، العيون املغرب

 STE GENERAL DE L›AFRIQUE

DE L›OUEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 1قم 

53 حي خط الرملة  3 العيون  - 

73333 العيون املغرب.
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»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.(6479

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)6 )فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) 3:) قرا1 

مايلي:)تفويت)333 )حصة من السيد)

مخداد) السيد  الى  نو1الدين  الزياتي 

عشد الغني)

على) ينص  الذي  (:3( 1قم) قرا1 

نو1الدين) السيد  استقالة  مايلي:)

كمسيرللشركة) منصشه  من  الزياتي 

الغني) عشد  مخداد  السيد  وتعيين 

مسيرا جديدا لها

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

3 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/3 8.

  94I

PREMIUM FINANCE

SHIMEX WOODS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SHIMEX WOODS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع عشد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عما1ة  

39  شقة 43 الطابق 1قم 3 جليز - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (499

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHIMEX WOODS

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الحرفية)

بيع املالبس الحرفية).

اشغال مختلفة او الشناء

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع عشد)

اقامة جواد عما1ة)) الخطابي  الكريم 

(- 3)جليز) الطابق 1قم) (43 39 )شقة)

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد مللوج)):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد حسن الحداد):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( مللوج) سعيد  السيد 

 (97 1قم) الفوقانية  الشعشة  د1ب 

سيشع))43333)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() الحداد  حسن  السيد 

 48( 1قم) الفوقانية  الشعشة  د1ب 

سيشع))43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( مللوج) سعيد  السيد 

 (97 1قم) الفوقانية  الشعشة  د1ب 

سيشع))43333)مراكش املغرب

عنوانه)ا() الحداد  حسن  السيد 

 48( 1قم) الفوقانية  الشعشة  د1ب 

سيشع))43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم) 77 ) .

  95I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

ITQUANE LOGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،

400000، MARRAKECH(MAROC

ITQUANE LOGEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ماعتاهلل ) 

الشقة   الطابق    املجمع السكني 

8  )  - 43333 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 ( 68 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 7

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ITQUANE LOGEMENT

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء)وأعمال أخرى).

ماعتاهلل) (: عنوان املقر االجتماعي)

))الشقة) )الطابق) ))املجمع السكني)

8  )  - 43333)مراكش))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( الناير) السيد يوسف 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( الناير) يوسف  السيد 

 43333   (  8 ماعتاهلل) أسكجو1 

مراكش))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( الناير) يوسف  السيد 

 43333   (  8 ماعتاهلل) أسكجو1 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)-.

  96I

Notaire

الشركة العقارية املصالحة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Notaire

 Casablanca(résidence(marya(b

 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc

الشركة العقا1ية املصالحة  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدا1الشيضاء زنقة فرونسوا بونسا1 

ملتقى عشد املومن  - 3343) الدا1 

الشيضاء املغرب.

تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ((5 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

)ة()1شيد ابن عشد) تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (533 الجليل)

)ة() السيد) ( 533)حصة لفائدة) أصل)

عشد السالم ابن عشد الجليل بتا1يخ)

5))فبراير) )3).
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773536.

  97I

سل سوليسيون

افريقيا غوكغيطمون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيون

تجزئة البساتين شا1ع الشلح 1قم 89  

، 93333، طنجة املغرب

افريقيا غوكغيطمون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البساتين شا1ع الشلح 1قم 89  

املغرب 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4339

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)افريقيا)

غوكغيطمون.

مستشير) (: غرض الشركة بإيجاز)

التوظيف والتد1يب.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البساتين شا1ع الشلح 1قم)89 )املغرب)

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ( السيد يوسف اكرين)
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: ( اكرين) يوسف  السيد 
بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد يوسف اكرين)
مجمع سوالنج)33)الهدى)33)1قم)97 

اكزناية)))93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد يوسف اكرين)
مجمع سوالنج)33)الهدى)33)1قم)97 

اكزناية)))93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)99 43).

  98I

خبرة))الشرق

FERTILISATION BERKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة  الشرق
49 شا1ع الشكاي لهشيل اقامة 1ياض 
املدينة شقة 1قم 3 بركان 49 شا1ع 
الشكاي لهشيل اقامة 1ياض املدينة 
شقة 1قم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
 FERTILISATION BERKANE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحال 
التجا1ي 1قم )  زنقة 635 حي تيو1ا1 

بركان - 63333 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
7675

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FERTILISATION BERKANE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الز1اعية والشذو1.
املحال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التجا1ي 1قم)) )زنقة)635)حي تيو1ا1)

بركان)-)63333)بركان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 FERTILISATION الشركة)
بقيمة) حصة  (BERKANE( :( ( 1.000

33 )د1هم للحصة).
  333 (: شاطر) سامية  السيدة 

بقيمة)33 )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شاطر  سامية  السيدة 
حي) الخامس  محمد  شا1ع  ( ((
الحسني بركان)63333)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() شاطر  سامية  السيدة 
حي) الخامس  محمد  شا1ع  ( ((
الحسني بركان)63333)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 7 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/)5 .

  99I

Notaire

الشركة العقارية املصالحة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

Notaire
 Casablanca(résidence(marya(b
 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc
الشركة العقا1ية املصالحة شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 

الدا1الشيضاء زنقة فرونسوا بونسا1 

ملتقى عشد املومن الدا1الشيضاء 
زنقة فرونسوا بونسا1 ملتقى عشد 

املومن 3343) الدا1 الشيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)5))فبراير) )3))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773536.

 (33I

سل سوليسيون

بالل رزان مصباحي كيرز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيون

تجزئة البساتين شا1ع الشلح 1قم 89  

، 93333، طنجة املغرب

بالل 1زان مصشاحي كيرز  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البساتين شا1ع الشلح 1قم 89  - 

93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  4337

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

بالل) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

1زان مصشاحي كيرز).

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق مالبس النساء)واألطفال.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -   89 1قم) الشلح  شا1ع  البساتين 

93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: املصشاحي) بالل  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: املصشاحي) بالل  السيد 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املصشاحي  بالل  السيد 

  36 1قم) ((( زنقة) الشعيري  بير  حي 

93333)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() املصشاحي  بالل  السيد 

 36 1قم) ((( زنقة) الشعيري  بير  حي 

93333)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)98 43).

 (3 I

Notaire

الشركة العقارية املصالحة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Notaire

 Casablanca(résidence(marya(b

 Angle(bd(la(gironde(et(rue(ifni،

20500، Casablanca(Maroc

الشركة العقا1ية املصالحة  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الدا1الشيضاء زنقة فرونسوا بونسا1 

ملتقى عشد املومن الدا1الشيضاء زنقة 

فرونسوا بونسا1 ملتقى عشد املومن 

3343) الدا1 الشيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) فبراير) )3)) ((5 املؤ1خ في)

ابن) السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

كمسير) السالم  عشد  الجليل  عشد 

وحيد

تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773536.

 (3(I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

START LINE ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

1قم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شا1ع فلسطين ، 33333، 

فا3 املغرب

START LINE ENERGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7) زنقة 

سشو الطابق اال1�سي الدكا1ات م.ج 

فا3 - 33333 فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66737

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 START(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LINE ENERGY
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
زنقة) ((7 (: عنوان املقر االجتماعي)
م.ج) الدكا1ات  اال1�سي  الطابق  سشو 

فا3)-)33333)فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: املالكي) السيدة لطيفة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املالكي عنوانه)ا() السيدة لطيفة 
 33333 زنقة زيز الدكا1ات فا3) ( (

فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املالكي عنوانه)ا() السيدة لطيفة 
 33333 زنقة زيز الدكا1ات فا3) ( (

فا3 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)34) .
 (33I

اسموب

RIFPACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

اسموب
 RUE(ACH(ATTAOUI(RIAD 36 45
 LOCAL 1A(TANGER ، 90000،

TANGER املغرب
RIFPACK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : اقامة 
الفونطين، زنقة محمد بن عشد هلل 
1قم 75, الطابق   1قم 8) - 93333 

طنجة املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.48339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1) دجنبر) )3)) في) 3) املؤ1خ 

ذات) شركة  (RIFPACK SARL حل)

1أسمالها) مشلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  د1هم  ( 33.333

زنقة) الفونطين،) اقامة  اإلجتماعي 

الطابق) (,75 محمد بن عشد هلل 1قم)

املغرب) طنجة  (93333  -  (8 1قم) ( 

نتيجة اللشركة ال تما31 اي نشاط.

و عين:

اسما1) ( اد1يس) السيد)ة()

وعنوانه)ا()شا1ع الجيش امللكي اقامة)

 93333   3 1قم) (4 الطابق) اشبيلية 

تطوان املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

اقامة) وفي  دجنبر) )3)) بتا1يخ) 3)

بن عشد هلل) زنقة محمد  الفونطين،)
 93333 - (8 75,)الطابق) )1قم) 1قم)

طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (38 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)33 43).

 (34I

FITARCO

B2 DELICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

B2 DELICES  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو1 التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  ) تجزئة 

اوبيهي  افراك  85333 تيزنيت  

املغرب .
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حل شركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.3(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقر1 حل) 5 )ما31) )3)) املؤ1خ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)B( DELICES)))مشلغ)

وعنوان) د1هم  ( 3.333 1أسمالها)

اوبيهي)) تجزئة  اإلجتماعي) )) مقرها 

افراك))85333)تيزنيت))املغرب))نتيجة)

ل):)توقف النشاط).

و حدد مقر التصفية ب) ))تجزئة)

تيزنيت)) (85333 (- ( افراك) اوبيهي 

املغرب.)

و عين:

ايت وحمان)) ( ( عشدهللا) السيد)ة()

تجزئة اوبيهي افراك)) وعنوانه)ا() ))

85333)تيزنيت))املغرب))كمصفي))ة()

للشركة.

)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تشليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

 )3))تحت 1قم)34 .

 (35I

FITARCO

TIROUKZA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

TIROUKZA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1  

تو1يرت اوفال  ايت حمد  دائرة انزي  

85333 تيزنيت املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
47(7

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TIROUKZA
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص).
دوا1)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
تو1يرت اوفال))ايت حمد))دائرة انزي))

85333)تيزنيت املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد 1شيد الطلب)):))3))حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
3))حصة) ( (: ( السيد احمد ابراش)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
 (3 ( (: ( الطلب) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد عشدالرحيم الفا1�سي)):))3) 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
3))حصة) ( (: ( السيد سعيد اكاينة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( الطلب) 1شيد  السيد 
تيزنيت) (85333 اوبيهي) تجزئة  (3 

املغرب.
عنوانه)ا() ( ابراش) احمد  السيد 
تيزنيت) (85333 ( اداومكنون) ((36

املغرب.
السيد الحسين الطلب))عنوانه)ا()
 85333 ( شا1ع اد1يس الحا1ثي) ( 94

تيزنيت املغرب.
الفا1�سي)) عشدالرحيم  السيد 
عنوانه)ا()495)زنقة تافوكت))85333 

تيزنيت املغرب.

عنوانه)ا() ( اكاينة) سعيد  السيد 

املوظفين)) ودادية   3 مجموعة  (76

85333)تيزنيت))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا()) ( الطلب) 1شيد  السيد 

تيزنيت) (85333 اوبيهي) تجزئة  (3 

املغرب

عنوانه)ا() ( ابراش) احمد  السيد 

تيزنيت) (85333 ( اداومكنون) ((36

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

 )3))تحت 1قم)83.

 (36I

SMART MUSHROOM

SMART GARLIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMART GARLIC

55 شا1ع الز1قطوني الطابق 

  حي املستشفيات ، 3333)، 

MAROC الدا1الشيضاء

SMART GARLIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شا1ع 

الز1قطوني الطابق االول حي 

املستشفيات - 3333) الدا1الشيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494535

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (35

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMART GARLIC

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي من الثوم

الفواكه)) من  الفالحي  اإلنتاج 

الخضروات واألعشاب.

 55 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

حي) االول  الطابق  الز1قطوني  شا1ع 

3333))الدا1الشيضاء) (- املستشفيات)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد 1بيع نادي))عنوانه)ا()تجزئة)

 93363 طنجة) (48 1قم) البساتين 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 1بيع نادي))عنوانه)ا()تجزئة)

 93363 طنجة) (48 1قم) البساتين 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)) 7733.

 (37I

cabinet(aux(services(des(affaires

BONOCHE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
1فع 1أسمال الشركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

BONOCHE TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
املنقا1ة الجرف - 353)5 الجرف 

املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.7387

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) ما31) )3)) في)  ) املؤ1خ 
بمشلغ) الشركة  1أسمال  1فع 
د1هم«) ((39.333.333« قد1ه)
إلى) د1هم«) ( .333.333« من) أي 
((: عن طريق) د1هم«) ((43.333.333«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 
ما31) )3))تحت 1قم) )3)/48 .

 (38I

(AIN GROUPE COMPTA

STE SIKWIMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE SIKWIMA TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الخروبة 1قم 3) الطابق االول بني 

مالل - 3333) بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
   9 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIKWIMA TRAVAUX
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بني) االول  الطابق  ((3 1قم) الخروبة 

مالل)-)3333))بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 533.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 5.333 ( (: بولعرف) السيد صفاء)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بولعرف  السيد صفاء)
مالل) بني  ( 7 الزنقة) العامرية) )

3333))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بولعرف  السيد صفاء)
مالل) بني  ( 7 الزنقة) العامرية) )

3333))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)7 )ما31)

 )3))تحت 1قم)4 3.

 (39I

FIDUCIAIRE AL QODS

SOCIETE SELTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

SOCIETE SELTAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 RDC وعنوان مقرها اإلجتماعي

 QT ADMINISTRATIF AIT HBIBI
 ATGZIRT - 23000 BENI(MELLAL

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 395 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SELTAR

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

 RDC (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 QT ADMINISTRATIF AIT HBIBI

 ATGZIRT - (3333 BENI MELLAL

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد عادل بوشحمى)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل بوشحمى عنوانه)ا()

مد1سة) ( 6 الوظيفي قطاع) السكن 

 (3333 الزبير بن العوام حي الرياض)

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عادل بوشحمى عنوانه)ا()

مد1سة) ( 6 الوظيفي قطاع) السكن 

 (3333 الزبير بن العوام حي الرياض)

الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)8))يناير)

 )3))تحت 1قم)98.

 ( 3I

الكا1تي محمد

SOCIETE MATITRAVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

الكا1تي محمد
1قم 3  اللة حسناء فا3 ، 33333، 

فا3 املغرب

SOCIETE MATITRAVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 7) 

بلوك ب اقامة النماء املسيرة فا3 - 

33333 فا3 املغرب.
1فع 1أسمال الشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.36597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3 8 غشت) في) 3) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 

من) أي  د1هم«) ( .354.333«

»3.333  .3)د1هم«)إلى)»4.467.333 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) د1هم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

8 3))تحت 1قم)8 638/3).

 (  I

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D’ORGANISATION

COMETALAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D›ORGANISATION

 Avenue(Des(Far 6éme, 3

 Etage(Bureau 602 Casablanca

 10,Avenue(Des(Far 6éme

 Etage(Bureau 602 Casablanca،

20000، CASABLANCA(MAROC

COMETALAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 LOT 261 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ZONE(INDUSTRIELLE - 24000

.ELJADIDA MAROC
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1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 3 9
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم) يناير) )3)) في) )) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
من) أي  د1هم«) (8.333.333,33«
إلى) د1هم«) ( 3.333.333,33«
»8.333.333,33 )د1هم«)عن طريق):))

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتا1يخ)3 )ما31)

 )3))تحت 1قم)5733939.

 ( (I

ZIDAGHROUM

ZIDAGHROUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZIDAGHROUM
 Qu(LAADIR(route(de

 chefchaoune(No 71 ، 16203،
Ouezzane(Maroc

ZIDAGHROUM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 56) ، 

تجزئة النهضة ، حي العدير  - 6335  
وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 747

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZIDAGHROUM

صناعة) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

وجميع) والكعك  واملعجنات  الخبز 

منتجات املخابز

الغذائية) واملواد  الدقيق  تحويل 

ومشتقاتها

(، ((56 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة النهضة)،)حي العدير))-)6335  

وزان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيدة)))))))فاتحة مراد)):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة)))))))فاتحة مراد))عنوانه)ا()

بلوك ب 1قم))6)اوالد لوجيه))3)43  

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة)))))))فاتحة مراد))عنوانه)ا()

بلوك ب 1قم))6)اوالد لوجيه))3)43  

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بوزان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)976).

 ( 3I

sté(ENNAKHILE(CONSEIL(SARL(AU

STE MEDITEP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 sté(ENNAKHILE(CONSEIL(SARL

AU
1قم 84  الحي الحسني و1زازات 
1قم 84  الحي الحسني و1زازات، 

45333، و1زازات املغرب

STE MEDITEP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 88 حي 

املحمدي  - 45333 و1زازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3633

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ((3 9 أكتوبر) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDITEP

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

حي) (88 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املحمدي))-)45333)و1زازات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: محمد) اد1ي�سي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: محمد) اد1ي�سي  السيد  (

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  اد1ي�سي  السيد 

 45333 ( ترميكت) الجديد  تكمي 

و1زازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  اد1ي�سي  السيد 

 45333 ( ترميكت) الجديد  تكمي 

و1زازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ( 4 بتا1يخ) ( االبتدائية بو1زازات)

9 3))تحت 1قم)8 9.

 ( 4I

cabinet(jdaini

GAMGAMI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

GAMGAMI IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  4 زنقة 

سبتة حي الوفاق سيدي سليمان 

شراعة بركان - 63333 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

7673

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GAMGAMI IMMOBILIER

*منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقا1ي.

زنقة) (4 (: عنوان املقر االجتماعي)

سليمان) سيدي  الوفاق  حي  سبتة 

شراعة بركان)-)63333)بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( كمكامي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (53 ( (: كمكامي) لطفي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (53 ( (: كمكامي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() ( السيد سعيد كمكامي)
سيدي) الوفاق  حي  سبتة  زنقة  (4 

سليمان بركان)63333)بركان املغرب.

عنوانه)ا() كمكامي  لطفي  السيد 
سيدي) الوفاق  حي  سبتة  زنقة  (4 

سليمان بركان)63333)بركان املغرب.

السيد محمد كمكامي عنوانه)ا()
سيدي) الوفاق  حي  سبتة  زنقة  (4 

سليمان بركان)63333)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد سعيد كمكامي)
سيدي) الوفاق  حي  سبتة  زنقة  (4 

سليمان بركان)63333)بركان املغرب

عنوانه)ا() كمكامي  لطفي  السيد 
سيدي) الوفاق  حي  سبتة  زنقة  (4 

سليمان بركان)63333)بركان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) ))/ 5 .

 ( 5I

LAGDAA HICHAM

Gold’n black
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAGDAA HICHAM

 IMM 4 APT(N°13 RUE

 VARSOVIE(OCEAN, RABAT ،

10040، Rabat(Maroc

Gold’n(black شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عما1ة 33 

الشقة 8 زنقة موالي أحمد الوكيلي 

حسان  الرباط - 3333  الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 53339

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 Gold’n(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.black
 o(:(غرض الشركة بإيجاز

املحالت) وصيانة  التنظيف  أشغال 
والخاصة) والصناعية  التجا1ية 

الفردية منها والعامة,
-)أشغال البستنة وصيانة املناطق)

الخضراء,
-)خدمات املنزل وتنظيم وتنشيط)

املناسشات,
الشيع) عامة  بصفة  التجا1ة  (-
والشراء)االستيراد والتصدير بالجملة)
والتقسيط))لجميع املنتجات وخاصة)
ومواد) والعقاقير  التنظيف  مواد 

البستنة ومواد االصالح,
العمليات) وبصفة عامة جميع  ( (
واملالية) والتجا1ية  الصناعية 
العقا1ية) وغير  والعقا1ية  والفالحية 
املرتشطة مشاشرة أو غير مشاشرة كليا)
أو جزئيا بإحدى العمليات املشا1 إليها)
ويطو1) ويشجع  يسهل  بشكل  أعاله 

الهدف االجتماعي للشركة.
عنوان املقر االجتماعي):)عما1ة)33 
زنقة موالي أحمد الوكيلي) (8 الشقة)
الرباط) ( 3333 (- الرباط) ( حسان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ( السيد محمد علي بهلول)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد محمد يزيد الخاد1ي)):))533 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الخاد1ي)) يزيد  محمد  السيد 
 56 عما1ة) ( األندلس) حي  عنوانه)ا()
شقة)  )حي الرياض)3333 )الرباط)

املغرب.
بهلول)) علي  محمد  السيد 
عنوانه)ا()46 )كيش لوداية))63 3  

تما1ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الخاد1ي)) يزيد  محمد  السيد 
 56 عما1ة) ( األندلس) حي  عنوانه)ا()
شقة)  )حي الرياض)3333 )الرباط)

املغرب
بهلول)) علي  محمد  السيد 
  3 63 46 )كيش لوداية) عنوانه)ا()

تما1ة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بالرباط) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)793   .
 ( 6I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

INNOVOIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

 ) ، مكتب 7 ، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شا1ع عشد الكريم 
الخطابي، فا3 ، 33333، فا3 

املغرب
INNOVOIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  الطابق ) 
الشقة 7  عما1ة  ) اقامة مكاتب 
باال3 شا1ع عشد الكريم الخطابي - 

33333 فا3 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.573( 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤ1خ في))3)ما31) )3))تم))تحويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»)
الطابق)))الشقة)7 )عما1ة) ))اقامة)
الكريم) عشد  شا1ع  باال3  مكاتب 
املغرب«) فا3  (33333 (- الخطابي)
إلى)»94)نجزئة البرج صهريج كناوة))-)

33333)فا3))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 8 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)49) .
 ( 7I

sté(ENNAKHILE(CONSEIL(SARL(AU

STE SUD EST PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 sté(ENNAKHILE(CONSEIL(SARL
AU

1قم 84  الحي الحسني و1زازات 
1قم 84  الحي الحسني و1زازات، 

45333، و1زازات املغرب
STE SUD EST PRO  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 حي 
السالم الجديد  - 45333 و1زازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
997 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3 8 شتنبر) ( 7
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SUD EST PRO
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND DE PRODUIT DE

. COSMMETIQUE
حي) (33 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
و1زازات) (45333 (- ( الجديد) السالم 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: ( ماهة) منو1  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة منو1 ماهة):)333 )بقيمة)

33 )د1هم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة منو1 ماهة عنوانه)ا()حي)
السالم الجديد)733  45333)و1زازات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة منو1 ماهة عنوانه)ا()حي)
السالم الجديد)733 45333)و1زازات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو1زازات))بتا1يخ)34)أكتوبر)

8 3))تحت 1قم)377 .

 ( 8I

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة العيون الساقية)

الحمراء

 AFRO-SAHARA
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثما1 لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 73333، 
العيون املغرب

 AFRO-SAHARA
CONSTRUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق بلوك د 1قم 4 7 العيون - 
73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
344(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 أكتوبر) ( (
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

AFRO-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SAHARA CONSTRUCTION

الشناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشناء) املعادن؛) الشناء) )مشنى معدني؛)

األلومنيوم؛) املقاوم للصدأ؛) الفوالذ 

(;)التجا1ة؛)استيراد وتصدير األجهزة).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- العيون) (7 4 بلوك د 1قم) الوفاق 

73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد يحظيه بوغنشو1)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يحظيه بوغنشو1 عنوانه)ا()

 7 4 1قم) د  بلوك  الوفاق  تجزئة 

العيون)73333)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يحظيه بوغنشو1 عنوانه)ا()

 7 4 1قم) د  بلوك  الوفاق  تجزئة 

العيون)73333)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتا1يخ)4))دجنبر)

3)3))تحت 1قم)3)3)/73 3.

 ( 9I

cabinet(aux(services(des(affaires

SORACH TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

SORACH TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

العشادلة املعاضيدع ص ز ا1فود - 

33))5 ا1فود املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.8869

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) فبراير) )3)) ((( في) املؤ1خ 

املصادقة على):

عشد الشافيق) )ة() تفويت السيد)

من) اجتماعية  حصة  (4(5 عما1ي)

)ة()) السيد) ( 933)حصة لفائدة) أصل)

فبراير) ((( بتا1يخ) الدويري  محمد 

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

  7 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/47 .

 ((3I

مكتب الخبرة في املحاسشة

EPICERIE ALWAHA 
إعالن متعدد القرا1ات

مكتب الخبرة في املحاسشة

3) زنقة ابن بطوطة ، 333)5، 

الراشيدية املغرب

 EPICERIE ALWAHA  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 1قم  3  

تجزئة العمالة - 333)5 الراشيدية 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. 3(87

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)5 )ما31) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

الزيادة في 1اسمال الشركة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)

تغير املقر اإلجتماعي للشركة)

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة إلى:)1قم)) )الحي)

الصناعي ثا1كة الراشيدية
بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة)333.333)د1هم نقدا في 1أسمال)

الشركة
بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
زيادة)3333)حصة في 1أسمال الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)49 .

 (( I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE OUJDIS CONSTRUCT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
 STE OUJDIS CONSTRUCT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القد3 
شا1ع الصابرة عما1ة خرباش الطابق 

3 وجدة  - 63333 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
3686 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUJDIS CONSTRUCT
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشناء)+)مفاوض)+)غسيل املالبس)+)

بيع وشراء)املسلزمات الطشية.
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حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القد3 شا1ع الصابرة عما1ة خرباش)

وجدة) (63333 (- ( وجدة) (3 الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد بوعنين اسماعيل):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اسماعيل) بوعنين  السيد 

عنوانه)ا()حي الرضوان شا1ع فيصل)

1قم7   اللؤلؤ  زنقة  العزيز  عشد  ابن 

وجدة)63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اسماعيل) بوعنين  السيد 

عنوانه)ا()حي الرضوان شا1ع فيصل)

1قم7   اللؤلؤ  زنقة  العزيز  عشد  ابن 

وجدة)63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 8 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)946.

 (((I

FITARCO

BMH12 SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

BMH12 SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 اخف 

اغير  بونعمان 85333 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4739

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BMH ( SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)االستيراد).

عنوان املقر االجتماعي):)دوا1 اخف)

اغير))بونعمان)85333)تيزنيت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

33 )حصة) ( (: ( السيد بايه محمد)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بايه))عنوانه)ا()دوا1)

تيزنيت)) (85333 ( اخف اغير بونعمان)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بايه))عنوانه)ا()دوا1)

تيزنيت) (85333 ( اخف اغير بونعمان)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (34 بتا1يخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

 )3))تحت 1قم)84.

 ((3I

STE FIACCOF 

safa rio trans international
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
  safa(rio(trans(international
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم ) 
34 مرجة بلوك د واد فا3  فا3 

33333 فا3 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

6667 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 safa (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. rio(trans(international
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بضائع)
االستيراد ؤ تصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)) 34 
مرجة بلوك د واد فا3))فا3)33333 

فا3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 933 ( (: ( اد1يس) الشاهد  السيد 
حصة بقيمة)93.333)د1هم للحصة).
السيد الشاهدعشد الرزاق)):))33  
حصة بقيمة)3.333 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الشاهد اد1يس))عنوانه)ا()
دليلة) تجزئة  ل  ( (4 عما1ة) (7 شقة)
مجموعة الضحى فا3)33333)فا3)

املغرب.

الرزاق)) الشاهدعشد  السيد 
اد1د1يس) مولي  تجزئة  (64 عنوانه)ا()

تغاث))33333)فا3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشاهد اد1يس))عنوانه)ا()
دليلة) تجزئة  ل  ( (4 عما1ة) (7 شقة)
مجموعة الضحى فا3)33333)فا3)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)3)  .

 ((4I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

CHB ARCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CHB ARCHI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع موانو 
 N°(RUE.حي الوازيس الدا1الشيضاء
 DES MOINEAUX QUARTIER
 OASIS(CASABLANCA - 20410

الدا1الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
494 59

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CHB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARCHI
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غرض الشركة بإيجاز):)كل أعمال)

الهندسة املعما1ية
))أعمال التخطيط الحضري

))العما1ة الداخلية والديكو1.

عنوان املقر االجتماعي):)شا1ع موانو)

 N°(RUE.الدا1الشيضاء الوازيس  حي 

 DES MOINEAUX QUARTIER

 OASIS CASABLANCA - (34 3

الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد حكيم بن جلون)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

  333 (: بن جلون) السيد حكيم 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حكيم بن جلون))عنوانه)ا()

فيال مون فلو1ي ممر النخيل الشمالي)

مراكش)43333)مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حكيم بن جلون))عنوانه)ا()

فيال مون فلو1ي ممر النخيل الشمالي)

مراكش)43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  ( بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

 ((5I

Big(up(bang

BIG UP BANG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Big(up(bang

حي القد3 طريق الينشوع 1قم 8  ، 

63333، وجدة املغرب

BIG UP BANG  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القد3 
طريق الينشوع 1قم 8   - 63333 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
36673

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (38
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. UP BANG
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)
بمطعم) املتعلقة  الغذائية  املنتجات 
ملنتجات) توزيع  الخفيفة,) الوجشات 
الوجشات) بمطعم  املتعلقة  الغذائية 

الخفيفة.مطعم).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -    8 1قم) الينشوع  طريق  القد3 

63333)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 93.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
933)حصة) ( (: ( السيد 1اقن نبيل)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد 1اقن نبيل))عنوانه)ا()تجزئة)
 63333 9( 3)منزل) ابن خلدون زنقة)

وجدة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ( نبيل) 1اقن  السيد 
 9( منزل) (3 تجزئة ابن خلدون زنقة)

63333)وجدة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((4 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم))67.
 ((6I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

CAP IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ,56

 56, Avenue(des(Cèdres(Branes،

90000، Tanger(Maroc

CAP IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 4 أ - 

اقامة مرجان 4 الطابق األ1�سي 1قم 

7  شا1ع محمد الساد3 طنجة - 

93333 طنجة املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.56967

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

3)3))تقر1 حل) 38)شتنبر) املؤ1خ في)

ذات) شركة  (CAP IMMOBILIERE

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 (3.333 1أسمالها) مشلغ  الوحيد 

 4 اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  د1هم 

الطابق األ1�سي) (4 اقامة مرجان) (- أ)
1قم)7 )شا1ع محمد الساد3 طنجة)

- 93333)طنجة املغرب نتيجة لعدم)

القيام بأي مشروع.

و عين:
أهبري) ( ( محمد) السيد)ة()
ز3) هولندا) )5)37 ) وعنوانه)ا()

)ة() كمصفي) هولندا  هاك  دين 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

(- أ) (4 وفي) يناير) )3)) ((8 بتا1يخ)

الطابق األ1�سي 1قم) (4 اقامة مرجان)

(- طنجة) الساد3  محمد  شا1ع  ( 7

93333)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)) 6).

 ((7I

BUREAU ESSOUFYANI

HBSERVICES SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

HBSERVICES SAHARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي خط 

الرملة زنقة محنت 1قم 56 العيون - 

73333 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

35657

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( (

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HBSERVICES SAHARA

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

األسماك بالجملة والتقسيط،)تجا1ة)

العامة،)االستراد والتصدير،)وتسويق)

فواكه الشحر بجميع أنواعها.).

:)حي خط) عنوان املقر االجتماعي)

الرملة زنقة محنت 1قم)56)العيون)-)

73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: احمودة) الشخا1ي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

احمودة:) البشير  محمد  السيد 

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد الشخا1ي احمودة عنوانه)ا()
مخيم بوكراع العيون)73333)العيون)

املغرب.
احمودة) البشير  محمد  السيد 
العيون) بوكراع  مخيم  عنوانه)ا()

73333)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشخا1ي احمودة عنوانه)ا()
مخيم بوكراع العيون)73333)العيون)

املغرب
احمودة) البشير  محمد  السيد 
العيون) بوكراع  مخيم  عنوانه)ا()

73333)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
5 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )/788.
 ((8I

bouaidoun(hassan(Fiduciaire(comptable

AUBERGE SPORTIF YASMIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 bouaidoun(hassan(Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

  AUBERGE SPORTIF YASMIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ماوى امللك 
املسمى بلحاج ) اقليم افران دائرة 
از1و بنصميم - 33 53 از1و املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 493

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AUBERGE SPORTIF YASMIN
مأوى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سياحي و1يا�سي)
مستغل فندق)

االندية) اليواء) ومأوى  فندق 
الرياضية).

ماوى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
افران) اقليم  (( بلحاج) امللك املسمى 
از1و) (53 33 (- بنصميم) از1و  دائرة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: السيد 1شيد بن مزيان)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد 1شيد بن مزيان))عنوانه)ا()
عما1ة 1قم) الشقة)3 )اقامة النفو1ة)

افران)33 53)افران املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 1شيد بن مزيان))عنوانه)ا()
عما1ة 1قم) الشقة)3 )اقامة النفو1ة)

افران)33 53)افران املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 8 بتا1يخ) ( باز1و) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)33 .

 ((9I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

SILOT 2021
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed
5 شا1ع ابو بكر الصديق فا3، 

33333، فا3 املغرب
SILOT 2021 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 اقامة 
1ياض الزهو1 زواغة فا3 33333  

فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66789

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (33

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SILOT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.(3( 

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

عنوان املقر االجتماعي):)54)اقامة)
  33333 فا3) زواغة  الزهو1  1ياض 

فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

9.833.333)د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيدة عائشة التازي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (8983 (: السيدة ياسمين بنيس)

بقيمة)33 )د1هم.

 683(3 (: بنيس) زينب  السيدة 

بقيمة)33 )د1هم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عائشة التازي عنوانه)ا()

شا1ع بيروت)3))تجزئة زهيرة زهو1))  

33333)فا3 املغرب.

السيدة ياسمين بنيس عنوانه)ا()

شا1ع بيروت)3))تجزئة زهيرة زهو1))  

33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا() بنيس  زينب  السيدة 

شا1ع بيروت)3))تجزئة زهيرة زهو1))  

33333)فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عائشة التازي عنوانه)ا()

شا1ع بيروت)3))تجزئة زهيرة زهو1))  

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 8 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )73/3) .

 (33I

FIDUROC SARL AU

BIO-INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU
1قم 4 الطابق االول عما1ة D املركب 

التجا1ي كا1فو1 ، 45333، و1زازات 

املغرب

BIO-INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 

سد1ات السهل الغربية  - 33)45 

تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 369

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (37

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

BIO- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع الشيسكويت

وتتمين) وتجفيف  وتجميد  تبريد 

الفواكه والخضر

تقطير الو1د.

ايت) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 45(33 (- ( الغربية) السهل  سد1ات 

تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: ابراهيم) كرام  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كرام ابراهيم عنوانه)ا()حي)

745   45333)و1زازات) الوحدة 1قم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كرام ابراهيم عنوانه)ا()حي)

745   45333)و1زازات) الوحدة 1قم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو1زازات))بتا1يخ)6 )فبراير)

 )3))تحت 1قم)48.

 (3 I

SAHEL CONSULTING

LIMARA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SAHEL CONSULTING

 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

LIMARA SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع 

اد1يس   1قم 4   العيون 73333 

العيون املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. 7845

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ما31) )3)) ( 6 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

ناه) احمد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (433 اليزيدي)

أصل)333. )حصة لفائدة))السيد))ة()

ما31) ( 6 بتا1يخ) اليزيدي  املحفوظ 

.(3( 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

7 )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم) )3)/4 8.

 (3(I

ديوان الخدمات

BEL GAOUI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شا1ع محمد الخامس 1قم 94 سيدي 

قاسم ، 6333 ، سيدي قاسم 

املغرب

BEL GAOUI TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة )3 

حي ميلود - 6333  سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

(8833

في) مؤ1خ  موثق  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (33

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 BEL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GAOUI TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمال

نقل املسافرين.
 3( زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

قاسم) سيدي  ( 6333 (- ميلود) حي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: بلكاوي) زكرياء) السيد 
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بلكاوي  زكرياء) السيد 
  6333  98 1قم) (( تجزئة الياسمين)

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بلكاوي  زكرياء) السيد 
  6333  98 1قم) (( تجزئة الياسمين)

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( قاسم) بسيدي  االبتدائية 

تحت 1قم)-.

 (33I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

ZINETEX

إعالن متعدد القرا1ات

 cabinet(comptabe(et(fiscal
benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56
90000، Tanger(Maroc

ZINETEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: )7 شا1ع 
الشهيد أقشا1 - 93363 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.93575

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)4))فبراير) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص من 1أسمال الشركة

قرا1 1قم)):)الذي ينص على مايلي:)
استقالة مسير الشركة

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسيير جديد للشركة

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 1قم) بند 

بعد تفوويت حصص السيد) مايلي:)

عزيز الرو�سي الحسني للسيد محمد)

أششاكو،)1أسمال الشركة موزع على)

53.333)د1هم للسيد) (: الشكل التالي)

سعيد أششاكو و53.333)د1عم للسيد)

محمد أششاكو

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

سعيد) السيد  من  لكل  حصة  (533

أششاكو ومحمد أششاكو

بند 1قم)3 :)الذي ينص على مايلي:)

السيد محمد) (: مسيري الشركة هم)

 K(9575 (ب.ت.و 1قم  أششاكو 

(: والسيد سعيد أششاكو 1قم ب.ت.و)

K354996

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)3 6).

 (34I

BUREAU ESSOUFYANI

LEADIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

LEADIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

شا1ع مزوا1 1قم 339 الطابق الثالث 

العيون - 73333 العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3563 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEADIS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمات) الغير،) لحساب  الشضائع 

أخرى.

عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)

339)الطابق الثالث) شا1ع مزوا1 1قم)

العيون)-)73333)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد عشد هللا املتوكل)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشد هللا املتوكل عنوانه)ا()

الدا1) برنو�سي  (5( 1قم) (33 بلوك)

الشيضاء)73333)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشد هللا املتوكل عنوانه)ا()

الدا1) برنو�سي  (5( 1قم) (33 بلوك)

الشيضاء)73333)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

) )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم)777.

 (35I

BUREAU ESSOUFYANI

SOUTH LOAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC
SOUTH LOAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
شا1ع مزوا1 1قم 339 الطابق الثاني 

العيون - 73333 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
35633

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUTH LOAD
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
خدمات) الغير،) لحساب  الشضائع 

أخرى........
عنوان املقر االجتماعي):)حي الفتح)
الطابق الثاني) (339 شا1ع مزوا1 1قم)

العيون)-)73333)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: انكيك) كمال  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() انكيك  كمال  السيد 
الشئر الجديد) ((43 تجزئة خولة 1قم)

73333)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() انكيك  كمال  السيد 
الشئر الجديد) ((43 تجزئة خولة 1قم)

73333)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
) )ما31) بتا1يخ) ( االبتدائية بالعيون)

 )3))تحت 1قم)778.
 (36I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

مانول أنفيستسمون إي كونسيي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شا1ع محمد الخامس وشا1ع 
ابن كثير إقامة دو3 ما31 1قم 44 ، 

93333، طنجة املغرب
مانول أنفيستسمون إي كونسيي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شا1ع 
الكندي إقامة سنتا كال1ا II الطابق 
7 املكتب 1قم 7   - 93333 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.   443

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) فبراير) )3)) ((( في) املؤ1خ 

املصادقة على):
الهشيل) مناف  )ة() السيد) تفويت 
 53 أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 7
محمد) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
وسيل الهشيل بتا1يخ))))فبراير) )3).
تفويت السيد))ة()بيشل))طرا3)6  
حصة اجتماعية من أصل)53)حصة)
وسيل) محمد  )ة() السيد) ( لفائدة)

الهشيل بتا1يخ))))فبراير) )3).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما31) ( 7 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)43463).
 (37I

مكتب املحاسشة اطاكوم

STE RYAD HAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسشة اطاكوم
زنقة 63 1قم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب
STE RYAD HAMI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر اكلي 

ملعب تنجداد - 633)5 تنجداد 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 4585

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RYAD HAMI
غرض الشركة بإيجاز):)-)االشغال)

املختلفة)
-)التلفيف والتكييف).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اكلي ملعب تنجداد)-)633)5)تنجداد)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد حمي عشد العزيز):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمي عشد العزيز عنوانه)ا()
)))3 م)) 4)شقة) اقامة اسلي عما1ة)

3))3)))الشيضاء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمي عشد العزيز عنوانه)ا()

)))3 م) 4)شقة) اقامة اسلي عما1ة)

3))3)))الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 39 بتا1يخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 8).

 (38I

مكتب املحاسشة اطاكوم

STE WORK MARQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

مكتب املحاسشة اطاكوم

زنقة 63 1قم 3 تنجداد ، 633)5، 

تنجداد املغرب

STE WORK MARQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي قصر 

تاللت فركلة السفلى  - 633)5 

تنجداد املغرب .

توسيع نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. (669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ما31) )3)) (38 في) املؤ1خ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

االستغالل الفالحي).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتا1يخ)    ( بالرشيدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم) 3 .

 (39I

nabiq(mohammed

DE MATERIEL ET SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

1فع 1أسمال الشركة

nabiq(mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC

 DE MATERIEL ET SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوا1 

الكالريان فوم اودي - 3333) بني 
مالل املغرب.

1فع 1أسمال الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.54( 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) فبراير) )3)) في) 3) املؤ1خ 
قد1ه) بمشلغ  الشركة  1أسمال  1فع 
»933.333)د1هم«)أي من)»33.333  
عن) د1هم«) ( .333.333« إلى) د1هم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدا1 واملستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)7 )ما31)

 )3))تحت 1قم)6)3.

 (43I

LAMRANI FLEURS SARL

العمراني فلور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMRANI FLEURS SARL
 RESIDENCE KARIMA NO

 24, LOCAL(NO 4 MESNANA
 EN(FACE(MOSQUEE(BILAL -
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
العمراني فلو1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

كريمة 1قم 4) املحل التجا1ي 1قم 4 
مسنانة امام مسجد بالل بطنجة - 

93333 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  375 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

العمراني فلو1.
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واالصطناعية) الطشيعية  الو1ود  بيع 
ومختلف االكسسوا1ات التي تدخل)

في التزيين والديكو1).
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كريمة 1قم)4))املحل التجا1ي 1قم)4 
(- مسنانة امام مسجد بالل بطنجة)

93333)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  33 ( (: اسامة) العمراني  السيد 

حصة بقيمة)333. )د1هم للحصة).
  33 (: اسامة) العمراني  السيد 

بقيمة)333. )د1هم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العمراني اسامة عنوانه)ا()
املقراع)) جامع  توزين  بني  حومة 

93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العمراني اسامة عنوانه)ا()
املقراع)) جامع  توزين  بني  حومة 

93333)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (33 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)39948).
 (4(I

JOUDI BRA SARL

جودي برا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOUDI BRA SARL
 MAGASIN(N 2 DOUAR
 DOUGOUJ MECHIKHA

 TAMAST CAIDAT TALLAT

 NYAACOUB AL HAOUZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech(MAROC

جودي برا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل ) 

دوا1 دكوج مشيخه تاماست قيادة 

تالت نيعقوب الحوز مراكش - 

43333 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (((3

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((6

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

:)جودي) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

برا.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستحضرات التجميل)

بيع أغذية عامة)

تاجر منتوجات حرفيه.

 ( محل) (: عنوان املقر االجتماعي)

قيادة) تاماست  مشيخه  دكوج  دوا1 

(- مراكش) الحوز  نيعقوب  تالت 

43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد ايت بعراب):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بعراب) ايت  محمد  السيد 

عنوانه)ا())دوا1 دكوج))تالت نيعقوب)

مراكش) (43333 مراكش) الحوز 

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بعراب) ايت  محمد  السيد 

عنوانه)ا())دوا1 دكوج))تالت نيعقوب)

مراكش) (43333 مراكش) الحوز 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)538 ) .

 (43I

cabinet(jdaini

TARIK ET AZIZ TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

 TARIK ET AZIZ TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )4 زنقة 

الفرابي حي السالم بركان - 63333 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

7677

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TARIK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ET AZIZ TRANSPORT

*نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشضائع لحساب الغير.
زنقة) (4( (: عنوان املقر االجتماعي)

 63333 (- الفرابي حي السالم بركان)

بركان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 343 ( (: ( الرمصاني) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: العرا3) طا1ق  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: امشا1كي) سليمة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز الرمصاني))عنوانه)ا()

بلجيكا)4833)فيرفير3 بلجيكا.

عنوانه)ا() العرا3  طا1ق  السيد 

بركان) السالم  حي  الفرابي  زنقة  (4(

63333)بركان املغرب.

السيدة سليمة امشا1كي عنوانه)ا()

بركان) السالم  حي  الفرابي  زنقة  (4(

63333)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز الرمصاني))عنوانه)ا()

بلجيكا)4833)فيرفير3 بلجيكا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 8 بتا1يخ) ( ببركان) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم) )3)/53 .

 (44I

JURISMAG SARL

LE BIO GIE
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تأسيس شركة

JURISMAG SARL

 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,)En(face(école(primaire

 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca(Maroc

LE BIO GIE  مجموعة ذات النفع 

االقتصادي

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46، شا1ع 

الز1قطوني ، الطابق )، الشقة 1قم 

6 - 3333) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس مجموعة ذات النفع 

االقتصادي 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

49488 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (

النفع) ذات  ملجموعة  األسا�سي 

االقتصادي باملميزات التالية:

ذات) مجموعة  (: الشركة) شكل 

النفع االقتصادي.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 LE BIO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. GIE

(/ -شراء) (: بإيجاز) غرض الشركة 

إعادة بيع وتجا1ة))استيراد)/)تصدير()

والكواشف) املختبرات  معدات 

والتشخيص املخبري لهؤالء)األعضاء؛

شراء)/)إعادة بيع وتجا1ة))استيراد)

لهؤالء) الطشية  األجهزة  تصدير() (/

األعضاء)؛

الخدمات) بيع  إعادة  (/ شراء) (-

وتداولها)؛

-)املشو1ة الفنية والتد1يب.

والتمثيل) والتوزيع  التسويق  (-

التجا1ي وكذلك تصدير)/)استيراد أي)

سلع)/)سلع)/)معدات ولوازم)؛

القيام بجميع عمليات التمثيل) (-

املعامالت) جميع  وكذلك  التجا1ي 

املالية) واألو1اق  واملالية  الصناعية 

الشركة) بغرض  مشاشرة  املتعلقة 

وألعضائها فقط..

عنوان املقر االجتماعي):)46،)شا1ع)

الشقة 1قم) (،( الطابق) (، الز1قطوني)

6 - 3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 LABORATOIRE الشركة)

 D’ANALYSES MEDICALES

حصة) (ORBIO( SARL-AU( :( ( 500

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 LABORATOIRE DE الشركة)

 BIOLOGIE(SEBTA(SARL-AU(:((500

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 LABORATOIRE الشركة)

 D’ANALYSES MEDICALES

الدا1) عنوانه)ا() (ORBIO SARL-AU

الشيضاء) الدا1  ((3333 الشيضاء)

املغرب.

 LABORATOIRE DE الشركة)

 BIOLOGIE SEBTA SARL-AU

عنوانه)ا()الدا1 الشيضاء)3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسعيد الحفيان عنوانه)ا()

املحمدية)8833))املحمدية املغرب

عنوانه)ا() الوهابي  امل  السيدة 

3333))الدا1 الشيضاء) الدا1 الشيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  8 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773583.

 (45I

KL NOMADE

KL NOMADE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KL NOMADE

 BOULEVARD ZERKTOUNI 46

 ETAGE 2، 20000، CASABLANCA

MAROC

KL NOMADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46  شا1ع 

ز1كطوني الطابق ) الشقة 6  - 

3333) دا1 الشيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494733

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) (34

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 KL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOMADE

أو) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتصدير) لالستيراد  فاعل  وسيط 

والتداول.

عنوان املقر االجتماعي):)46))شا1ع)

 -   6 الشقة) (( الطابق) ز1كطوني 

3333))دا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: نفتحت) لحلو  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نفتحت  لحلو  السيدة 

الو1ود) اقامة  زهرة  ابن  زنقة  ( 3

3333))دا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نفتحت  لحلو  السيدة 

الو1ود) اقامة  زهرة  ابن  زنقة  ( 3

3333))دا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم املغرب.

 (46I

DIBELT TRANS

DIBELT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DIBELT TRANS

 RUE(AMR(IBN(ASS(ETG 3 (9

 N26 TANGER 29 RUE(AMR

 IBN(ASS(ETG 3 N26 TANGER،

TANGER ،90000 املغرب

DIBELT TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9) شا1 

ع عمر ابن العاص 1قم 6) الطابق 

التالت طنجة 93333 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  3 83

  8 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  ما31) )3))

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIBELT TRANS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRANSPORT NATIONAL

 ET INTERNATIONAL DE

..MARCHANDISES

شا1) ((9 (: عنوان املقر االجتماعي)

الطابق) ((6 ع عمر ابن العاص 1قم)

التالت طنجة)93333)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 ZAKARIAE TOUZANI السيد)

340:)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

 HAMID(BELAIDI(:((330(السيد

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 HIOUAR( DIB( :( ( 330 السيد)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 ZAKARIAE TOUZANI السيد)
 HAY AL METROUKA عنوانه)ا()
 GZENAYA TANGER 93333

طنجة املغرب.
 HAMID BELAIDI السيد)
 BD TANGER BAL عنوانه)ا()
طنجة) (AAROUI NADOR 93333

املغرب.
عنوانه)ا() (HIOUAR DIB السيد)
 GZENAYA PACHALIK GZENAYA

TANGER 93333)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 ZAKARIAE TOUZANI السيد)
 HAY AL METROUKA عنوانه)ا()
 GZENAYA TANGER 93333

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ( 8 بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)87894)) ))3.
 (48I

MACOSIS CONSULTING

ASA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
ASA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 1قم  6 

تجزئة املنتزه ) طريق مكنا3 شقة 4 
الطابق ) - 33333 فا3 املغرب.

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.5 355
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تقر1 حل) 7 )فبراير) املؤ1خ في)
ASA)شركة ذات املسؤولية املحدودة)
د1هم) ( 33.333 1أسمالها) مشلغ 
1قم) 6  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

طريق مكنا3 شقة) (( تجزئة املنتزه)

فا3 املغرب) (33333  -  ( الطابق) (4

نتيجة لصعوبات مالية.

و عين:

احمد)) محمود  احمد  السيد)ة()
تجزئة) 1قم) 6) وعنوانه)ا() طوطح 

املنتزه)))طريق مكنا3 شقة)4)الطابق)

)ة() فا3 املغرب كمصفي) (33333 (

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي 1قم) 6  ((3(3 فبراير) ( 7 بتا1يخ)

تجزئة املنتزه)))طريق مكنا3 شقة)4 

الطابق)) - 33333)فا3 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

3)3))تحت 1قم)3)358/3 .

 (49I

ديوان الثوتيق العصري

شركة استغاللو تثمين املواد 
الفالحية للشاوية

شركة املساهمة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ديوان الثوتيق العصري

اقامات ديا1 االندلس مجموعة 

السكنية   عما1ة ) شقة 9 

بوسكو1ة النواصر ، 733)، 

بوسكو1ة املغرب

شركة استغاللو تثمين املواد 

الفالحية للشاوية شركة املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي )3  شا1ع 

بئر انز1ان برشيد - 338 برشيد .

تحويل الشكل القانوني للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.4393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3 6 أكتوبر) (35 في) املؤ1خ 

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

»شركة ذات) إلى) املساهمة«) »شركة 

املسؤولية املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) ( 7 بتا1يخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

7 3))تحت 1قم)673.

 (53I
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 MOGADOR(موكادو1 أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اتيك  ازوكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادو1 أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
1قم ) حي باب دكالة شا1ع واد 

املخازن الشقة 1قم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44333، 

الصويرة املغرب

اتيك  ازوكا  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجا1ي  الكائن بدوا1 اسكا1   

جماعة ايت داود  إقليم الصويرة - 

44333 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

5595

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3(

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

اتيك)) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ازوكا).

غرض الشركة بإيجاز):) /)مشتل)

في) مقاول  (/( (- الطشية) ( للنشاتات)

3-/)تاجر في) التدبير والتسيير الفالحي)

املنتجات املحلية..

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

التجا1ي))الكائن بدوا1 اسكا1)))جماعة)

 44333 (- إقليم الصويرة) ( ايت داود)

الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيدة حكيمة املناني)
حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حكيمة املناني عنوانه)ا()
إقليم)) داوود  ايت  ( اخريب) دوا1 

الصويرة)44333)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حكيمة املناني عنوانه)ا()
إقليم)) داوود  ايت  ( اخريب) دوا1 

الصويرة)44333)الصويرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتا1يخ)34)ما31)

 )3))تحت 1قم)85.

 (5 I

كونيكتيفا

كونيكتيفا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كونيكتيفا
 7) شا1ع املقاومة حسنية   زنقة 
7  املحمدية ، 3833)، املحمدية 

املغرب
كونيكتيفا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  7) 

شا1ع املقاومة حسنية   زنقة 7    - 
3833) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
(748 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كونيكتيفا.

املشو1ة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والسمسرة للتجا1ة والخدمات.

 (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -    7 شا1ع املقاومة حسنية) )زنقة)

3833))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سعاد الياسيني عنوانه)ا()

  9 1قم) ( (33 بلوك) دوشمان  د1ب 

3833))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الياسيني) فتيحة  السيدة 

 ( الرياض) د1ب  ((37 عنوانه)ا()

3833))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)639.

 (5(I

OUR EXPERT

TAMA TECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

TAMA TECH  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (385

  8 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)

القانون) إعداد  تم  ما31) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 TAMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TECH

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT(:(عنوان املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 43333

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: السيد حسن همشي�سي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن همشي�سي عنوانه)ا()

قصر ايت يحيى النيف تنغير)45833 

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن همشي�سي عنوانه)ا()

قصر ايت يحيى النيف تنغير)45833 

تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)673 ) .

 (54I
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OUR EXPERT

SN NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

SN NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 399 ZONE(INDUSTRILLLE(AL

 MASSAR(MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

  (53 

 (4 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 SN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NEGOCE

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT(:(عنوان املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 43333

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: يدير) والغازي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد والغازي يدير عنوانه)ا()حي)

النصر) )طاطا)84333)طاطا املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد والغازي يدير عنوانه)ا()حي)

النصر) )طاطا)84333)طاطا املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 7 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم))77 ) .

 (55I

IB PARTNERS

DAHAN CASABLANCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 47

CASABLANCA MAROC

DAHAN CASABLANCA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل )-6 

زنقة 53 حي االسرة ) عين الشق  - 

3473) الدا1 الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)7 )نونبر)3)3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 ( االسرة) حي  (53 زنقة) ((-6 »املحل)

الدا1 الشيضاء) ((3473 (- ( عين الشق)

حي) الخير  تجزئة  ( 53« إلى) املغرب«)

الصناعي اوالد صالح بوسكو1ة الدا1)

الشيضاء)) الدا1  ((7 8( (- الشيضاء)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

فبراير) )3))تحت 1قم))76449.

 (56I

COMPTA DAK

OMAR NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAK

شا1ع محمد فاضل السماللي 

حي السالم 1قم 338  ، 73333، 

الداخلة املغرب

OMAR NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

 3 شا1ع وزازات الطابق السلي 1قم 

3))  - 73333 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 7637

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 OMAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.NEGOCE

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخا1ج هو)

تسويق وتوزيع جميع املنتجات) (-

الغذائية

-)التجا1ة الوطنية والدولية

النظافة) (، العامة) النظافة  (-

العامة)؛)تنظيف نهاية العمل

-)أعمال الشناء

-)تنظيم فعاليات))وطنية ودولية(

واملؤتمرات) املعا1ض  تنظيم  (-

والندوات واملكتشات

-)نقل الشضائع

والحماية.) والحراسة  األمن  (-

حماية الشخصيات املهمة

الحريق) معدات  جميع  تسويق  (-

ومعدات) (RIA الحريق) وطفايات 

السالمة والحماية املهنية

-)بيع املالبس املهنية

واإلصالح) الشناء) خدمات  (-

املدنية) والهندسة  والشناء) والتركيب 

واإلنا1ة العامة)،

أنابيب) معدنية.) غير  بناء) مواد  (-

األسفلت) ؛) صلشة غير معدنية للشناء)

مشاني) ؛) والقا1) والقطران  والزفت 

(، اآلثا1) ؛) غير معدنية) (، قابلة للنقل)

وليس من املعدن.

(، والشراء) الشيع  (، االستيراد) (-

التجا1ة العامة

-)النقل)؛)تعشئة وتخزين الشضائع)؛)

منظمة السفر.

جميع أعمال التطوير والنجا1ة) (-

والدهان والسشاكة والصرف الصحي.

التقنية) واملعدات  الكمشيوتر  (-

واملراقشة بالفيديو.)العرض العام

ششابيك؛) سيا1ات.) غسيل  (-

سجاد) (، ُبسط) والكرا�سي  األ1ائك 

ُملصق

-)حفر

واملأكوالت) األسماك  صيد  (-

األسماك) وبيع  وشراء) الشحرية 

واملأكوالت الشحرية)؛)استز1اع املحا1)

وبلح) الشحرية  واملأكوالت  واألسماك 

الشحر وأذن الشحر

واملعالجة) املعالجة  ؛) النقل) (-

وتعشئة) الشحرية  املأكوالت  تجميد 

األسماك

(، املستهلك) التو1يد  (، التو1يد) (-

التو1يد الز1اعي)،

-)مواد بناء)ومواد كهربائية وأغذية)

ز1اعية))بشرية وز1اعية وماشية(

-)إعادة التدوير

املكتشات) أنواع  جميع  توزيع  (-

والقرطاسية

والحدائق) العامة  البستنة  (-

)أعمال) الخضراء) واملساحات 

التشجير والتشجير(

األعمال؛) إدا1ة  األعمال.) إدا1ة  (-

عمل مكتبي.

-)اإلعالن واالتصاالت.

ترفيه؛) تمرين؛) ؛) التعليم) (-

األنشطة الرياضية والثقافية.
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(، ممسحات األبواب) (، السجاد) (-
الحصير)،)املشمع وأغطية األ1ضيات)
األخرى)؛)معلقات جدا1ية وليست من)

نسيج.
وأغطية) واألحذية  املالبس  (-

الرأ3.
لإلضاءة) ومنشآت  أجهزة  (-
الشخا1) وتوليد  والتبريد  والتدفئة 
والتهوية) والتجفيف  والطشخ 
وإمدادات املياه والتركيشات الصحية.
املطشوعات؛) والكرتون.) الو1ق  (-
الصو1.) الكتب.) لتجليد  مقاالت 
(، واملكتب) القرطاسية  مستلزمات 
باستثناء)األثاث)؛)مواد الصقة))مواد)
الصقة()لألغراض املكتبية أو املنزلية)
؛)مواد الرسم واملواد للفنانين.)فرش)
؛) تعليمية) أو  تعليمية  مواد  الطالء)
صفائح وأغشية وأكيا3 بالستيكية)
؛)كتلة الحروف)،) للتغليف والتعشئة)

الكليشيهات.
اللحوم) ؛) والرياح) الشراء) (-
والطرائد) والدواجن  واألسماك 
الفواكه) اللحوم  مستخلصات  ؛)
واملجمدة) املحفوظة  والخضروات 
الهالم) ؛) واملطشوخة) واملجففة 
واملربيات والكومشوت.)بيض؛)الحليب)
ومنتجات) والزبادي  والزبدة  والجبن 
ودهون) زيوت  ؛) األخرى) األلشان 

غذائية.)شاى قهوة
واملطاعم) املطاعم  خدمات  (-
(، القهوة) استراحات  (، )الطعام)

املضيفات()؛)اقامة مؤقتة.
العمليات) جميع  (، عام) وبشكل  (
والعقا1ية) والصناعية  التجا1ية 
واملالية)،)املرتشطة بشكل مشاشر أو غير)
مشاشر باألشياء)املذكو1ة أعاله أو التي)
من املرجح أن تعزز تحقيقها وتنميتها)
،)باإلضافة إلى أي مشا1كة مشاشرة أو)
،)بأي شكل من األشكال) غير مشاشرة)
لتحقيق) تسعى  التي  الشركات  في  (،

أهداف مماثلة أو ذات صلة
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) وزازات  شا1ع  النهضة) 3)
الداخلة) (73333 -   ((3 السلي 1قم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 533 ( (: ( الرش) امشيريك  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

لغظف:) املحجوب  سيد  السيد 

533)حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد امشيريك الرش)
34  333 8)كلميم) حي الشهداء)1قم)

املغرب.

لغظف) املحجوب  سيد  السيد 
زنقة تاو1طة عما1ة الشنك) عنوانه)ا()

الشعبي)73333)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد امشيريك الرش)
34  333 8)كلميم) حي الشهداء)1قم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

ما31) )3))تحت 1قم) )3)/6 4.

 (57I

FIDUSCAL

»A.F.B« ودادية فلوريدا بيتش
إعالن متعدد القرا1ات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3( 

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 »A.F.B« ودادية فلو1يدا بيتش

»شركة  التضامن«

وعنوان مقرها االجتماعي: دوا1 

بنعشيد البراهمة جماعة وقيادة 

السوالم الطريفية  - )3)6) برشيد 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

3)3))تم اتخاذ) 38)غشت) املؤ1خ في)

القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم)- )املدة:)الذي ينص على)

مايلي:)تأسست ودادية فلو1يدا بيتش)

ملدة غير محدودة

الذي) (: ( بقعة) إقتناء) ((- قرا1 1قم)

ينص على مايلي:)إقتناء)بقعة أ1ضية)

من مالك مخيم هواي

قرا1 1قم)-3)توزيع الحصص:)الذي)

الحصص) توزيع  مايلي:) على  ينص 

لعدد) ومساوية  متساوية  بأسهم 

منخرط) لكل  اململوكة  الشاليهات 

بالودادية

ينص) الذي  -4التجهيز:) قرا1 1قم)

الشقع) تهيئة  تجهيزو  يتم  مايلي:) على 

وفقا) املشتركة  واملساحات  اال1ضية 

للقوا نين الجا1ي بها العمل

الذي ينص) الوصل:) (5- قرا1 1قم)

تم سحب الوصل النهائي) على مايلي:)

مللف) ((3(3-634 برقم) اإليداع  عن 

تكوين جمعية ودادية سكنية

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)- )املدة:)الذي ينص على)

مايلي:)تأسست ودادية فلو1يدا بيتش)

ملدة غير محدودة

الذي) (: ( بقعة) إقتناء) ((- بند 1قم)

ينص على مايلي:)إقتناء)بقعة أ1ضية)

من مالك مخيم هواي

بند 1قم)-3)توزيع الحصص:)الذي)

الحصص) توزيع  مايلي:) على  ينص 

لعدد) ومساوية  متساوية  بأسهم 

منخرط) لكل  اململوكة  الشاليهات 

بالودادية

ينص) الذي  -4التجهيز:) 1قم) بند 

الشقع) تهيئة  تجهيزو  يتم  مايلي:) على 

وفقا) املشتركة  واملساحات  اال1ضية 

للقوا نين الجا1ي بها العمل

الذي ينص) الوصل:) (5- بند 1قم)

تم سحب الوصل النهائي) على مايلي:)

مللف) ((3(3-634 برقم) اإليداع  عن 

تكوين جمعية ودادية سكنية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

8))غشت) بتا1يخ) ( االبتدائية ببرشيد)

3)3))تحت 1قم)3)3)-634.

 (58I

ADVOLIS

BOULERHCHA-
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

 BOULERHCHA-DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 69 تجزئة 

التنمية التقدم زنقة واد ملوية - 

63333 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

3683 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOULERHCHA-DISTRIBUTION

توزيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية.

عنوان املقر االجتماعي):)69)تجزئة)

(- ملوية) واد  زنقة  التقدم  التنمية 

63333)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) 1أسمال  مشلغ 

33.333,33 )د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسن بولغشة)):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد الحسن بولغشة))عنوانه)ا()

التنمية زنقة واد) التقدم تجزئة  حي 

ملوية 1قم)69 63333)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن بولغشة))عنوانه)ا()

التنمية زنقة واد) التقدم تجزئة  حي 

ملوية 1قم)69 63333)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 5 بتا1يخ) ( بوجدة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)938.

 (59I

FARAJ CONSEIL GESTION

CHAUFFOTHERM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV(MOHAMED(V(APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،

10000، TEMARA(MAROC

CHAUFFOTHERM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 5 

شا1ع الحسن األول حي العشادي 

الطابق االول  - 333)  تما1ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

 3(445

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAUFFOTHERM

-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

السلع وبيعها بالجملة ونصف الجملة

-)تجا1ة.

 5 1قم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العشادي) حي  األول  الحسن  شا1ع 
الطابق االول))-)333) )تما1ة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
 533 ( (: ودغيري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيدة الهام حاجي)):))533)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ودغيري  محمد  السيد 
   33 1قم) العامري  تجزئة  املنا1  حي 

63333)وجدة املغرب.
عنوانه)ا() حاجي)) الهام  السيدة 
   33 1قم) العامري  تجزئة  املنا1  حي 

63333)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ودغيري  محمد  السيد 
   33 1قم) العامري  تجزئة  املنا1  حي 

63333)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) ( 8 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)685.

 (63I

RIDATMA

شهيوات املاللي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RIDATMA
 AIT MOUSSA OU ALI BOUMIA
 MIDELT AIT MOUSSA OU ALI

 BOUMIA(MIDELT، 54350،
MIDELT MAROC

شهيوات املاللي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شا1ع ) 
ما31  1قم  6  63 بني مالل  شا1ع ) 
ما31  1قم  6  63 بني مالل 3333) 

بني مالل املغرب.

قفل التصفية

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

.8347

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

3)3))تقر1 حل) 5))فبراير) املؤ1خ في)

شهيوات املاللي شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مشلغ)

وعنوان) د1هم  ( 33.333 1أسمالها)

مقرها اإلجتماعي شا1ع)))ما31))1قم)

 6  63)بني مالل))شا1ع)))ما31))1قم)

بني مالل) ((3333 بني مالل) (63   6 

املغرب نتيجة ملشاكل.

و عين:

السيد)ة()سيهام))تاو1ة وعنوانه)ا()

املغرب) مالل  بني  ((3333 مغيلة)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 ( وفي شا1ع) ((3(3 فبراير) ((5 بتا1يخ)

ما31))1قم) 6  63)بني مالل شا1ع)) 

ما31))1قم) 6  63)بني مالل)3333) 

بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني مالل))بتا1يخ)5))فبراير)

3)3))تحت 1قم) )3)/3 .

 (6 I

ادكو كونسيل

KARLINE OPTIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل

6) حي الريحان الطابق   الشقة ) 

حي الراحة. ، 3553)، الدا1 الشيضاء 

املغرب

KARLINE OPTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7) 

زنقة الخزامى بسيجو1  - 3353) 

الدا1الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

494 (5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KARLINE OPTIC

اخصائي) (: غرض الشركة بإيجاز)

نظا1ات.

 (7 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 (3353 (- ( بسيجو1) الخزامى  زنقة 

الدا1الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 53.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:

 (55 ( (: السيد عشد اإلاله يشو1ي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 (45 ( (: يشو1ي) عاطف  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

يشو1ي) اإلاله  عشد  السيد 
بالخياط) د1ب  (39 1قم) عنوانه)ا()

بندباب))63)3))فا3 املغرب.

عنوانه)ا() يشو1ي  عاطف  السيد 
بندباب)) بالخياط  د1ب  (39 1قم)

63)3))فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يشو1ي) اإلاله  عشد  السيد 
بالخياط) د1ب  (39 1قم) عنوانه)ا()

بندباب))63)3))فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتا1يخ)    ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

 (6(I
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HOME COMPTA

INSTA-MOB
إعالن متعدد القرا1ات

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC

INSTA-MOB »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: البركة 

تجزئة 9 عما1ة )A شقة 34) 

الطابق ) دا1 بوعزة    -  3573)  

الدا1 الشيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

. (935 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في) 3)ما31) )3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص)/-)السيد بوسيكوك)

أي) (، محمد يفوت جميع الحصص)

  33.33 بقيمة) )333 (حصة  ألف)

د1هم لكل منها لصالح السيد محمد)

بنرزوق.

على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 

تخصيص 1أ3 املال الجديد) ( مايلي:)

 33.333,33

قرا1 1قم)3:)الذي ينص على مايلي:)

بوسيكوك) السيد  املسير/) استقالة 

محمد

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

محمد) السيد  (/ جديد) مسير  تعيين 
بنرزوق

قرا1 1قم)5:)الذي ينص على مايلي:))

محمد) السيد  (/ املسير) صالحيات 
بنرزوق

قرا1 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

محمد) السيد  (/ التوقيع) صالحيات 
بنرزوق

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات

على) ينص  الذي  (: ( 1قم) بند 

مايلي:)تعيين وصالحيات املسير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773374.

 (63I

FIDUSCAL

LIVE SYSTEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3( 

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

LIVE SYSTEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59  شا1ع 

بو1كون إقامة سهوان شقة 1قم 

5) الدا1 الشيضاء - 63 3) الدا1 

الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.7355 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤ1خ في)39)فبراير) )3))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

سهوان) إقامة  بو1كون  شا1ع  ( 59«

شقة 1قم)5))الدا1 الشيضاء)-)63 3) 

الدا1 الشيضاء)املغرب«)إلى)» 5)تجزئة)

1قم) (3 الطابق) ملوية  شا1ع  سلوان 

الدا1 الشيضاء)) ( ((3663 (- ( الولفة) ( 8

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)773373.

 (64I

عمر بلغريب

CEFORAPP PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عمر بلغريب

75 شا1ع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب  ) ، 33333، 

فا3 املغرب

CEFORAPP PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شا1ع  عشد 

الكريم الخطابي عما1ة بن مو�سى 

االڭواش الطابق ) فا3 - 33333 

فا3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

66785

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (39

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CEFORAPP PRIVE

مد1سة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من اجل التحضير لالمتحانات.

شا1ع)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عشد الكريم الخطابي عما1ة بن مو�سى)

 33333 (- فا3) (( الطابق) االڭواش 

فا3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 343 ( (: ( السلماني) مراد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: ( ( ( السيد جمال اإلد1ي�سي)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

 333 ( (: بلغريب) مروة  السيدة 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد مراد السلماني)
1قم)3 )جنان التويزي سيدي بوجيدة)

33333)فا3 املغرب.

السيد جمال اإلد1ي�سي عنوانه)ا()

فيال)7)تجزئة صولينا)))طريق ايموزا1))

33333)فا3 املغرب.

عنوانه)ا() ( السيدة مروة بلغريب)
1قم) )زنقة النعناع النرجس أ)33333 

فا3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد مراد السلماني)
1قم)3 )جنان التويزي سيدي بوجيدة)

33333)فا3 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 8 بتا1يخ) ( بفا3) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم) )3)/59) .

 (65I

CTC CONSULTING

AR PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CTC CONSULTING

 10RUE(DE(LIBERTE 3EME

 ETG(APPT(N°6 ، 20130،

CASABLANCA MAROC

AR PROTECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دا1 سالمة 

عما1ة 33 1قم 9 عين السشع  - 

53)3) الدا1 الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

4943  

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 AR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROTECTION

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحريق.) طفايات  وصيانة  وتوزيع 

تسويق وتركيب كاميرات املراقشة.

عنوان املقر االجتماعي):)دا1 سالمة)

(- ( السشع) 9 عين  1قم) (33 عما1ة)

53)3))الدا1 الشيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

 553 ( (: هللا) عشد  بولوايز  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

السيد 1شيد شكو1):))453)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بولوايز عشد هللا عنوانه)ا()

املحمدي) حي  (33 زنقة) (( السعادة)

3573))الدا1 الشيضاء)املغرب.

السيد 1شيد شكو1 عنوانه)ا()حي)

)4)1م) 4)زنقة) موالي 1شيد مجموعة)

5 3663))الدا1 الشيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بولوايز عشد هللا عنوانه)ا()

املحمدي) حي  (33 زنقة) (( السعادة)

3573))الدا1 الشيضاء)املغرب

السيد 1شيد شكو1 عنوانه)ا()حي)

)4)1م) 4)زنقة) موالي 1شيد مجموعة)

5 3663))الدا1 الشيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

 (66I

CTC CONSULTING

TAMMA ALLIANCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CTC CONSULTING
 10RUE(DE(LIBERTE 3EME
 ETG(APPT(N°6 ، 20130،
CASABLANCA MAROC

TAMMA ALLIANCES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3  شا1ع 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 33 3)  
الدا1 الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.394339
الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
املؤ1خ في)38)فبراير) )3))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»3 )شا1ع الحرية الطابق)3)الشقة)5 
)الدا1 الشيضاء)املغرب«)إلى) ((3 33 -
»)زنقة الصيرافي إقامة الجزيرة أكداد)
))الطابق األ1�سي دائرة مر3 سلطان)
الشيضاء)) الدا1  ( ((3493 ( (- ( الفدا)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)769433.

 (67I

FIDUSCAL

SALAMA PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3( 
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
SALAMA PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الجديدة كيلومتر 9 طريق 377  - 
93 3) الدا1 الشيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.66933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم)) ((3(3 أكتوبر) (35 في) املؤ1خ 

الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحويل)

للشركة من)»طريق الجديدة كيلومتر)

الدا1) ((3 93  -   377 طريق) (9

تجزئة) ((7« إلى) املغرب«) الشيضاء)
القاد1ية الطابق الثاني 1قم)3 )مكر1)

الشيضاء)) الدا1  ((3 93 (- ليساسفة)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768937.

 (68I

FIDUSCAL

SALAMA PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3( 

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

SALAMA PLASTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي طريق 

الجديدة كيلومتر 9 طريق 377  

طريق الجديدة كيلومتر 9 طريق 

377  93 3) الدا1 الشيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.66933

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((3(3 نونبر) (33 في) املؤ1خ 

»صناعة) من) الشركة  نشاط  تغيير 

جميع) وتجهيز  وتصنيع  الشالستيك 

واملواد) والتغليف  التعشئة  مواد 

الشالستيكية األخرى«)إلى)»شراء)وبيع)

وتوزيع) تداول  وتصديرو  واستيراد 

لجميع) وسمسرة  وعمولة  وتمثيل 

لحسابها) سواء) واألصناف  املنتجات 

الخاص أو لحساب الغير.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768938.

 (69I

FOUZMEDIA

CREPES LAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CREPES LAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موالي عشدالعزيز شا1ع موالي 

عشدالعزيز الرقم 4 - 4333  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

58347

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 دجنبر) (3 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREPES LAND
ممون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شا1ع) عشدالعزيز  موالي  اقامة 

  4333  -  4 موالي عشدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيدة الحمدي اكرام عنوانه)ا()
--- 4333 )القنيطرة املغرب.

السيد زكرياء)التازي عنوانه)ا()---)
4333 )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الحمدي اكرام عنوانه)ا()
-- 4333 )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتا1يخ)35)يناير)

 )3))تحت 1قم)-.

 (73I

FOUZMEDIA

CHEZ HAZZAZ IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CHEZ HAZZAZ IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

1قم 3 شا1ع املنصو1 الدهبي الرقم 
4  عما1ة فكيك - 4333  القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

58885
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (33
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 CHEZ (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.HAZZAZ IMMO
)االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقا1ي.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شا1ع املنصو1 الدهبي الرقم) (3 1قم)
القنيطرة) ( 4333 (- 4 )عما1ة فكيك)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)
د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الهزاز فؤاد عنوانه)ا()زاوية)
  ( الرقم) ا1سالن واشبيلية  شكيب 

4333 )القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() احمد  بنسعيد  السيد 
أ) شا1ع موالي عشدالعزيز عما1ة  (93

الشقة)9 4333 )القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الهزاز فؤاد عنوانه)ا()زاوية)
  ( الرقم) ا1سالن واشبيلية  شكيب 

4333 )القنيطرة املغرب
عنوانه)ا() احمد  بنسعيد  السيد 
أ) شا1ع موالي عشدالعزيز عما1ة  (93

الشقة)9 4333 )القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  3 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير) )3))تحت 1قم)-.
 (7 I

FOUZMEDIA

GDSTAFF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
GDSTAFF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 شا1ع 
االمام علي مكتب 1قم ) - 4333  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
596(9

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) ( 3
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GDSTAFF

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة واشغال الشناء.

33)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)

  4333  -  ( 1قم) االمام علي مكتب 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الغازي دحان عنوانه)ا()--)

--)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الغازي دحان عنوانه)ا()---)

---)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  7 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

 (7(I

FOUZMEDIA

R.L.T.TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

R.L.T.TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4)-6) 

زنقة األميرة عائشة الطابق الثالث 

مكتب 1قم 9  - 4333  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
59545

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (  
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.R.L.T.TRANS
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين
مقاول في نقل الشضائع.

 (4-(6 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الثالث) الطابق  عائشة  األميرة  زنقة 
القنيطرة) ( 4333  -   9 1قم) مكتب 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عشدالالوي  بد1  السيد 
معمو1ة) حي  (67 الرقم) ( ( 8 الزنقة)

4333 )القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() الواعلي  هاجر  السيدة 
عشدالرحمان) موالي  زاوية  (89/95
موالي عشد العزيز الشقة)5) 4333  

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عشدالالوي  بد1  السيد 
معمو1ة) حي  (67 الرقم) ( ( 8 الزنقة)

4333 )القنيطرة املغرب
عنوانه)ا() الواعلي  هاجر  السيدة 
عشدالرحمان) موالي  زاوية  (89/95
موالي عشد العزيز الشقة)5) 4333  

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.
 (73I
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FIDUSCAL

SALAMA PLASTIC
إعالن متعدد القرا1ات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3( 
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
SALAMA PLASTIC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 7) 

تجزئة القاد1ية الطابق الثاني 1قم 
3  مكر1 ليساسفة 7) تجزئة 

القاد1ية الطابق الثاني 1قم 3  مكر1 
ليساسفة 93 3) الدا1 الشيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرا1ات«

1قم التقييد في السجل التجا1ي: 
.66933

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤ1خ في)4 )دجنبر)3)3)

تم اتخاذ القرا1ات التالية:)
قرا1 1قم) :)الذي ينص على مايلي:)
قر1الجمع تخفيض 1أ3 املال بمشلغ)
1،900،000.00)،)المتصاص العجز)
(، (1،928،022.30 الذي تشلغ قيمته)
كما هو محدد في امليزانية العمومية)
تظهر) والتي  (، (3 / (/(3 9 بتا1يخ)
ضمن األ1باح املحتجزة.يتم التخفيض)
القديمة) األسهم  إلغاء) طريق  عن 
مشا1كتهم) حسب  للشركاء) اململوكة 
9333 )سهم. في 1أ3 املال)،)بمعدل)
من) املال  1أ3  زيادة  الجمع  قر1 
القانونية) االحتياطيات  دمج  خالل 
د1هم) ((33.333.33 التي تشلغ قيمتها)
(، جديدة) أسهم  إنشاء) من خالل  (،
مع) يتناسب  بما  للشركاء) مخصصة 

مشا1كتهم في 1أ3 املال.
على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 
مايلي:)بعد هذه الزيادة)،)سيتم توزيع)
على) املال  1أ3  تمثل  التي  األسهم 
النحو التالي:-)السيد حسن أبو اليازيد)
السيد الحسين أبو)) (- .... 333)حصة)
اليازيد).....)333)حصة.-)السيد سعيد)
حصة.-) (333 (.......... اليازيد) ( أبو)
السيدة فاطمة أبو))اليازيد........)53  
حصة)-)السيد جمال أبو))اليازيد ..... 

33)حصة

على) ينص  الذي  (:3 1قم) قرا1 

وفًقا ألحكام النظام األسا�سي) مايلي:)

يأخذ الجمع سندات الشيع التالية:)) (،

-)السيد محمد أبواليازيد يبيع جميع)
أي ألف وثمانمائة وثالثون) (، أسهمه)

د1هم) ( 33.33 )833 ()وحدة بقيمة)

لكل منها لصالح السيد عشد الرحمن)

العزوتي)،)بقيمة مائة وثالثة وثمانين)

ألف))83.333.33 )د1هم(.).)-)السيد)

حسن أبو اليازيد يبيع جميع أسهمه)

(
ً
)333()سهما ،)وهي ثالثمائة وثالثون)

لصالح) منها  لكل  ( 33.33 بقيمة)

السيد عشد الرحمن العزوتي)،)بقيمة)

ثالثة وثالثين ألف))33.333.33)د1هم)

السيد الحسين أبو اليازيد يبيع) (- (.)
جميع أسهمه)،)وهي ثالثمائة وثالثون)

لكل) ( 33.33 بقيمة) (
ً
سهما ()333(

الرحمن) عشد  السيد  لصالح  سهم 

ألف) وثالثين  ثالثة  بقيمة  (، أزوتي)

السيد) يبيع  (- د1هم(.) (33.333.33(

سعيد أبو اليازيد جميع أسهمه)،)وهي)

ثالثمائة وثالثون))333()سهًما بقيمة)

السيد) لصالح  سهم  لكل  ( 33.33

بقيمة ثالثة) (، عشد الرحمن العزوتي)

(- د1هًما(.) (33.333.33( ألًفا) وثالثين 

قامت السيدة فاطمة أبو اليازيد ببيع)
وخمسون) مائة  أي  أسهمها  جميع 

لكل) ( 33.33 بقيمة) سهًما  () 53(

اللطيف) عشد  السيد  لصالح  سهم 

ألًفا) عشر  خمسة  بقيمة  عزوتي 

-)السيد جمال) )5.333.33 )د1هًما(.)

أي) (، يبيع جميع أسهمه) اليازيد  أبو 

  33.33 بقيمة) سهًما  ()33( ثالثين)

لكل سهم لصالح السيد عشد اللطيف)

أزوتي)،)بقيمة ثالثة آالف))3333.33 

د1هم(.

قرا1 1قم)4:)الذي ينص على مايلي:)

بعد هذا التحويل)،)سيتم تخصيص)

على) املال  1أ3  تمثل  التي  األسهم 

الرحمن) عشد  السيد  التالي:-) النحو 

(-- حصة) ((.8(3………… عزوطي)

السيد عشد اللطيف أزوطي)…………؛)

83 )حصة)

على) ينص  الذي  (:5 1قم) قرا1 

املدير) استقالة  الجمع  يقشل  مايلي:)

ويمنحه) اليازيد  أبو  محمد  السيد 

إبراء)ذمة كاملة ونهائية)،)دون ضمان)

االلتزامات.

قرا1 1قم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الرحمن) عشد  السيد  الجمع  عين 

األزوطي كمدير وحيد للشركة لفترة)

الجديد) املدير  يصرح  محدودة.) غير 

والتزامات) بأصول  علم  على  بأنه 

الشركة املذكو1ة.

قرا1 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تتمتع اإلدا1ة بأوسع صالحيات اإلدا1ة)

(، تحفظ) أو  قيود  دون  (، والتصرف)

عنها) ونيابة  الشركة  باسم  للتصرف 

الثالثة) األطراف  بجميع  يتعلق  فيما 

مراعاة) مع  (، الظروف) جميع  في  (،

القانون) التي يخصصها  الصالحيات 

عادي. عام  اجتماع  إلى  (
ً
صراحة

ستلتزم الشركة بأي عمل) (، وبالتالي)

يتعلق بها وكذلك العمليات املالية من)

عشد) للسيد  الوحيد  التوقيع  خالل 

الرحمن األزوطي)،)بصفته مديًرا.

وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند 1قم)8:)الذي ينص على مايلي:)

1أ3 مال الشركة

بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات

على) ينص  الذي  (: 6 1قم) بند 

مايلي:)االدا1ة

على) ينص  الذي  (: 7 1قم) بند 

مايلي:)صالحيات االدا1ة

على) ينص  الذي  (: 9 1قم) بند 

مايلي:)صالحيات اإلمضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)768939.

 (74I

second(negre

AUTO ECOLE EL KENZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second(negre
حي املسيرة   تما1ة ، 333  ، تما1ة 

املغرب
AUTO ECOLE EL KENZ شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 33 
عما1ة 53 إقامة االمل ) تامسنا - 

333)  تامسنا املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 3( 59

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE EL KENZ
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تعليم السياقة.
 33 :)شقة) عنوان املقر االجتماعي)
(- تامسنا) (( االمل) إقامة  (53 عما1ة)

333) )تامسنا املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: خالد) الز1وتي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() خالد  الز1وتي  السيد 
زعير) يحي  سيدي  املخاليف  دوا1 

333) )تما1ة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خالد  الز1وتي  السيد 
زعير) يحي  سيدي  املخاليف  دوا1 

333) )تما1ة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (34 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)3) 5.

 (75I

second(negre

 UNION PARTNER START
UP GROUP  UPSG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

second(negre
حي املسيرة   تما1ة ، 333  ، تما1ة 

املغرب
 UNION PARTNER START UP
GROUP  UPSG   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1قم 58) 
سيدي مغا1 الوفاق تما1ة - 333)  

تما1ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 3((67

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 UNION PARTNER START UP

.  GROUP  UPSG
:) (مقاولة) غرض الشركة بإيجاز)
ملختلف) مقاولة  ()( الشضائع،) لنقل 

األشغال والشناء،)3()التوزيع).

عنوان املقر االجتماعي):)1قم)58) 
  (333 (- سيدي مغا1 الوفاق تما1ة)

تما1ة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد طويل):))333. )حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد طويل عنوانه)ا()43  
مجموعة)73)املسيرة) )تما1ة)333)  

تما1ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أكدي  فاطمة  السيدة 
تما1ة) املسيرة) ) (73 مجموعة) ( 43

333) )تما1ة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما31) (38 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)9) 5.
 (76I

second(negre

ABN DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second(negre
حي املسيرة   تما1ة ، 333  ، تما1ة 

املغرب
ABN DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محا 1قم 
)33 سكتو1 3 مر3 الخير تما1ة - 

333)  تما1ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 3((77

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) (3 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

 ABN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

:) (بيع) بإيجاز) الشركة  غرض 

(( بالتقسيط،) الكيميائية  املواد 

 (3 والفالحية،) الغذائية  املواد  بيع 

التوزيع.

:)محا 1قم) عنوان املقر االجتماعي)

(- تما1ة) الخير  مر3  (3 سكتو1) (33(

333) )تما1ة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: توير�سي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() توير�سي  خالد  السيد 

سكتو1) )1قم)37))مر3 الخير تما1ة)

333) )تما1ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() توير�سي  خالد  السيد 

سكتو1) )1قم)37))مر3 الخير تما1ة)

333) )تما1ة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) (39 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)35 5.

 (77I

second(negre

SONBOLA LKAMH DAHABI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

second(negre

حي املسيرة   تما1ة ، 333  ، تما1ة 

املغرب

  SONBOLA LKAMH DAHABI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 1قم 

33  عما1ة K-(3 ياسمين   تامسنا 

- 333)  تامسنا املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. (953 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ما31) )3)) (39 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

مراد ابو يسين) )ة() تفويت السيد)

533)حصة اجتماعية من أصل)533 

اكرام ايت) )ة() السيد) ( حصة لفائدة)

بال بتا1يخ)39)ما31) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم))3)5.

 (78I

second(negre

CAFE LE CIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

second(negre

حي املسيرة   تما1ة ، 333  ، تما1ة 

املغرب

CAFE LE CIEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر    

عما1ة )K بامليي ) تامسنا - 333)  

تامسنا املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

. (8967

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ما31) )3)) ( 3 املؤ1خ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الجوادي يوسف كمسير آخر

تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 8 بتا1يخ) ( بتما1ة) االبتدائية 

 )3))تحت 1قم)43)5.

 (79I
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sofoget

LEO TAALILT M.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

LEO TAALILT M.A شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

59 إقامة موالي عشد العزيز شا1ع 

موالي عشد العزيز 1قم 4   3333) 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.58(4 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 

تمت) فبراير) )3)) (34 في) املؤ1خ 

املصادقة على):

بن) ( سومية) )ة() السيد) تفويت 

733)حصة اجتماعية من أصل) عال)

333. )حصة لفائدة))السيد))ة())علي))

وحمزة بتا1يخ)34)فبراير) )3).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 34 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)439 8.

 (83I

sofoget

LEO TAALILT M.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

LEO TAALILT M.A  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عشد العزيز شا1ع 
موالي عشد العزيز 1قم 4   4333  

القنيطرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.58(4 

الوحيد) الشريك  قرا1  بمقت�سى 
تم تعيين) فبراير) )3)) (34 املؤ1خ في)
السيد)ة()) للشركة  جديد  مسير 

وحمزة))علي كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 34 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)439 8.
 (8 I

sofoget

 ETABLISSEMENT PIAGET
 POUR L›EDUCATION ET

L›APPRENTISSAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 ETABLISSEMENT PIAGET
 POUR L›EDUCATION ET

L›APPRENTISSAGE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
زنقة و1قم 54 فال فلو1ي   4333   

القنيطرة  املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

1قم التقييد في السجل التجا1ي 
.37839

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
3)3))تم تعيين) 3 )شتنبر) املؤ1خ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()1ياحي)

ملياء))كمسير وحيد
تشعا لقشول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 39 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)496 8.
 (8(I

مكتب الرياني للمحاسشة

طرانس ريحان
إعالن متعدد القرا1ات

مكتب الرياني للمحاسشة
شا1ع محمد داود 1قم33)  تطوان ، 

93343، تطوان املغرب
طرانس 1يحان »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شا1ع 

موالي املهدي 1قم 8 مرتيل - 53 93 
تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرا1ات«
1قم التقييد في السجل التجا1ي: 

.6395
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤ1خ في)35)يناير) )3)
تم اتخاذ القرا1ات التالية:)

على) ينص  الذي  1قم) :) قرا1 
فوت) الحصص:) تفويت  مايلي:)
حصة) (933 بنمو�سى) عالء) السيد 
السيد) لفائدة  حصة  كالتالي:453)
لشطاقة) الحامل  بو1جعات  يوسف 
  LE 735481قم الوطنية  التعريف 
و453)حصة لفائدة السيد مصطفى)
التعريف) لشطاقة  الحامل  الكهان 

 LE (93 (الوطنية 1قم
على) ينص  الذي  (:( 1قم) قرا1 
استقالة) تسمية مسير جديد:) مايلي:)
ينمو�سى) عالء) السيد  املسييران 
والسيد صالح الدين املرابط وتعيين)
السيد مصطفى الكهان مسير جديد)

ووحيد
وتشعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 1قم) بند 
بو1جعات)) يوسف  السيد  مايلي:)
مصطفى) .السيد  45.000،00د1هم)

الكهان)45.000،00)د1هم.
بند 1قم)7:)الذي ينص على مايلي:)
السيد يوسف بو1جعات)453)حصة.)
والسيد مصطفى الكهان)453)حصة

على) ينص  الذي  (: 4 1قم) بند 
مايلي:)تعيين السيد مصطفى الكهان)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
بتجزئة) الساكن  (LE (93 (1قم
 33 1قم) حوزما1  بني  شا1ع  منيول 

مرتيل بتطوان)؛)كمسيرجديد ووحيد)
للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((( بتا1يخ) ( االبتدائية بتطوان)

 )3))تحت 1قم)54 3.

 (83I

FOUZMEDIA

 SOCIETE CAFE
RESTAURANT ELITE D›OR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE CAFE RESTAURANT
ELITE D›OR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )4 شا1ع 
محمد الديو1ي اقامة هشام محل 
1قم ) - 4333  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
59933

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ((5
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE CAFE RESTAURANT

.ELITE D’OR
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومطعم
جميع االشغال املتعلقة باملطاعم)

واملطشخ.
)4)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي):)
محل) هشام  اقامة  الديو1ي  محمد 

1قم)) - 4333 )القنيطرة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

(--- السيد بنعشو مهدي عنوانه)ا()

4333 )القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

(--- السيد بنعشو مهدي عنوانه)ا()

4333 )القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 33 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

 (84I

FOUZMEDIA

SOCIETE OCEAN PLANTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE OCEAN PLANTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3  شا1ع 

موالي عشدالعزيز اقامة الصنوبر 

مكتب 1قم 4 - 4333  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

595(5

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ما31) )3)) (38

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE OCEAN PLANTS

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

اال1ا�سي الفالحية

منبت

تربية املوا�سي

تنسيق الحدائق

مقاول في االشغال املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):) 3 )شا1ع)

الصنوبر) اقامة  عشدالعزيز  موالي 

القنيطرة) ( 4333  -  4 1قم) مكتب 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عشداالله) حجاجمي  السيد 

القنيطرة) ( 4333 (-- عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عشداالله) حجاجمي  السيد 

القنيطرة) ( 4333 (--- عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

  5 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.

 (85I

FOUZMEDIA

 BHUVANTECH
CONSULTANCY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 BHUVANTECH CONSULTANCY

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )35 شا1ع 
محمد الخامس االقامة الكبرى 
ميتروبول الرقم  3 - 4333  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
 59543

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) ((3(3 شتنبر) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BHUVANTECH CONSULTANCY

.  SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)االستشا1ة)

في التسيير.
 35( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االقامة) الخامس  محمد  شا1ع 
الكبرى ميتروبول الرقم) 3 - 4333  

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 PRAKASH السيد)
 C H I K K A S H E T T I K E R E
(-- (-- (--- عنوانه)ا() ( (KRISHNAPPA

الهند.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 PRAKASH السيد)
 C H I K K A S H E T T I K E R E
KRISHNAPPA))عنوانه)ا()---)---)---)

الهند
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  5 بتا1يخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)-.
 (86I

Moroccan(Trading(Negoce(Company

 Moroccan Trading Negoce
Company

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Moroccan(Trading(Negoce
Company

 Bd(d’Anfa - Azur(bureau  3 
 N° 11B- Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 Moroccan(Trading(Negoce

Company  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3  شا1ع 
انفا اقامة ازو11B - 20000 1 الدا1 

الشيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
493665

  5 عقد حر مؤ1خ في) ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  فبراير) )3))
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Moroccan( Trading( Negoce

. Company
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
استيراد) والغذائية  االولية  املواد 

وتصدير.
  3 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
   B - (3333 شا1ع انفا اقامة ازو1)

الدا1 الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:
  .333 ( (: عالل) الجراوي  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عالل  الجراوي  السيد 
1قم) (4 حي تيرت العليا بلوك د زنقة)

78 333 8)كلميم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عالل  الجراوي  السيد 
1قم) (4 حي تيرت العليا بلوك د زنقة)

78 333 8)كلميم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتا1يخ) ( الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

تحت 1قم)-.
 (87I

LE PREMIER CONSEIL

ALHAMBRA GATE
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
ALHAMBRA GATE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 1قم 

4 3) تجزئة معطى هللا ملحاميد 
مراكش 43333 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (433

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( 8
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALHAMBRA GATE

غرض الشركة بإيجاز):)*االستيراد)

والتصدير))تاجر أو وسيط(

*التجا1ة اإللكترونية

*تاجر

*هندسة الكمشيوتر))شركة(.

املتجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1قم)4 3))تجزئة معطى هللا ملحاميد)

مراكش)43333)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد ايت عالل):))333.  

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عالل) ايت  محمد  الشركة 

عنوانه)ا()املسيرة)))حرف أ 1قم)773 

مراكش)43333)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ايت عالل عنوانه)ا()

مراكش) (773 حرف أ 1قم) (( املسيرة)

43333)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما31) ( 6 بتا1يخ) ( التجا1ية بمراكش)

 )3))تحت 1قم)7 7 ) .

 (88I

الحشيب الهيشة

FORNO GUSTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحشيب الهيشة

3، شا1ع 9 بريزاش تقاطع شا1ع 
1حال املسكيني ، 43 3)، الدا1 

الشيضاء املغرب

FORNO GUSTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 34  زنقة 

سجلماسة بلفدير - 3333) الدا1 

الشيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
4946( 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FORNO GUSTO
مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السريعة) الوجشات  في  متخصص 

واملشروبات واملثلجات.
عنوان املقر االجتماعي):)34 )زنقة)
الدا1) ((3333 (- بلفدير) سجلماسة 

الشيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
  3.333 ( الشركة:) 1أسمال  مشلغ 

د1هم،)مقسم كالتالي:
 53 ( (: السيد عشد الجليل بنعما1)

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).
السيد محمد بنعما1):))53)حصة)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بنعما1) الجليل  عشد  السيد 
عنوانه)ا()98)زنقة ميموزة حي الراحة)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب.
السيد محمد بنعما1 عنوانه)ا()98 
زنقة ميموزة حي الراحة)3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنعما1) الجليل  عشد  السيد 
عنوانه)ا()98)زنقة ميموزة حي الراحة)

3333))الدا1 الشيضاء)املغرب
السيد محمد بنعما1 عنوانه)ا()98 
زنقة ميموزة حي الراحة)3333))الدا1)

الشيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  6 بتا1يخ) ( بالدا1 الشيضاء) التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم)77 773.
 (89I

»الشركة املدنية املهنية للمحاماة)»بكو�سي وحب�سي

TAKAFUL ASSAFA SA
تأسيس شركة املساهمة

الشركة املدنية املهنية للمحاماة 
»بكو�سي وحب�سي«

6 زنقة الفرابي، شا1ع الراشدي، 
إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence(Toubkal, 2ème(étage،

3333)، الدا1 الشيضاء املغرب
TAKAFUL ASSAFA SA »شركة 

املساهمة« 
وعنوان مقرها االجتماعي:  ، شا1ع 
عشد املومن -، 33 3) الدا1 الشيضاء 

املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.494935
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) فبراير) )3)) ( (
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAKAFUL ASSAFA SA
التأمين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإعادة التأمين التكافلي.
:) ،)شا1ع) عنوان املقر االجتماعي)
الدا1 الشيضاء) ((3 33 (- عشد املومن)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
 333.333 ويشلغ 1أسمال الشركة)

د1هم،
مقسم كالتالي:

) )حصة) (: السيد اد1يس مغراوي)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

) )حصة) (: الغربي) السيدة صفاء)
بقيمة)33 )د1هم للحصة).

الزكا1ي) بن خياط  مريم  السيدة 
د1هم) ( 33 ) )حصة بقيمة) (: حسني)

للحصة).
حصة) ( ( (: الشركة بنك الصفاء)

بقيمة)33 )د1هم للحصة).
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 (.996 (: الوفاء) تأمين  الشركة 

د1هم) ((99.633 بقيمة) حصة 

للحصة.

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

السيد اد1يس مغراوي بصفته)ا()
ومتصرف) االدا1ة  مجلس  1ئيس 

عنوانه)ا()كاليفو1نيا كولف 1يزو1ت،)

الخضراء،) املدينة  (،6 9 فيال)

الشيضاء) الدا1  ((7 8( بوسكو1ة)

املغرب

السيد محمد ابراهيمي بصفته)ا()

كنز) إقامة  عنوانه)ا() عام  مدير 

بوعزة،) دا1  (،NR9 فيال) طما1يس،)

الشيضاء) الدا1  ((7((3 النواصر)

املغرب

بصفته)ا() الغربي  السيدة صفاء)

تجزئة) (، 3 عنوانه)ا() متصرف 

پا1ك،) دي  لو1ي  إقامة  تيرزونا،)

شا1ع املحيط األطل�سي)83 3))الدا1)

الشيضاء)املغرب
الزكا1ي) بن خياط  مريم  السيدة 

حسني بصفته)ا()متصرف عنوانه)ا()
4 )بيس،)زنقة الصنعاني،)حي 1اسين)

33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب

بصفته)ا() الوفاء) تأمين  الشركة 

عشد) شا1ع  عنوانه)ا() ،) متصرف 

املومن)33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب

بصفته)ا() الصفاء) بنك  الشركة 

عشد) شا1ع  (، 9 عنوانه)ا() متصرف 

املومن)33 3))الدا1 الشيضاء)املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا( (ERNST & YOUNG الشركة)

بصفته مراقب الحسابات عنوانه)ا()
قدو1) بن  اللطيف  عشد  شا1ع  (،37

3353))الدا1 الشيضاء)املغرب

)ا(بصفته) (DELOITTE الشركة)

مراقب الحسابات عنوانه)ا()ال ما1ينا)

شا1ع) (، (3 إيفوا1) (,C مشنى) كازابالنكا,)

 (7((3 ( سيدي محمد بن عشد هللا)

الدا1 الشيضاء)املغرب

األسا�سي) النظام  مقتضيات 

وتوزيع) االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األ1باح):

في) خمسة  نسشة  اقتطاع  يتم 
املائة من الربح الصافي للسنة املالية)
احتياطي) لتكوين صندوق  يخصص 
على) القانوني،) االحتياطي  يدعى 
خسا1ات) الربح  هذا  من  ينقص  أن 
إن كانت هناك) السنوات املنصرمة،)

خسا1ات.
إلزامي) غير  االقتطاع  يصشح هذا 
القانوني) االحتياطي  مشلغ  تجاوز  إذا 

عشر 1أسمال الشركة.
كيفيات) العامة  الجمعية  تحدد 
أداء)األ1باح املصوت عليها من طرفها،)
مجلس) حددها  بذلك  تقم  لم  وإن 
الجماعية.) اإلدا1ة  أو مجلس  اإلدا1ة 
ويجب أن يتم هذا األداء)داخل أجل)
أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من اختتام)
تمديدها) يتم  لم  ما  املالية  السنة 
املحكمة) 1ئيس  من  استعجالي  بأمر 
بناء)على طلب من مجلس اإلدا1ة أو)

مجلس اإلدا1ة الجماعية..
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
ال توجد امتيازات خاصة..

بقشول) متعلقة  مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له الشث في طلشات القشول):
إخضاع تفويت األسهم للغير بأية)
صفة من الصفات ملوافقة الشركة.)

مجلس إدا1ة الشركة هو الجهاز)
طلشات) في  الشت  له  املخول  الشركة 

القشول.).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  8 بتا1يخ) الشيضاء) بالدا1  التجا1ية 

ما31) )3))تحت 1قم) 77359.
 (93I

CE.TELZAKI

CE.TELZAKI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة
CE.TELZAKI

 AVENUE(HASSAN(II(BEJAAD 26
، 25060، bejaad(Maroc

CE.TELZAKI SARL   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شا1ع 
الحسن الثاني - 5363) أبي الجعد 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
1قم التقييد في السجل التجا1ي 

.5  
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) فبراير) )3)) ((( املؤ1خ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

السعيدي)))زكرياء))كمسير وحيد
تشعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
  7 بتا1يخ) ( الجعد) بابي  االبتدائية 

ما31) )3))تحت 1قم)38.
 (9 I

CABINET BENISSA

BEC TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence(Al(Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
BEC TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاؤع واد 
الدهب 1قم 65 طنجة - 93333 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

1قم التقييد في السجل التجا1ي : 
  (537

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  ( بمقت�سى)
القانون) إعداد  تم  يناير) )3)) (( 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متشوعة  الشركة  تسمية 
 BEC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشضائع على املستوى الوطني والدولي
على) الشضائع  نقل  في  الوساطة 

املستوى الوطني والدولي.
شاؤع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 93333 (- 65)طنجة) واد الدهب 1قم)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

  33.333 ( مشلغ 1أسمال الشركة:)

د1هم،)مقسم كالتالي:

  .333 ( (: بالل) الشيب  السيد 

حصة بقيمة)33 )د1هم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بالل  الشيب  السيد 

طنجة) (65 1قم) الدهب  واد  شاؤع 

93333)طنحة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بالل  الشيب  السيد 

طنجة) (65 1قم) الدهب  واد  شاؤع 

93333)طنحة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (3( بتا1يخ) ( بطنجة) التجا1ية 

 )3))تحت 1قم)353 .

 (9(I

comptoir(expertise(du(maroc

SALA BIANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SALA BINAE SARL AU

قفل التصفية
1قم التقييد في السجل التجا1ي : 

. (373

تشعا ملقتضيات الجمع العام غير)
العادي املؤ1خ في) )3)/ 38/3)تقر1)

مايلي:)

-)تصفية ووقف نشاط الشركة))

محمد) موصوف  السيد  تعيين  (-

مصف قانوني للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  تحديد  (-

الرئي�سي))للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال))بتا1يخ) )3)/33/ 3 

تحت عدد) 8 36)بالسجل التجا1ي)

 (373

 (93I
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 املحكمة التجارية بالرباط
شعشة معالجة صعوبة املقاولة

ملف تسوية قضائية لشركة باني مشا1يع)

العمران

ملف 1قم):)6/ )3)

اشعا1
عن) الصاد1  الحكم  بمقت�سى 

بتا1يخ) بالرباط  التجا1ية  املحكمة 

التجا1ي) امللف  في    )ما31) )3))

عدد)56/ 9/833 3).

حكم عدد)5 .

قضت املحكمة التجا1ية بالرباط)

القضائية) التسوية  مسطرة  بفتح 

لشركة باني مشا1يع العمران الكائنة)

 A بلوك) (3 الشقة) ( 3 بالعما1ة 1قم)

بالسجل) املسجلة  تما1ة،) (( املسيرة)

التجا1ية) املحكمة  لدى  التجا1ي 

بالرباط تحت 1قم) 6367.

بتحديد تا1يخ التوقف عن الدفع)

في)8 )شهرا السابقة لهذا الحكم.

قاضيا) عشو  ليلى  السيدة  بتعيين 

منتدبا والسيد صشاح سيميل قاضية)

منتدبا بالنيابة والخشيرة نجوى بوضهر)

سنديكا مكلفا بمراقشة عمليات تسيير)

املقاولة.

الحكم) هذا  بكون  التصريح 

بقوة) املعجل  بالنفاذ  مشمول 

القانون.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تا1يخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  االشعا1  هذا 

بالنسشة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خا1ج اململكة)

3)7)من) (،584 املغربية طشقا للمواد)

مدونة التجا1ية.
عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

10

املحكمة التجا1ية بالرباط

ملف 1قم : 36/ )3)

حساب 1قم 86 3

شركة) (: األول) الطرف 

.BOUREGREG TRAVEL

خالد زكويرة،) (: القانوني) مسيرها 

الوطنية) التعريف  الشطاقة  1قم 

A794748،)مغربية الجنسية.

الطرف الثاني):

 BOUREGREG TRAVEL شركة)

TOURS EVENTS،)مسيرها القانوني)

لشطاقة) الحامل  يوسف،) دكالي 

(،SH83375 (: الوطنية) التعريف 

مغربية الجنسية.

 TRANSPORT (: التجا1ي) األصل 

.DE VOYAGEUR

العنوان):)))شا1ع امير موالي عشد)

هللا 1قم)3 )حسان،)الرباط.

1قم السجل التجا1ي):)63649.

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشرة))5 ) 

يوما من صدو1 اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن 1ئيس مصلحة السجل التجا1ي

11 مكرر

املحكمة التجا1ية بالرباط

ملف 1قم 8 / )3)

حساب 1قم : 3387

 RABAT شركة) (: األول) الطرف 

.DAR LFAKIA SARL

مسيرها القانوني):)نبيل عيوش.

الوطنية) التعريف  الشطاقة  1قم 

C343684،)مغربي الجنسية.

الطرف الثاني):

.RIAD L’HAMMA SARL(شركة

الحق) عشد  (: القانوني) مسيرها 

طالي.

الوطنية) التعريف  الشطاقة  1قم 

A 38( 4،)مغربي الجنسية.

الفواكه) بيع  (: التجا1ي) األصل 

الجافة والشوكوالت.

ساحة) (5 الرباط) (: العنوان)

الجوالن،)حسان الرباط.

1قم السجل التجا1ي):)77837.

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشرة))5 ) 

يوما من صدو1 اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
1ئيس مصلحة السجل التجا1ي

12 مكرر

املحكمة التجا1ية بالرباط

ملف 1قم):)9 / )3)

حساب 1قم)3395

الطرف األول):)محمد املودن،))1قم)

(،P 8396(الشطاقة التعريف الوطنية

مغربي الجنسية.

الطرف الثاني):

لشطاقة) الحامل  املودن،) احمد 

التعريف الوطنية):)P3 869،)مغربي)

الجنسية.

أجزاء) بيع  (: التجا1ي) األصل 

الد1اجات.

1قم) عما1ة الغندو1ي،) (: العنوان)

) )محل)7)شا1ع تادلة،)الرباط.

1قم السجل التجا1ي):)73)35 .

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشرة))5 ) 

يوما من صدو1 اإلعالن الثاني.

اإلعالن األول
1ئيس مصلحة السجل التجا1ي

13 مكرر

املحكمة التجا1ية بالرباط

ملف 1قم  )/ )3)

حساب 1قم : )343

فاطمة،) حركات  (: األول) الطرف 
الوطنية) التعريف  الشطاقة  1قم 

)A53(85،)مغربية الجنسية.
شناق،) 1شيد  (: الثاني) الطرف 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
1قم)A736538،)مغربي الجنسية.

األصل التجا1ي):)صالون الحالقة.
موالي) زنقة  (4( (: العنوان)

اسماعيل حسان الرباط.
1قم السجل التجا1ي):)))8)7.

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشرة))5 ) 

يوما من صدو1 اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

1ئيس مصلحة السجل التجا1ي

128 مكرر

املحكمة التجا1ية بالرباط

ملف 1قم : 34/ )3)

حساب 1قم :  4 3

ا1بيجة) فاطنة  (: األول) الطرف 
(: الوطنية) التعريف  الشطاقة  1قم 

AB(  738)مغربية الجنسية.

العلمي) حنان  (: الثاني) الطرف 
(: الوطنية) التعريف  الشطاقة  1قم 

M5384(6)مغربي الجنسية.

املالبس) بيع  (: التجا1ي) األصل 
وقاسة) زنقة  (: العنوان) املستعملة،)
السجل) 1قم  الرباط  املالح  (97 1قم)

التجا1ي):)3  39 .

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

  5 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدو1 اإلعالن الثاني.

االعالن الثاني
1ئيس مصلحة السجل التجا1ي

1 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجا1ية بالرباط
ملف 1قم :  )3)/38
حساب 1قم : 35)3

الطرف االول):)
مريم كوفة

(: 1قم الشطاقة التعريف الوطنية)
.BE7(33 5

مغربية الجنسية.
شركة) (: الثاني) الطرف 

.KOUFABDER SARL AU
مسيرها القانوني):)مريم كوفة.

 MD DE (: التجا1ي) االصل 
.CONFESSERIE EN DETAIL

أكس) بلوك  أ  (6 محل) (: العنوان)
أسواق السالم الرباط.

1قم السجل التجا1ي):)843)9.
بمصلحة) التعرضات  وستقشل 
التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 
5 )يوما من صدو1) بالرباط الى غاية)

االعالن الثاني.
االعالن الثاني

1ئيس مصلحة السجل التجا1ي

25 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب صعوبات املقاولة

بيان نشر أمر بالتوزيع
تطشيقا ملقتضيات املادة 668 من 

مدونة التجا1ة
التصفية قضائية 

عدد) )3)/)8)

السنديك عشد الكشير صفادي
هاال) شركة  دائني  علم  في  ليكن 
االجتماعي) مقرها  الكائن  باطام 
الز1قطوني،) شا1ع  سانتر  توين 
عدد) أمر  صد1  أنه  الشيضاء،) الدا1 
املنتدب) القا�سي  عن  ( 33/(3( 
الشيضاء) بالدا1  التجا1ية  باملحكمة 
بامللف) بتا1يخ) )3)/)39/3)

.(8(/8334/(3( 
من) وبأن  الضشط  بكتابة  مودع 
باالستئناف) الطعن  األطراف  حق 
 ( 5( داخل أجل خمسة عشرة يوما)
من تا1يخ نشر هذا الشيان بالجريدة)
الرسمية طشقا للمادة)668)من مدونة)

التجا1ة.
14

املحكمة التجا1ية بالدا1 الشيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 

د1ابو1
عدد   
اشعا1

بمقت�سى الحكم عدد)4))الصاد1)
بتا1يخ)8 )فبراير) )3)،)بامللف عدد)
املحكمة) لدى  ( 9/83 5/(3( 
الذي ق�سى) التجا1ية بالدا1 الشيضاء)
بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)
التجا1ي عدد) السجل  ذات  د1ابو1،)

.43963
زنقة) (5 والكائن مقرها االجتماعي)

شجرة الرحي النخيل الدا1 الشيضاء.
وعين السيد عشد الرفيع بوحمرية)
قاضيا منتدبا والسيد املهدي سالم)

قاضيا منتدبا نائشا عنه.
األمالي) الرحمان  عشد  والسيد 
محمد) شا1ع  (6(5 مكتشه) سنديكا 

الخامس،)الدا1 الشيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تا1يخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
مع) الرسمية  بالجريدة  االشعا1  هذا 
بالنسشة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خا1ج اململكة)
و9 7  (584 للمواد) طشقا  املغربية 

و3)7)من مدونة التجا1ة.
عن 1ئيس كتابة الضشط

15

املحكمة التجا1ية بالدا1 الشيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 

ساتراما1ين
عدد 3 
اشعا1

بمقت�سى الحكم عدد)6))الصاد1)
بتا1يخ)8 )فبراير) )3)،)بامللف عدد)
املحكمة) لدى  (( /83 5/(3( 
الذي ق�سى) التجا1ية بالدا1 الشيضاء)
بفتح مسطرة االنقاذ في حق شركة)
التجا1ي) السجل  ذات  ساتراما1ين،)

عدد)64457 .
زنقة) (5 والكائن مقرها االجتماعي)

شجرة الرحي النخيل الدا1 الشيضاء.

وعين السيد عشد الرفيع بوحمرية)

قاضيا منتدبا والسيد املهدي سالم)

قاضيا منتدبا نائشا عنه.

األمالي) الرحمان  عشد  والسيد 

محمد) شا1ع  (6(5 مكتشه) سنديكا 

الخامس،)الدا1 الشيضاء.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تا1يخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  االشعا1  هذا 

بالنسشة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خا1ج اململكة)

و9 7  (584 للمواد) طشقا  املغربية 

و3)7)من مدونة التجا1ة.
عن 1ئيس كتابة الضشط

16

املحكمة التجارية بمكناس
تحويل شخص طشيعي إلى شخص 

معنوي
ملف عدد):)  / )3)

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

3 )فبراير) )3).

تم تحويل الشخص الذاتي فؤاد)

التعريف) لشطاقة  الحامل  غالب 

واملسجل) (C338737 عدد) الوطنية 

 43746 بالسجل التجا1ي تحت 1قم)

 STE إلى شخص معنوي تحت اسم)

 PHARMACIE CLINIQUE DE
MEKNES SARL AU)شركة في طو1)

 438 1قم) مقرها  الكائن  التأسيس 

شا1ع بير أنزا1ان م ج مكنا3.
التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)333333))د1هم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أن توضع 

التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن 1ئيس كتابة الضشط باملحكة التجا1ية)

17 مكرر

املحكمة التجا1ية بمكنا3

تحويل شخص طشيعي إلى شخص 
معنوي

ملف 1قم ) / )3)

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تحويل) تم  فبراير) )3)) ( 3

اد1ي�سي) امينة  الذاتي  الشخص 

التعريف) لشطاقة  الحاملة  بوطيبي 

واملسجلة) (C 994 7 1قم) الوطنية 

 54443 بالسجل التجا1ي تحت 1قم)

اسم) تحت  معنوي  شخص  إلى 

 STE PHARMACIE MICHLIFEN
D’IFRANE SARL AU)شركة في طو1)

 IFRANE 7(التأسيس الكائن مقرها بـ

.RUE DES ERABLES
التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)833.333. )د1هم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أن توضع 

التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن 1ئيس كتابة الضشط

املحكمة التجا1ية بمكنا3

18 مكرر

املحكمة التجا1ية بمكنا3

تحويل شخص طشيعي إلى شخص 
معنوي

ملف 1قم 4 / )3)

حساب  67 

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

6 )فبراير) )3))تم تحويل الشخص)

الذاتي املهداوي مريم الحاملة لشطاقة)

 D 9 7 3 1قم) الوطنية  التعريف 

تحت) التجا1ي  بالسجل  واملسجلة 
1قم)44394)إلى شخص معنوي تحت)

 PHARMACIE AL HAY EM اسم)

شركة في طو1 التأسيس) (SARL AU

بـحي األمل زنقة فا3) الكائن مقرها 
1قم)56 )ويسالن مكنا3.

التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)833.333. )د1هم.
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لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أن توضع 

التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن 1ئيس كتابة الضشط

املحكمة التجا1ية بمكنا3

19 مكرر

املحكمة التجا1ية بمكنا3

تحويل شخص طشيعي إلى شخص 
معنوي

ملف 1قم 5 / )3)

حساب 673 

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

4))فبراير) )3))تم تحويل الشخص)

الذاتي هند القمحي الحاملة لشطاقة)

 D55(8(4 1قم) الوطنية  التعريف 

تحت) التجا1ي  بالسجل  واملسجلة 
1قم)54 43)إلى شخص معنوي تحت)

 PHARMACIE ELKAMHI اسم)

شركة في طو1 التأسيس) (SARL AU

الكائن مقرها بـ)35 )شا1ع السعديين)

البساتين مكنا3.
التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)733.333)د1هم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  أن توضع 

التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن 1ئيس كتابة الضشط

املحكمة التجا1ية بمكنا3

20 مكرر

املحكمة التجا1ية بمكنا3

تحويل شخص طشيعي إلى شخص 
معنوي

ملف 1قم 6 / )3)

حساب 669 

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

5 )فبراير) )3))تم تحويل الشخص)

الذاتي سميرة ودغيري الحاملة لشطاقة

 D434755 1قم) الوطنية  التعريف  (
تحت) التجا1ي  بالسجل  واملسجلة 
1قم)39744)إلى شخص معنوي تحت)
 PHARMACIE RAS - JERRI اسم)
شركة في طو1 التأسيس) (SARL AU
جيري) 1ا3  ( ( 1قم) مقرها  الكائن 

املركز الحاجب.
التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)833.333. )د1هم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضشط  بكتابة  أن توضع 
التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 1ئيس كتابة الضشط
املحكمة التجا1ية بمكنا3

21 مكرر

املحكمة التجا1ية بمكنا3
تحويل شخص طشيعي إلى شخص 

معنوي
ملف 1قم  )3)/7 

حساب 674 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تحويل الشخص) (،(3( /3(/  
الحاملة) العما1ي  فدوى  الداتي 
عدد) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
بالسجل) ,املسجلة  (X 79(5 
 583 6 عدد) تحت  التجا1ي 
اسم) تحت  معنوي  شخص  إلى 
 PHARMACIE SOLFAMI SARL
AU)شركة في طو1 التأسيس،)الكائن)
مقرها)  - ))عما1ة ب)4))البستان)) 

ويسالن)-)مكنا3.
التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)433333 )د1هم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضشط  بكتابة  ان توضع 
التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 1ئيس كتابة الضشط
املحكمة التجا1ية بمكنا3

121 مكرر

املحكمة التجا1ية بمكنا3

تحويل شخص طشيعي إلى شخص 
معنوي

ملف 1قم  )3)/3)

حساب 679 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تحويل الشخص) (،(3( /3(/((

الذاتي هدان محمد الحاملة لشطاقة)

 D 36383 عدد) الوطنية  التعريف 

تحت) التجا1ي  بالسجل  واملسجل 
معنوي) شخص  إلى  (33453 عدد)

 PHARMACIE EL اسم) تحت 

MENZEH HM SARL AU)شركة في)

الكائن مقرها شا1ع) طو1 التأسيس،)

الوزاني) لحسن  حي  الفا�سي  عالل 

قدماء)املحا1بين)-)مكنا3.
التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)333.333.))د1هم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضشط  بكتابة  ان توضع 

التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن 1ئيس كتابة الضشط

املحكمة التجا1ية بمكنا3

122 مكرر

املحكمة التجا1ية بمكنا3

تحويل شخص طشيعي إلى شخص 
معنوي

ملف 1قم  )3)/9 

حساب 677 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تحويل الشخص) (،(3( /3(/((

الحامل) عشيق  عمر  موالي  الذاتي 

عدد) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
V6(643)واملسجلة بالسجل التجا1ي)

شخص) إلى  (35353 عدد) تحت 

 PHARMACIE EL(معنوي تحت اسم

شركة) (JAMAA ROUA SARL AU

الكائن مقرها) 3  في طو1 التأسيس،)

الحياني) احمد  حي  الشاوية  شا1ع 

مكنا3.

التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 
بقيمة)333.333. )د1هم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضشط  بكتابة  ان توضع 
التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 1ئيس كتابة الضشط
املحكمة التجا1ية بمكنا3

123 مكرر

املحكمة التجا1ية بمكنا3
تحويل شخص طشيعي إلى شخص 

معنوي
ملف 1قم  )3)/8 

حساب 675 
في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تحويل الشخص) (،(3( /3(/ 8
الذاتي زكية الشافعي الحاملة لشطاقة)
 AB4345( عدد) الوطنية  التعريف 
تحت) التجا1ي  بالسجل  واملسجلة 
عدد)35348)إلى شخص معنوي تحت)
 PHARMACIE AZZAHRA اسم)
طو1) في  شركة  (TOLAL SARL AU
التأسيس،)الكائن مقرها شا1ع)5))1قم)

 4)توالل)-)مكنا3.
التجا1ي) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة)533.333. )د1هم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضشط  بكتابة  ان توضع 
التجا1ية بمكنا3 داخل أجل خمسة)
صدو1) تا1يخ  من  يوما  () 5( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة األولى

عن 1ئيس كتابة الضشط
املحكمة التجا1ية بمكنا3

124 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
 تقديم أصل تجا1ي حصة في شركة

ملف عدد 35/ )3)
حساب عدد 9)9)

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ومسجل بمراكش) ((3(3 أكتوبر) ((8

بتا1يخ)5))نوفمبر)3)3).
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قدم السيد الفا1يز ا1يك ولي اند1)

 (ALVAREZ ERIC WILLY ANDRE(

1قم) التسجيل  لشطاقة  الحامل 

   6 بفيال) والساكن  (E3(3(48M

أ1كن بساتين الزيتون شرفية مراكش.

لشركة ذات املسؤولية املحدودة)

 GROUPE جستين) ازدبيو  كروب 

مقرها) الكائن  (AZBIO GESTION

حي املسيرة) ( -39 االجتماعي بمنتدى)

 )تجزئة الضحى مراكش.

في) الكائن  التجا1ي  جميع األصل 

3) )شا1ع محمد الشقال كلير مراكش)

واملعد للنشاط التالي):)مختبر التحليل)

الطبي.
التجا1ي) بالسجل  مسجل  والغير 

)أ1بعة ماليين) (4.7(5. 33,33 بمشلغ)

ألف) وعشرون  وخمسة  وسشعمائة 

ومائة د1هما(.

أعاله) املذكو1  الشائع  دائني  فعلى 

قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تا1يخ)

اليوم) في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن 1ئيس كتابة الضشط

22 مكرر

املحكمة التجا1ية بمراكش

هشة أصل تجا1ي
ملف عدد  36/ )3)
حساب عدد 8)9)

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ومسجل بمراكش) ((3 9 نوفمبر) (33

بتا1يخ)3 )ما31)3)3))وهب كل من):

الحامل) املرني�سي صفوان  السيد 

1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

 ) E536)والساكن بأسيف 3 1قم)

69)مراكش.

الحاملة) عائشة  1بان  السيدة 

1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

والساكنة بأسيف 3 1قم) (E834 7

69)مراكش.

السيدة املرني�سي حليمة الحاملة)
1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
E 5(935)والساكنة بأسيف 3 1قم)

69)مراكش.
الحاملة) حنان  املرني�سي  السيدة 
1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
والساكنة بسماللية زنقة) (E586886

1قم)99)واد الذهب.
الحاملة) فوتم  املرني�سي  للسيدة 
1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 
E563(54)والساكنة بأسيف 3 1قم)

36)مراكش.
الكائن) التجا1ي  األصل  جميع 
مراكش) بوكا1  يناير  شا1ع)  ) (4 في)
واملعد للنشاط التالي):)بيع مواد الشناء)

بالتقسيط.
التجا1ي) بالسجل  ومسجل 
تحت) بمراكش  التجا1ية  باملحكمة 
8 559)من السجل التحليلي في) 1قم)

اسم مو1ثهم).
املذكو1ون) الواهشون  دائني  فعلى 
الى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجا1ي  السجل  قسم 
التجا1ية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
من تا1يخ نشر االعالن االول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر االعالن)

الثاني.
اإلعالن األول

عن 1ئيس كتابة الضشط

23 مكرر

املحكمة التجا1ية بمراكش

 تقديم أصل تجا1ي حصة في شركة
ملف عدد 37/ )3)
حساب عدد 934)

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش) ومسجل  فبراير) )3)) ( 6

بتا1يخ)3))فبراير) )3).
حليمة) حمدوش  السيدة  قدمت 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
بكولف) والساكنة  (AB48 43 1قم)
مراكش) بوعكاز  (9 1قم) الشريفية 
من) (TER  6 (وذلك حسب الفصل
لفائدة) للضرائب  العامة  املدونة 
 PHARMACIE CARREFOUR(شركة

.AL MAZAR SARL AU

الكائن) التجا1ي  األصل  جميع 

املركز) أكدال  السياحية  باملنطقة 

التجا1ي املزاS 3(1)مراكش واملستغل)

كصيدلية املسجل تحت عدد تحليلي)

  7 6 1قم) ترتيبي  وعدد  ( 375 (

واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

بثمن قد1ه)45.733 .4)د1هم كحصة)

في الشركة التي هي في طو1 التأسيس.

فعلى دائني املتنازل املذكو1 أعاله)

قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تا1يخ)

اليوم) في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن 1ئيس كتابة الضشط

24 مكرر

املحكمة التجا1ية بمراكش

 بيع أصل تجا1ي
ملف عدد 39/ )3)
حساب عدد 947)

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بمراكش) ومسجل  فبراير) )3)) ( 6

عدد) تحت  فبراير) )3)) ((( بتا1يخ)

(، (79( (: أمر باستخالص) (، 5357

توصيل)4535.

بن) محمد  الطاهري  السيد  باع 

موالي املامون وزهراء)الحامل لشطاقة)

 E 6(377 1قم) الوطنية  التعريف 

سكناه بمراكش اسيف ب 1قم)89.

حميد) بن  امين  الصغير  للسيد 

التعريف) لشطاقة  الحامل  وسمية 

سكناه) (EE59533 1قم) الوطنية 

بمراكش سيدي عشاد)3)1قم)5) .

بمراكش) الكائن  التجا1ي  األصل 

 35 1قم) الحضري  املجمع  املسيرة 

بالسجل) املقيد  للقهوة،) واملعد 

التجا1ي بمراكش تحت عدد)86 63 

اإليضاحي وعدد) ) )  السجل  من 

من السجل الترتيبي بجميع عناصره)

املادية واملعنوية بثمن قد1ه)33.333  

د1هم.

أعاله) املذكو1  الشائع  دائني  فعلى 

قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تا1يخ)

اليوم) في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن 1ئيس كتابة الضشط

25 مكرر

املحكمة التجا1ية بمراكش

 تقديم أصل تجا1ي حصة في شركة
ملف عدد 43/ )3)
حساب عدد 953)

في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بمراكش) ومسجل  فبراير) )3)) ( 7

بتا1يخ)3))فبراير) )3).

هشام) 1شدان  السيد  قدم 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

 3 والساكن باملسيرة) (E535653 1قم)

مراكش وذلك حسب) (534 1قم)  3

الفصل) TER  6)من املدونة العامة)

للضرائب.

 PHARMACIE AIN(لفائدة شركة

 MEZOUAR MARRAKECH SARL

.AU

جميع األصل التجا1ي الكائن بعين)

واملستغل) مراكش  (338 1قم) مزوا1 

كصيدلية املسجل تحت عدد تحليلي)

  5(3 1قم) ترتيبي  وعدد  (7 394

واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

بثمن قد1ه)643.333.))د1هم كحصة)

في الشركة.

فعلى دائني املتنازل املذكو1 أعاله)

قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تا1يخ)

اليوم) في  وينتهي  االول  االعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر االعالن الثاني.

اإلعالن األول
عن 1ئيس كتابة الضشط

26 مكرر
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املحكمة  التجا1ية بمراكش

ملف 1قم :  )3)/ 4

حساب 1قم :  964) 
بيع أصل تجا1ي

مؤ1خ) توثيقي  عقد   بمقت�سى 

بتا1يخ) واملسجل  ((3 8 ماي) ( 4 ( في)

السيدة) وهشت  يناير) )3)،) (8

الحاملة) لو1يدي  بنونة  العزيزة 

1قم) الوطنية  التعريف   لشطاقة 
التجا1ي) األصل  جميع  (،E  773
)7)زنقة باب اغناو) الكائن بمراكش،)

وبيع) لكراء) املعد  الكرماعي،) عما1ة 

املسمى) 1ياضية  وأدوات  معدات 

واملسجل) (COIN DU PROGRES

بالسجل التجا1ي تحت عدد)33868 

واملعنوية،) املادية  عناصره  بجميع 

بمشلغ)33.333.33 )د1هم.

فعلى دائني الواهشة املذكو1ة أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجا1ية) باملحكمة  التجا1ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تا1يخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن 1ئيس كتابة الضشط

27 مكرر

املحكمة  التجا1ية بمراكش

ملف 1قم :  )3)/)4

حساب عدد :  959) 
بيع أصل تجا1ي

مؤ1خ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

في مسجل  فبراير) )3)) ((3  بتا1يخ)

 ))ما31) )3))تحت املراجع التالية):

أمر) (33 7593 املداخيل) كناش 

توصيل) (،(3( / 5 38 باستخالص)

باعت) ((3( 535   349 األداء)

 RIAD LES TROIS )املسماة) الشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (MAGES

د1هم) ( 3.333 الرأسمال) املحدودة 

بمراكش،) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
1ياض العرو3 د1ب الجامع) مدينة،)
التجا1ي) بالسجل  واملقيدة  1قم)  )

بمراكش عدد)9879).

 MAISON املسماة) للشركة 

ذات) شركة  (DES TROIS MAGES

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

د1هم) ( 3.333.33 الرأسمال) وحيد 

بمراكش،) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

أ1فود،) 1ياض  عما1ة  (،9 1قم) مكتب 

بالسجل) واملقيدة  (8 1قم) مدخل 

التجا1ي بمراكش عدد) 98)3 .

مجموع األصل التجا1ي املستغل)

بمراكش،) الكائن  للضيافة  كدا1 

1ياض العرو3 د1ب الجامع) مدينة،)
التجا1ي) بالسجل  واملقيدة  1قم)  )

وبالسجل) ((9879 عدد) بمراكش 

 34(7 عدد) تحت  الترتيبي  التجا1ي 

بجميع عناصره املادية واملعنوية.

 4((.796.33 بثمن إجمالي قد1ه)

د1هم تم اإلبراء)منه في العقد.

الشائعة) الشركة  دائني  على 

يتقدموا) أن  أعاله  املذكو1ة 

بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجا1ي)

داخل) بمراكش،) التجا1ية  باملحكمة 

اإلعالن) نشر  تا1يخ  من  يبتدئ  أجل 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

)5 ()من نشر اإلعالن الثاني).

اإلعالن األول
عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

28 مكرر

املحكمة  التجا1ية بمراكش

ملف عدد :  )3)/43

حساب 1قم :  967) 

في) مؤ1خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) ومسجل  فبراير) )3)) (3

قدم السيد) فبراير) )3)) ( ( بتا1يخ)

عشد املجيد النصيري الحامل لشطاقة)

 PB83893 عدد) الوطنية  التعريف 

 (577 العزوزية) بتجزئة  الساكن 

 GROUP AMAZON مراكش)

.... ( 1قم) العزوزية  (EQUIPEMENT

 438 1قم) قي  اإلجتماعي  مقرها 

الو1دوة)4)الداوديات مراكش في طو1)

التأسيس.

 98378 التجا1ي) األصل  جميع 

واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

بمشلغ) قوم  شركة  في  كحصة 

349577.33 )د1هم.

فعلى دائني مقدم الحصة املذكو1ة)

إلى) بتصريحاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجا1ي  السجل  قسم 

التجا1ية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

من تا1يخ نشر اإلعالن األول وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

اإلعالن األول
عن 1ئيس كتابة الضشط

29 مكرر

املحكمة  التجا1ية بأكادير

ملف عدد :  )3)/) 

حساب خصو�سي :  355) 

تفويت أصل تجا1ي
املؤ1خ) التوثيقي  العقد  بموجب 

في)33)ديسمبر)3)3)،)فوتت السيدة)

ابن الطالب بطاقتها الوطنية) أسماء)

جميع األصل التجا1ي) (،BE4(37 7

الكائن) املسجد  صيدلية  ( املسمى)

الحسني) الحي  ( 38 بلوك) (8 ب)

التجا1ي) بالسجل  واملسجل  اكادير،)

تحت) باكادير  التجا1ية  باملحكمة 

لفائدة السيدة صوفيا) ((9384 عدد)

الجوهري الحاملة للشطاقة الوطنية)

إجمالي) بثمن  وذلك  (،JC4973(4

قد1ه)853333)د1هم.

وبذلك فإن 1ئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجا1ية بأكادير داخل أجل)

املوالية) () 5( يوما) عشرا  الخمسة 

 84،83 للمواد) الثانية طشقا  للنشرة 

و34 )من مدونة التجا1ة.

اإلعالن األول
تحت جميع التحفظات

عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

30 مكرر

املحكمة  التجا1ية بأكادير
ملف عدد):)3 / )3)

حساب خصو�سي):))376) 

تفويت أصل تجا1ي
املؤ1خ) التوثيقي  العقد  بموجب 
3)3)،)باعت السيدة) 33)سبتمبر) في)
الوطنية) بطاقتها  يامنة  الشاعري 
)J3543،)مجموع حصتها من))األصل)
التجا1ي للفندق الكائن بحي تالبرجت)
لفائدة السيدة سلوى دا1ي) اكادير،)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
والسيد خالد دا1ي))) (،J(96 7( 1قم)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
دا1ي) سمير  والسيد  (J33767 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 
J345993،)وذلك بثمن إجمالي قد1ه)

53333)د1هم.
وبذلك فإن 1ئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 
ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجا1ية بأكادير داخل أجل)
املوالية) () 5( يوما) ( عشرا) الخمسة 
 84،83 للمواد) الثانية طشقا  للنشرة 

و34 )من مدونة التجا1ة.
اإلعالن األول

تحت جميع التحفظات
عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

31 مكرر

املحكمة  التجا1ية بأكادير
ملف عدد :  )3)/4 

حساب خصو�سي :  377) 
بيع أصل تجا1ي

املؤ1خ) التوثيقي  العقد  بموجب 
(،(3(3 سبتمبر) و7 ) يونيو  (33 في)
باع السيد نجيب الشوقفاوي بطاقته)
األصل) جميع  (،P(3966 (الوطنية
التجا1ي وهو عشا1ة عن محل لغسل)
زنقة) ( 3 برقم) الكائن  السيا1ات 
واملسجل) اكادير،) 1ياض سالم  (3( 
بالسجل التجا1ي باملحكمة))التجا1ية)
لفائدة) (644 6 عدد) تحت  باكادير 
الحاملة) لشكا1  اسماء) السيدة 
(،J363545 1قم) الوطنية  للشطاقة 
 87533 قد1ه) إجمالي  بثمن  وذلك 

د1هم.
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وبذلك فإن 1ئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجا1ية بأكادير داخل أجل)

املوالية) () 5( يوما) ( عشرا) الخمسة 

 84،83 للمواد) الثانية طشقا  للنشرة 

و34 )من مدونة التجا1ة.

اإلعالن األول
تحت جميع التحفظات

عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

32 مكرر

املحكمة  التجا1ية بأكادير

ملف عدد :  )3)/5 

حساب خصو�سي :  )38) 

هشة أصل تجا1ي

في العرفي  العقد   بموجب 

السيد) وهب  (،(3(3 أكتوبر) ((7  

لشطاقة) الحامل  1باح  القاد1  عشد 

جميع) (،J7(44 الوطنية) التعريف 

األصل التجا1ي الكائن بشا1ع موالي)

عشد هللا 1قم)37/ )عما1ة طريق الخير)

التجا1ي) بالسجل  واملسجل  ( اكادير)

باملحكمة))التجا1ية باكادير تحت عدد)

زينب) السيدة  ابنته  لفائدة  ((3458

1قم) ( 1باح الحاملة لشطاقة التعريف)

.(،J459753

وبذلك فإن 1ئيس مصلحة كتابة)

أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجا1ية بأكادير داخل أجل)

املوالية) () 5( يوما) ( عشرا) الخمسة 

 84،83 للمواد) الثانية طشقا  للنشرة 

و34 )من مدونة التجا1ة.

اإلعالن األول
تحت جميع التحفظات

عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

33 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة 1قم : 

. 6/833 /(3(3
 ملف التصفية القضائية
 1قم :  )3)/6/8333

إشعا1 بفتح مسطرة التصفية 
القضائية

بتا1يخ) الصاد1  الحكم  بمقت�سى 
 (3( /( عدد) تحت  ((3( /33/ 3
عدد) املقاولة  صعوبة  ملف  في 
املحكمة) قضت  (،(3(3/833 /6
مسطرة) فتح  بوجدة  التجا1ية 
شركة) حق  في  القضائية  التصفية 

سيراميك بركان.
 SOCIETE CERAMIQUE DE

BERKANE SARL
باملحكمة) التجا1ي  سجلها  1قم 
  3753 عدد) بوجدة  التجا1ية 
 3 (: ب) االجتماعي  مقرها  تحليلي،)

شا1ع اد1يس ابن بوشعيب)-)وجدة.
دوحي) محمد  األستاذ  وبتعيين 
ا1دوز) واألستاذ جواد  منتدبا  قاضيا 
نائشا له والسيد عشد الرحيم أعراب)
تا1يخ) وحدد  املسطرة،) في  سنديكا 
التوقف عن الدفع في الثمانية عشر)
شهرا السابقة عن صدو1 هذا الحكم.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعين) ( التصريح بديونهم للسنديك)
املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
وذلك) بالوثائق،) مرفقة  املطلوبة 
من تا1يخ) داخل أجل شهرين ابتداء)
نشر هذا االشعا1 بالجريدة الرسمية)
من) (7(3  7 9  584 للمواد) طشقا 

مدونة التجا1ة.
1ئيس مصلحة كتابة الضشط

الطابع والتوقيع

125 

املحكمة التجا1ية بوجدة
ملف 1قم : 3)3)/8 47/83 .
ملف التصفية القضائية 1قم : 

.5/8333/(3( 
إشعا1 بفتح مسطرة التصفية 

القضائية
بتا1يخ) الصاد1  الحكم  بمقت�سى 
 (3( /57 3 /33/ )3))تحت عدد)

التسوية) مسطرة  تحويل  ملف  في 

إلى تصفية قضائية عدد) القضائية 

املحكمة) قضت  (،(3( /83 8/47

مسطرة) بفتح  بوجدة  التجا1ية 

شركة) حق  في  القضائية  التصفية 

عشد) ملسيرها  وتمديدها  ميطال  أكي 

 AKIMETAL SARL أكياو) اللطيف 

باملحكمة) التجا1ي  سجلها  1قم 

  45 3 عدد) بوجدة  التجا1ية 

(،( برقم) االجتماعي  مقرها  تحليلي،)

زنقة موالي عشد هللا بلهاشمي)-)وجدة.

دوحي) محمد  األستاذ  وبتعيين 

أ1دوز) واألستاذ جواد  منتدبا  قاضيا 

نائشا له والسيد محمد غزال سنديكا)

في املسطرة.

الدفع) عن  التوقف  تا1يخ  وحدد 

هو التا1يخ املحدد في الحكم القا�سي)

بفتح مسطرة التسوية القضائية.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) ( التصريح بديونهم للسنديك)

املشالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك) بالوثائق،) مرفقة  املطلوبة 

من تا1يخ) داخل أجل شهرين ابتداء)

نشر هذا االشعا1 بالجريدة الرسمية)

من) (7(3  7 9  584 للمواد) طشقا 

مدونة التجا1ة.
1ئيس مصلحة كتابة الضشط

الطابع والتوقيع

126 

املحكمة التجارية بطنجة
عدد  )3)/343

ملف تفويت حصة في أصل تجا1ي 
عن طريق التنازل بعوض
ملف عدد :  )3)/9 .

كتابة) مصلحة  1ئيس  يعلن 

بطنجة) التجا1ية  باملحكمة  الضشط 

في) مؤ1خ  عدلي  عقد  بمقت�سى  أته 

تنازل بعوض السيد) (،(3( /3(/(4

الحامل) بنصبيح  سعيد  محمد 

عدد) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

حومة) بطنجة  والساكن  (K545533

واملسجل املقراع  جامع  الجزائري 

)بالسجل التجا1ي))بطنجة تحت 1قم)

األصل) في  حصته  جميع  ( 3( 74

قيسا1ية) بطنجة  الكائن  التجا1ي 

هو) الذي  املصلى،) (34 1قم) السالم 

عشا1ة عن محل معد لشيع املالبس،)

لفائدة السيد اسامة املرابط الحامل)

عدد) الوطينة  التعريف  لشطاقة 

حصة) قيمة  وحددت  (،K396378

التنازل) موضوع  التجا1ي  األصل 

بعوض في مشلغ إجمالي قد1ه)3.333  

)عشرة آالف()د1هم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضشط بهذه املحكمة)

5 )يوما ابتداء)من تا1يخ) داخل أجل)

وما) (84 للفصل) طشقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجا1ة.

اإلعالن األول
اإلمضاء):)عن 1ئيس كتابة الضشط

خديجة أقشو1

127 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال

ملف 1قم 34/ )3)

الطرف األول):

الزهراء) فاطمة  السحيمي 

الوطنية) التعريف  بطاقة  1قم 

AB 3(367)مغربية الجنسية.

الطرف الثاني):

)شركة صيدلية الفضيلة صونطي)

ذات مسؤولية محدودة ذات ممثل)

وحيد

األصل التجا1ي):)صيدلية

العنوان):)9)سكتو1 ب حي الرحمة)

تابركت سال

1قم السجل التجا1ي):)7338 

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

السجل التجا1ي باملحكمة االبتدائية)

بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من)

صدو1 اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

9 مكرر
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املحكمة  اإلبتدائية بسال

ملف 1قم 35/ )3)

الطرف األول):

فالحي مريم 1قم بطاقة التعريف)

الوطنية)AB9336)مغربية الجنسية.

الطرف الثاني):

ياقوتة صونطي) شركة صيدلية  (

ذات مسؤولية محدودة ذات ممثل)

وحيد.

األصل التجا1ي):)صيدلية

حي) ب  سكتو1  (3 9 (: العنوان)

الرحمة تابركت سال)

1قم السجل التجا1ي):)8)8  

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

السجل التجا1ي باملحكمة االبتدائية)

بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من)

صدو1 اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

10 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال

ملف 1قم 36/ )3)

الطرف األول):

بطاقة) 1قم  لشنى  بريطيط 

التعريف الوطنية)A   874)مغربية)

الجنسية.

الطرف الثاني):

)شركة صيدلية لشنى صونطي ذات)

مسؤولية محدودة ذات ممثل وحيد.

األصل التجا1ي):)صيدلية

قطاع أ زنقة الو1د) (83 (: العنوان)

حي الرحمة سال)

1قم السجل التجا1ي):)7536 

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 

السجل التجا1ي باملحكمة االبتدائية)

بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من)

صدو1 اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني

11 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال
ملف 1قم 37/ )3)

الطرف األول):
فالحي نجاة 1قم بطاقة التعريف)
الوطنية)A5553(9)مغربية الجنسية.

الطرف الثاني):
الجديد) العهد  صيدلية  شركة  (
ذات) محدودة  مسؤولية  ذات  سال 

ممثل وحيد.
األصل التجا1ي):)صيدلية

العنوان):)تجزئة الوفاق 1قم)69  
االنشعاث) حي  و5 ) ((5 شا1ع) تقاطع 

سال.
1قم السجل التجا1ي):)44944

بمصلحة) التعرضات  وستقشل 
السجل التجا1ي باملحكمة االبتدائية)
بسال إلى غاية خمسة عشر يوما من)

صدو1 اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

12 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالن بيع أصل تجا1ي
ملف 1قم  )3)/33
حساب 1قم 473  

  9 بمقت�سى عقد توثيقي بتا1يخ)
صفاء) السيدة  باعت  فبراير) )3))
(: 1قم) ل.ب.ت.و  الحاملة  األشهب 
االد1ي�سي) سا1ة  للسيدة  (XA87 9(
1قم) ب.ت.و.) ل  الحاملة  الشوزيدي 
الكائن) التجا1ي  األصل  (،L458 3 
بتيفلت،) ( 336 1قم) الدالية  تجزئة 
عشا1ة عن صيدلية)»الفلين«)املسجل)
باملحكمة) (47((( عدد) تحت 
بجميع) بالخميسات،) االبتدائية 
بثمن) واملعنوية  املادية  عناصرهما 

قد1ه)93.333))تسعون ألف د1هم(.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضشط  بكتابة  أن توضع 
أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 
تا1يخ صدو1) من  يوما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.
اإلعالن الثاني

عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
شعشة السجل التجا1ي

إشها1 تفويت أصل تجا1ي
ملف التفويت عدد   )3)/33

مؤ1خ) 1سمي  عقد  بمقت�سى 

من) منجز  في) 3/) /3)3))

الشويوسفي) لحسن  األستاذ  طرف 

بتا1يخ) بتازة  ومسجل  بتازة  املوثق 

السيد) فوت  (،3 /37//(3( 

مغربي) محمد  بن  بوحريشة  بوجمعة 

بتازة) ( 963/ (/33 بتا1يخ) مزداد 

 Z84((9(بطاقة تعريفه الوطنية 1قم
1قم) (5 موطنه حي التوسع مجموعة)

 4)تازة،)لفائدة السيدين):

عز الدين بوكعاوش بن علي) (- ( 

  98(/39/ ( بتا1يخ) مزداد  مغربي 

   Z36(6(6(بتازة بطاقته الوطنية 1قم

موطنه)33)التقدم)))مج د تازة.

علي) بن  بوكعاوش  هشام  (- ((

  985/34/36 بتا1يخ) مزداد  مغربي 

 Z394368 الوطنية) بطاقته  بتازة 

تازة،) ب  مج  (( التقدم) (33 موطنه)

جميع األصل التجا1ي املشتمل على)

1قم) الوفاق  بتجزئة  الكائن  مقهى 

تازة بعناصره املعنوية واملادية) (398

واملسجل بالسجل التجا1ي باملحكمة)

  56(( عدد) تحت  بتازة  االبتدائية 

الشائع) واتفق  التحليلي،) السجل  من 

اإلجمالي) الثمن  أن  على  واملشتريان 

لألصل التجا1ي املشيع هو مائة ألف)

د1هم))33.333 ())يشمل):

د1هم) ألف  ثالثون  مشلغ  (-

)33.333()عن العناصر املعنوية.

د1هم) ألف  سشعون  مشلغ  (-

)73.333)د1هم عن العناصر املادية.

تطشيقا) التعرضات  وستقشل 

للمادة)84)من مدونة التجا1ة بمكتب)

السجل التجا1ي باملحكمة االبتدائية)

يوما يبتدئ من) ( 5 بتازة داخل أجل)

تا1يخ صدو1 النشرة الثانية بالجريدة)

الرسمية.

النشرة الثانية
عن 1ئيس كتابة الضشط

22 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتازة

ملف 1قم )3/ )3)

إشها1 عقد بيع نهائي
في مؤ1خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

) 3))ومسجل بتازة بتا1يخ) ما31) (5

السيدة) اشترت  فبراير) )3)) ((6

املزدادة) املغربية  دودش  لطيفة 

الحاملة) ( 98( نوفمبر) ((3 بتا1يخ)

1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

بتروم) بمحطة  والساكنة  ز 4)359)

شا1ع املقاومة تازة العليا،)من الشائع)

السيد محمد دودش،)املغربي،)املزداد)

1قم) الوطنية  بطاقته  ( 9(9 بتا1يخ)

ز855،)والساكن بمحطة بتروم شا1ع)

املتكون) امللك  العليا،) تازة  املقاومة 

وغسل) الوقود  لتوزيع  محطة  من 

ومطعم) ومقهى  السيا1ات  وتشحيم 

العصري) الصناعي  بالحي  الكائن 

طريق أكنول املسيرة) )تازة،)واملسجل)

 93/3646 1قم) التجا1ي  السجل  في 

بثمن) بتازة،) االبتدائية  باملحكمة 

د1هم. ( .533.333 قد1ه) اجمالي 

التي) األ1ضية  القطعة  أن  علما 

شيد عليها هذا املشروع الزالت غير)

الشوائب) محفظة خالية من جميع 

التي يمكن أن تشوش على املشترية)

ذلك،) في  مسؤوليته  الشائع  ويتحمل 

بأنها زا1ت) كما أن املشترية صرحت 

حالته) على  وتقشله  املذكو1  العقا1 

الراهنة.

تطشيقا) التعرضات  وستقشل 

للمادة)84)من مدونة التجا1ة بمكتب)

السجل التجا1ي باملحكمة االبتدائية)

يوما يبتدئ من) ( 5 بتازة داخل اجل)

بالجريدة) الثاني  النشر  تا1يخ صدو1 

الرسمية.

النشرة الثانية
1ئيس كتابة الضشط

18 مكرر
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املحكمة  االبتدائية بسيدي 

سليمان
إشها1 بيع أصل تجا1ي

كتابة) مصلحة  1ئيس  يشهد 

الضشط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

سليمان.

من) محر1  بيع  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذ أحمد يوسف الصغير)

السيدة) باعت  بالقنيطرة،) موثق 

خديجة العريم بنت محمد،)الساكنة)

سيدي) (94 1قم) كوسيناب  بتجزئة 

(،GA/(836 عدد) وطنيتها  سليمان،)

محمد،) بن  بلعمان  إبراهيم  للسيد 

الساكن بإقامة ابن خلدون عما1ة باء)

 )شقة)9)م ج))مكنا3،)وطنيته عدد):)

 D/79996،)األصل التجا1ي املسمى)

صيدلية العريم والكائن بحي السالم)
سيدي سليمان،) (36 1قم) (34 بلوك)

بقسم) التحليلي  بالسجل  واملقيد 

السجل التجا1ي باملحكمة االبتدائية)

 836 (: عدد) تحت  سليمان  سيدي 

بثمن قد1ه خمسمائة وخمسين ألف)

553.333)د1هم.

الشائعين) دائني  فعلى  وعليه 

لألصل التجا1ي املذكو1 أن يتقدموا)
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجا1ي)

لدى املحكمة داخل أجل))أقصاه)5  

يوما من تا1يخ صدو1 اإلعالن الثاني)

طشقا للفصل)84)من مدونة التجا1ة.

النشرة الثانية
1ئيس مصلحة كتابة الضشط

19 مكرر

املحكمة االبتدئية بانزكان
شعشة السجل التجا1ي

ملف عدد):)34/ )3)

حساب عدد):)6769

بيع أصل تجا1ي
في) مؤ1خ  عدلي  عقد  بمقت�سى 

طرف) من  واملنجز  ((3(3 يونيو) (  

شفيق) وذ/محمد  عرب  ذ/ابراهيم 

العدالن التابعان لهيئةعدول محكمة)

بكتابة) واملودع  بأكادير  االستئناف 

الضشط بتا1يخ)))ما31) )3).

الحامل) عميز  عمر  السيد  باع 

.J(84(((لشطاق التعريف الوطنية

الحامل) ابن عيشل  للسيد حسن 

.JC76568(لشطاقة التعريف الوطنية

على) املنصب  التجا1ي  األصل 

املحل املستغل كمجشنة الكائن بشا1ع)

سيدي سعيد الشريف زنقةاملحكمة)

أيت) اشتوكة  إقليم  بيوكري  بلدية 

  43.333 قد1ه) إجمالي  بثمن  باها 

د1هم.

1ئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

مصلحة كتابة الضشط لكل)

مصلحة أن التعرضات على الهشة)

هذه) ضشط  بكتابة  تودع  املذكو1ة 

5 )يوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثانية طشقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدونة التجا1ة.

اإلعالن األول
عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

الحسين براك

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان

شعشة السجل التجا1ي

ملف عدد  )3)/)3

حساب عدد 6598

إشها1 تقديم أصل تجا1ي

 حصة في شركة

في) مساهمة  عقد  بمقت�سى 

(،(3( /3 /(3 في) مؤ1خ  شركة 

املؤ1خ) الحسابات  مراقب  وتقرير 

بكتابة) واملودع  ((3( /3 /(3 في)

بتا1يخ) املحكمة  هذه  الضشط 

.(3( /3(/ 5

قدمت السيدة):)عواطف متمسك)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

بالسجل) واملسجل  (E536655

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجا1ي 

بانزكان تحت 1قم)8393).

األصل التجا1ي الكائن برقم)33) 

الدشيرة) تافوكت  تجزئة  ( 6 عما1ة)

الجهادية.

طو1) في  شركة  في  كحصة 

 PHARMACIE املدعوة) التأسيس 

محدودة) شركة  (MOUTAMASSIK

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

بنفس) االجتماعي  مقرها  والكائن 

العنوان املشا1 إليه أعاله.

1ئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

ذي) لكل  الضشط  كتابة  مصلحة 

الشيع) على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه) ضشط  بكتابة  تودع  املذكو1 

5 )يوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثانية طشقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدونة التجا1ة.

النشرة األولى

37 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالجديدة

ملف عدد :  )3)/37

حساب 1قم :  9386  

بيع أصل تجا1ي
في) مؤ1خ  عدلي  عقد  بمقت�سى 

بتا1يخ ومسجل  ((3(3 أكتوبر) ( 3 

 ) )نوفمبر)3)3))باع السيد الجياللي)

التعريف) لشطاقة  الحامل  اهريول 

إلى السيدة) (M54(  (الوطنية عدد

وسكينة) نادية  فاطمة،) سهان 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

 M345199،( M290709 عدد)

مجموع األصل التجا1ي) (M53(544

 AVENUE TAHRIR N° 3(الكائن ب

نشاط) فيه  املزاول  (EL JADIDA

 CORDONNIER REPARATEUR

والكيفية) الشروط  حسب  ودلك 

املذكو1ة في العقد.

تقشل) التعرضات  فإن  وعليه 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 

من) يوما  ( 5 أجل) داخل  بالجديدة 

تا1يخ نشر النشرة الثانية).

اإلعالن األول
املشرف على مصلحة السجل التجا1ي

34 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني مالل

ملف التنفيذ عدد):)3)-3   

إعالن عن بيع عقا1 باملزاد العلني
لفائدة):)نوال بوقدير.

اسليماني) األستاذة  (: عنها) ينوب 

فتيحة املحامية بهئية بني مالل.

ضد):)عشد الحكيم كيرو.

كتابة) مصلحة  1ئيس  يعلن 

الضشط لدى املحكمة اإلبتدائية بشني)

3))أبريل) )3))على) مالل أنه بتا1يخ)

الساعة الواحدة بعد الزوال بقاعة)

بيع) سيقع  املحكمة  بهذه  الشيوعات 

باملزاد العلني للعقا1 الذي عشا1ة عن)

مرطوب) دون  الشناء) طو1  في  منزل 

وصالون) حجرتين  على  يشتمل 

و1كن لإلستراحة والكل يتوسطه بهو)

الكائن) إلى مرحاض وسطح  إضافية 

مساحته) مالل،) بشني  اضريد  بأوالد 

تشلغ)3) )م م.

وقد حدد الثمن اإلفتتاحي للشيع)

في مشلغ)45.333.33 )د1هم وعلى من)

1ست عليه املزايدة أن يؤدي فو1ا مع)

زيادة)3)%)واجب الخزينة العامة.

يمكن) املعلومات  من  وللمزيد 

اإلتصال بقسم التنفيذات القضائية)

دفتر) على  لإلطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
اإلمضاء):)1ئيس مصلحة كتابة الضشط

35 

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجا1ي

ملف اشعا1 بيع اصل  تجا1ي
 1قم  )3)/)3

حساب عدد 3463

بمقت�سى العقد))التوثيقي املسجل)

 (3( /3(/ 5 بتا1يخ) ( بتطوان)

اإلد1ي�سي) محمد  األستاذ  بمكتب 

السادة) باع  تطوان،) بمدينة  موثق 

بطاقته) 1قم  اليطفتي  بنعلي  محمد 

شا1ع عنوانه  (،L6633 (الوطنية
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وأحمد) تطوان،) العشا3  موالي  (
بنعلي اليطفتي 1قم بطاقته الوطنية)
عنوان ايت ملول شا1ع) (- (L  3 35
)4،)واحمد العسري) علي شعرة 1قم)
 LB 9(45 الوطنية) بطاقته  1قم 
الوليد) بن  خالد  زنقة  (4 عنوانه) ( (-
العرائش،)للسيد حدو اغانيم بطاقة)
(،L(3988 1قم) الوطنية  تعريفه 
تجزئة السالم،) ((4 عنوانه العرائش)
جميع األصل التجا1ي املسمى)»مقهى)
الذي هو عشا1ة عن محل) األندلس«)
 94 كائن بشا1ع محمد الخامس 1قم)
العرائش واملسجل بالسجل التجا1ي)
 37 ( و) (37 3 و) (3738 تحت عدد)
بالعرائش،) االبتدائية  باملحكمة 

بجميع عناصره املادية واملعنوية.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
االبتدائية) باملحكمة  الضشط  بكتابة 
مكتب السجل التجا1ي) (- بالعرائش)
-)داخل أجل)5 )يوما املوالية للنشرة)

الثانية.
النشرة األولى

عن 1ئيس مصلحة كتابة الضشط

36 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي 1قم : 639/66)/3)3)

ملخص الحكم أو القرا1
االسم العائلي):))سريغني.

ابن) ياسين  (: الشخ�سي) االسم 
املولود) محمد وأمه مريم بنت علي،)
باملنزل،) ( 994 أغسطس) (( بتا1يخ)
الساكن بحي الغروسات املنزل صفرو)
 (3(3 8))ديسمبر) حكم عليه بتا1يخ)
من طرف غرفة الجنايات بفا3 من)
أجل جرائم السرقة املوصوفة بالليل)
والتعدد والعنف والتهديد باستعمال)
السالح والهجوم على مسكن الغير ليال)

والسكر العلني واستهالك املخد1ات.
اثنتين) بسنتين  ذلك  عن  ومعاقشته 
الصائر) وتحميله  نافذا  حبسا  ()3((
باقي) من  وبراءته  األدنى  في  واالجشا1 

املنسوب إليه.
الرئيس ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

38

محكمة االستئناف بفا3

ملف جنائي 1قم ))/3 6)/3)3)

ملخص الحكم أو القرا1

االسم العائلي):))الحاتمي.

(: ابن) أسامة  (: الشخ�سي) االسم 

سعيد وأمه نادية بنت قدو1،)املولود)

بتا1يخ) 3)أكتوبر) 33))بدوا1 الولجة)

فا3) املسيرة  حي  الساكن  تاونات،)

حكم عليه بتا1يخ)5))يناير) )3))من)

طرف غرفة الجنايات لألحداث بفا3)

املوصوفة) السرقة  جناية  اجل  من 

ناقلة) واستعمال  والليل  بالتعدد 

وضد مشغل.

اثنتين) بسنتين  ذلك  عن  ومعاقشته 

وتحميله) التنفيذ  موقوف  حبسا  ()3((

الصائر دون اجشا1.
الرئيس ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

39

محكمة االستئناف بفا3

ملف جنائي  1قم 83 / 64)/3)3)

ملخص الحكم أو القرا1

االسم العائلي):))اقريقيشة.

(: ابن) حسن  (: الشخ�سي) االسم 

محمادي،) بنت  عائشة  وأمه  محمد 

333))بفا3،)الساكن) املولود بتا1يخ)

بالرقم)934)زنقة)34)حي املسيرة فا3)

حكم عليه بتا1يخ)5))يناير) )3))من)

طرف غرفة الجنايات بفا3.

بقاصرة) التغرير  جناية  اجل  من 

وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه)

 -  475 للفصول) طشقا  االفتضاض 

484 - 475)من القانون الجنائي بعد)

إعادة التكييف طشقا للمادة))43)من)

قانون املسطرة الجنائية.

اثنتين) بسنتين  ذلك  عن  ومعاقشته 

وتحميله) التنفيذ  موقوف  حبسا  ()3((

الصائر واالجشا1 في األدنى).
الرئيس ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

40

محكمة االستئناف بفا3

ملف جنائي 1قم 3  /639)/3)3)

ملخص الحكم أو القرا1

االسم العائلي):))ملطيري.

(: ابن) محمد  (: الشخ�سي) االسم 

عشد العزيز وأمه أمينة بنت الطاهر،)

966 )بفا3،)الساكن) املولود بتا1يخ)

تجزئة الرياض 1قم)89 )حي النرجس)

ديسمبر) ((8 فا3 حكم عليه بتا1يخ)

الجنايات) غرفة  طرف  من  ((3(3

بفا3.

السرقة) محاولة  جناية  اجل  من 

والكسر) والتعدد  بالليل  املوصوفة 

من) (  4  -  539 للفصلين) طشقا 

القانون الجنائي بعد إعادة التكييف.

اثنتين) بسنتين  ذلك  عن  ومعاقشته 

الصائر) وتحميله  نافذا  حبسا  ()3((

واالجشا1 في األدنى).
الرئيس ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

41

محكمة االستئناف بفا3

ملف جنائي 1قم 76 /639)/3)3)

ملخص الحكم أو القرا1

االسم العائلي):))الرحموني.

ابن) محمد  (: الشخ�سي) االسم 

احمد،) بنت  فطومة  وأمه  احمد  (:

  975 ديسمبر) بتا1يخ) 3) املولود 

الساكن) بعين بوعلي موالي يعقوب،)

زنقة) 3)1قم) 3)سيدي بوجيدة فا3)

حكم عليه بتا1يخ) ))يناير) )3))من)

من) بفا3،) الجنايات  غرفة  طرف 

اجل الضرب والجرح.

 (3(( بشهرين) ذلك  عن  ومعاقشته 

نافذة) وغرامة  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الشاقي) من  وبراءته  د1هم  ()533( قد1ها)

وتحميله الصائر واالجشا1 في األدنى.
الرئيس ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

42

محكمة االستئناف بفا3

ملف جنائي 1قم 639/49)/3)3)

ملخص الحكم أو القرا1

االسم العائلي):))عكاشة.

(: بنت) أميمة  (: الشخ�سي) االسم 

احمد،) بنت  خديجة  وأمها  التهامي 

(: الساكنة) (، 997 بتا1يخ) املولودة 

حي األمل عين) (37 الزنقة) ( 3 الرقم)

بتا1يخ) عليها  حكم  فا3،) ها1ون 

من طرف غرفة) ((3(3 ديسمبر) (3 

التهديد) اجل  من  بفا3،) الجنايات 

التكييف) با1تكاب جناية بعد إعادة 

القانون) من  (4(5 للفصل) طشقا 

الجنائي.

ومعاقشتها عن ذلك بثالثة أشهر))33) 

 (533( التنفيذ وغرامة) حبسا موقوف 

في) واالجشا1  الصائر  تحميلها  مع  د1هم 

األدنى.
الرئيس ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

43

محكمة االستئناف بفا3

ملف 1قم 47 /639)/3)3)

ملخص الحكم أو القرا1

االسم العائلي):))لشعل.

ابن) هشام  (: الشخ�سي) االسم 

اولعيد،) بنت  فتيحة  وأمه  محمد  (:

  994 يناير) فاتح  بتا1يخ  املولود 

السو1) حي  الساكن  الحاج،) أوطاط 

عليه) حكم  ميسو1  الحاج  اوطاط 

طرف) من  يناير) )3)) بتا1يخ) ))

غرفة الجنايات بفا3.

إعادة) بعد  العنف  اجل  من 

من) (433 للفصل) طشقا  التكييف 

القانون الجنائي.

واحد) بشهر  ذلك  عن  ومعاقشته 

نافذة) وغرامة  التنفيذ  موقوف  حبسا 

الصائر) وتحميله  د1هم  ()533( قد1ها)

واالجشا1 في األدنى).
الرئيس ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

44
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محكمة  االستئناف بتازة
 ملف جنائي استئنافي 
1قم  4/  6)/3)3)

ملف ابتدائي 4 3)/3)

ملخص القرا1 بعد اجراء املسطرة 

الغيابية

االسم العائلي):))املسا1ي.

(: ابن) سعيد  (: الشخ�سي) االسم 

بنت) زهرة  وأمه  لحسن  بن  املهدي 

ما31) ((4 بتا1يخ) املولود  الطاهر،)

دوا1 ايت الرا�سي) (: الساكن) (، 99 

(: بتا1يخ) عليه  حكم  تاهلة  باشوية 

 ))أكتوبر)3)3).

بتاييد القرا1 املستانف مع تعديله)

بمؤاخذة املتهم من أجل ما نسب اليه)

وبرفع العقوبة املحكوم بها على املتهم)

إلى سنتين حبسا نافذا وتحميل املتهم)

الصائر مجبرا في األدنى.

بظرفي) املقترنة  السرقة  (: ألجل)

الليل والكسر.
ممثل النيابة العامة

كاتب الضشط

45

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي استئنافي 1قم : 

36/(6  /(3(3

ملف ابتدائي  1قم :  

8(/(639/(3 9

ملخص القرا1 بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)كنو1.

االسم الشخ�سي):)مصطفى.
ابن):)عشد هللا بن قدو1

وأمه):)فاطمة بنت احمد.

املولود بتا1يخ):)4 /38/)99 .

الساكن):)حي صب املاء)تازة العليا.

حكم عليه بتا1يخ):)3)/3/39)3).

وبعد) املستانف  القرا1  بالغاء)

أجل) من  املتهم  مؤاخذة  التصدي 

ذلك) عن  وعقابه  اليه  املنسوب 

نافذا) حسشا  سنوات  (( بسنتين)

في) مجبرا  تضامنا  الصائر  وتحميله 

االدنى.

اجرامية) عصابة  تكوين  (: الجل)

والسرقة بيد مسلحة املقترنة بظروف)

به) والتهديد  والعنف  والتعدد  الليل 

وجنحه الضرب والجرح.
ممثل النيابة العامة)))))))))))))))كاتب الضشط

46

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي استئنافي 1قم : 

36/(6  /(3(3

ملف ابتدائي  1قم :  

8(/(639/(3 9

ملخص القرا1 بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)مرمز.

االسم الشخ�سي):)حمادي.

ابن):)عشد السالم بن محمد

وأمه):)لطيفة بنت عشد القاد1.

املولود بتا1يخ):)999/37/34 .

الساكن):)حي بيت غالم تازة.

حكم عليه بتا1يخ):)3)/3/39)3).

وبعد) املستانف  القرا1  بالغاء)

أجل) من  املتهم  مؤاخذة  التصدي 

ذلك) عن  وعقابه  اليه  املنسوب 

نافذا) حسشا  سنوات  (( بسنتين)

في) مجبرا  تضامنا  الصائر  وتحميله 

االدنى.

اجرامية) عصابة  تكوين  (: الجل)

والسرقة بيد مسلحة املقترنة بظروف)

به) والتهديد  والعنف  والتعدد  الليل 

وجنحه الضرب والجرح.
ممثل النيابة العامة)))))))))))))))كاتب الضشط

47

محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي استئنافي 1قم : 

7/(6  /(3(3

ملف ابتدائي  1قم :  3 3)/75

ملخص القرا1 بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)الشنوني.

االسم الشخ�سي):)عشد القاد1.

ابن):)محمد ابن املهدي.)

وأمه):)حدهوم بنت اد1يس.

املولود بتا1يخ):) 3/ 963/3 .
الساكن):)دوا1 بني مقو1ة بني لنت)

تازة.
حكم عليه بتا1يخ):)3)/3/39)3).
القا�سي) املستانف  القرا1  بتاييد 
من) سنوات  (( بسنتين) املتهم  على 
الحبس النافذ وتحميل املتهم الصائر)

بالتضامن مجبرا في االدنى.
في) عمدا  النا1  اضرام  (: ( الجل)

مز1وعات.
ممثل النيابة العامة)))))))))))))))كاتب الضشط

48

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي 1قم : 

7/(6  /(3(3
ملف ابتدائي  1قم :  3 3)/75

ملخص القرا1 بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)الشنوني.
االسم الشخ�سي):)عزوز.
ابن):)محمد ابن املهدي.)

وأمه):)حدهوم بنت اد1يس.
املولود بتا1يخ):) 3/ 964/3 .

الساكن):)دوا1 بني مقو1ة بني لنت)
تازة.

حكم عليه بتا1يخ):)3)/3/39)3).
القا�سي) املستانف  القرا1  بتاييد 
من) سنوات  (( بسنتين) املتهم  على 
الحبس النافذ وتحميل املتهم الصائر)

بالتضامن مجبرا في االدنى.
في) عمدا  النا1  اضرام  (: ( الجل)

مز1وعات.
ممثل النيابة العامة)))))))))))))))كاتب الضشط
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محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي 1قم : 

 9/(643/(3(3
ملف ابتدائي  1قم :  9 3)/639)/)
ملخص القرا1 بعد اجراء املسطرة 

الغيابية
االسم العائلي):)العالوة.

االسم الشخ�سي):)ياسين.
ابن):)الصغير بن املداني.

وأمه):)1حمة بنت عشد السالم.

املولود بتا1يخ):)988/37/37 .

اللحالحة جماعة) دوا1  (: الساكن)

الترابية قيادة باب املروج تازة.

حكم عليه بتا1يخ):) )/3 /3)3).

فيما) املستانف  القرا1  بالغاء)

ق�سى به والتصريح تصديا بمؤاخذة)

املتهم من أجل ما نسب اليه وعقابه)

نافذا) حبسا  سنوات  (( بسنتين)

وتحميله الصائر مجبرا في االدنى.

الجل):)االغتصاب.
ممثل النيابة العامة)))))))))))))))كاتب الضشط
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محكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي استئنافي 1قم : 

4/(6 3/(3(3

ملف التحقيق  1قم :  9 3)/  

ملخص القرا1 بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)امطيطش.

االسم الشخ�سي):)عماد.

ابن):)عشد العزيز بن احمد.

وأمه):)خديجة بنت علي.

املولود بتا1يخ):)3)/3 /334).

:دوا1 اقناعة اوالد ازباير)) الساكن)

تازة.

حكم عليه بتا1يخ):)  /3/35)3).

بمؤاخذة املتهم الحدث من أجل)

االيداء)العمدي وعقابه على ذلك))3) 

التنفيذ) بثالتة أشهر جبسا موقوف 

وليه) بواسطة  الصائر  تحميله  مع 

القانوني مجبرا في االدنى،)وببراءته من)

باقي التهم املنسوبة اليه.

الجل):)محاولة هتك عرض قاصر)

سنة) ( 8 عن) عمره  يقل  بالعنف 

وااليداء)العمدي.
ممثل النيابة العامة)))))))))))))))كاتب الضشط
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
التحديد االدا1ي 1قم 448

املرسوم 1قم 4  .36.) الصاد1 في 

3) أبريل 336)

إن محضر تحديد العقا1 الجماعي)

العائد) الكنتو1«،) »تكانت  املدعو)

قد) »تسنولت«) الساللية) للجماعة 

إقليم) ماسة  قيادة  بمقر  وضعه  تم 

باملحافظة) وكذا  باها  ايت  شتوكة 

حيث) باها  ايت  بشتوكة  العقا1ية 

اإلطالع) األمر  يعنيه  من  لكل  يمكن 

عليه.

هذا) على  التعرض  آجال  وأن 

التحديد كما ينص على ذلك الظهير)

1جب) من  ( ( في) الصاد1  الشريف 

  9(4 فبراير) ( 8 موافق) ( 34(

)36()أشهر ابتداء)من  محدد في ستة)

هذا) نشر  تا1يخ  ما31) )3)) (3 

اإلعالن بالجريدة الرسمية.

كما أن هذه التعرضات التسجل)

إال أمام السلطة املحلية لقيادة ماسة)))

وذلك إلى غاية فاتح أكتوبر) )3).

ويجب على كل متعرض أن يضع)

بشتوكة) العقا1ية  املحافظة  لدى 

أيت باها مطلشا للتحفيظ يعضد به)

تعرض))وذلك قشل)))يناير)))3).

129

املكتب الجهوي لالستثما1 الفالحي 

للغرب

اعالن بخصوص تا1يخ استخالص 
واجشات

استعمال ماء الري لسنة 3)3)
ليكن في علم مستعملي ماء)الري،)

يناير) الفترة املمتدة من فاتح  خالل 

(،(3(3 ديسمبر) الى غاية) 3) ((3(3

أن جدول االستحقاق بالوجشيشة قد))

تا1يخ) في  واالستخالص  للنشر  اودع 

فاتح أبريل) )3)،)ويوجد 1هن اشا1ة)

املعنيين باالمر لدى وكالة الحسابات)

الفالحي لالستثما1  الجهوي  باملكتب 

مو1يطانيا) بملتقى  الكائنة  للغرب  (
مقاطعات) لدى  وكذا  بالقنيطرة،)
تسيير ششكات الري والتنمية الفالحية)
سليمان) وسيدي  بلقصيري  بمشرع 
الغرب) ثالثاء) وسيدي قاسم وسوق 
الغرب ومراكز التنمية) وسوق أ1بعاء)
للمكتب) لنفوذ  التابعة  الفالحية 

الجهوي لالستثما1 الفالحي للغرب.
130 

املكتب الجهوي لالستثما1 الفالحي 
للغرب

اعالن بخصوص تا1يخ استخالص 
مستحقات املساهمة املشاشرة لرفع 
قيمة االا�سي الفالحية برسم سنة 

(3( 
ذوي امللكيات التي) ( ليكن في علم)
املشاشرة) املساهمة  أداء) عليها  يترتب 
الفالحية) اال1ا�سي  قيمة  لرفع 
جدول) أن  برسم) )3)،) املستحقة 
أودع) ( قد) بالوجشيشة  االستحقاق 
فاتح) تا1يخ  في  واالستخالص  للنشر 
اشا1ة) 1هن  ويوجد  يناير) )3)،)
املعنيين باالمر لدى وكالة الحسابات)
الفالحي) لالستثما1  الجهوي  باملكتب 
مو1يطانيا) بملتقى  الكائنة  للغرب 
مقاطعات) لدى  وكذا  بالقنيطرة،)
تسيير ششكات الري والتنمية الفالحية)
سليمان) وسيدي  بلقصيري  بمشرع 
الغرب) ثالثاء) وسيدي قاسم وسوق 
الغرب ومراكز التنمية) وسوق أ1بعاء)
للمكتب) لنفوذ  التابعة  الفالحية 

الجهوي لالستثما1 الفالحي للغرب.
131 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
ما31) )3)  (8 بتا1يخ) ((3( /4(83 
املسمى العقا1  على  سيجرى  الذي 

والزهواني ومن معه ذي) الزهواني) ) (

 4 /554(4 عدد) امللكية  شهادة 

 وعدد) )34 / 4)املتواجد بالجماعة
صفرو) دائرة  اقو1ا1  اغشالو  الترابية 

 ( ( تا1يخ) من  ابتداء) صفرو  إقليم 

أبريل) )3))إلى غاية)) )أبريل) )3) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

هكتا1ات) (4,  3( مساحة) سقي 

حسن) الزهواني  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 
.C 59363(1قم

56

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

ما31) )3)  (8 بتا1يخ) ((3( /4(8  

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

االستغالل) شهادة  ذي  1حال  جنان 

9 3)/45))املتواجد بالجماعة) عدد)

أحواز) دائرة  الطيب  أوالد  الترابية 

 ( ( فا3 إقليم فا3 ابتداء)من تا1يخ)

أبريل) )3))إلى غاية)) )أبريل) )3) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإنجاز 

مساحة) وسقي  املنزلي  االستعمال 

1ابحي) السيد  لفائدة  هكتا1  (3,33

التعريف) لشطاقة  الحامل  الخما1 

.C4(337(الوطنية 1قم

57

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

ما31) )3)  (8 بتا1يخ) ((3( /4(8( 

املسمى العقا1  على  سيجرى  الذي 

التحفيظ) مطلب  ذي  يوسف 

بتا1يخ محر1   عدد) 35653/4)

املتواجد بالجماعة ((3 7 ما31) (3   

صفرو) دائرة  اقو1ا1  اغشالو  الترابية 

إقليم صفرو ابتداء)من تا1يخ)))أبريل)

 )3))إلى غاية)) )أبريل) )3))بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) هكتا1ات  (5 مساحة) سقي 

السيد اليعقوبي خشيزة عمر الحامل)

1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.C(4436
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 89)4/ )3))بتا1يخ)3 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

أ1ض فالحية ذي شهادة إدا1ية عدد)

وعقد إيجا1 محر1 بتا1يخ) (57/(3( 

املتواجد بالجماعة) ( 998 يوليو) (((

أكو1اي) دائرة  تامشاشاط  الترابية 

 5 تا1يخ) من  ابتداء) الحاجب  إقليم 

أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل) )3) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

سقي مساحة))5)هكتا1ا لفائدة شركة)

في) (STE DOMAINE IMMOUZER

شخص ممثلها القانوني.

59

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

ما31) )3)  (8 بتا1يخ) ((3( /4(83
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الذي سيجرى على العقا1ات املسماة)
 69 ض بعدد) بوتقة ذي عقد شراء)
وبويون ذي عقد شراء)ض بعدد)55) 
ض بعدد) والكوشت ذي عقد شراء)
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (354
العنوصر دائرة صفرو إقليم صفرو)
إلى) أبريل) )3)) (( تا1يخ) من  ابتداء)
علني) بحث  أبريل) )3)) ( ( غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)
مساحة) 3,744)هكتا1 لفائدة السيد)
لشطاقة) الحامل  النبي  عشد  سخمان 

.CB 6778(التعريف الوطنية 1قم
60

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
ما31) )3)  (3 بتا1يخ) ((3( /4(43 
املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 
ض) شراء) عقد  ذي  الحنفي  فدان 
بعدد)33 )املتواجد بالجماعة الترابية)
مجمع الطلشة دائرة الخميسات إقليم)
الخميسات ابتداء)من تا1يخ)9))ما31)
بحث) أبريل) )3)) (7 إلى غاية) ((3( 
الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإنجاز 
3,3833)هكتا1 لفائدة) سقي مساحة)
السيد حنافي يوسف الحامل لشطاقة)

.X344585(التعريف الوطنية 1قم
61

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
ما31) )3)  (3 بتا1يخ) ((3( /4(4( 
املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 
سهب احمد اجدير ذي شهادة امللكية)
6/39934 )املتواجد بالجماعة) عدد)
تيفلت) دائرة  الجوهرة  عين  الترابية 
تا1يخ من  ابتداء) الخميسات  إقليم 

أبريل) (7 إلى غاية) ما31) )3)) ((9  
مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 
املاء) وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 
 3,98 مساحة) سقي  أجل  من  منه 
هكتا1 لفائدة السيدة زاكو1ي عزيزة)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحاملة 

.BE54797(1قم
62

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
ما31) )3)  (3 بتا1يخ) ((3( /4(45 
املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 
شراء) عقد  ذي  الكعاكعة  فدان 
بالجماعة) املتواجد  ((5( بعدد) ض 
الخميسات) دائرة  الكنز1ة  الترابية 
إقليم الخميسات ابتداء)من تا1يخ)9) 
7)أبريل) )3)  ما31) )3))إلى غاية)
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإنجاز 
4993, )هكتا1 لفائدة) سقي مساحة)
السيد بنطالب 1حو الحامل لشطاقة)

.X 3 578(التعريف الوطنية 1قم
63

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
ما31) )3)  (3 بتا1يخ) ((3( /4(47 
الذي سيجرى على العقا1 املسمى ملك)
امللكية عدد) القاد1 ذي شهادة  عشد 
)396 / 8)وملك الحاج ذي شهادة)
املتواجد) (8 / 3957 عدد) امللكية 
الجوهرة) عين  الترابية  بالجماعة 
دائرة تيفلت إقليم الخميسات ابتداء)
إلى غاية) ما31) )3)) ((9 من تا1يخ)
في شأن) علني  بحث  أبريل) )3)) (7
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)
هكتا1 لفائدة السيد محمد) ( , 439
الحاملين) الشو1ابي  وفاطمة  العواد 
1قمي) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.G 6563((و(X (486
64

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 476)4/ )3))بتا1يخ)8)ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

قطعة 1قم)3)»ملك حكيم«)ذي مطلب)

املتواجد) ( 6/((67 عدد) التحفيظ 

سيدي) خميس  الترابية  بالجماعة 

يحيى دائرة تيفلت إقليم الخميسات)

إلى) أبريل) )3)) (( تا1يخ) من  ابتداء)

علني) بحث  أبريل) )3)) غاية) )

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكتا1ات  (7,8393 مساحة)

لشطاقة) الحامل  محمد  كاني  السيد 

.X5433((التعريف الوطنية 1قم

65

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

ح) 1قم  لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ج77)3/4)3))بتا1يخ)8)ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

قطعة أ1ضية فالحية بمكان مسمى)

فدان فياشة ذي ملكية ضمن تحت)

عدد)65))ذي عقد كراء)بنظير ضمن)

ذي) فياشة  وفدان  (336 عدد) تحت 

املتواجد)) بعدد) 4 ) ضمن  ملكية 

بالجماعة الترابية عين الجوهرة دائرة)

من) تيفلت،إقليم الخميسات ابتداء)

تا1يخ)))أبريل) )3))إلى غاية)) )أبريل)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحته)7798,  

هكتا1 لفائدة السيد الشو1ابي بنعاشير)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.  A 438 5
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (8 بتا1يخ) ح.ج78)3/4)3))

العقا1) على  سيجري  الذي  ((3( 

املسمى ز1وقة)))ذي شهادة اإلستغالل)

 (3(3 أغسطس) ( 7 بتا1يخ) ( 9 1قم)

تزكيت) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء) إفران،) إفران،إقليم  باشوية 

غاية) إلى  أبريل) )3)) (( تا1يخ) من 

بحث علني في شأن) أبريل) )3)) ( (

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

)منه من أجل اإلستعمال املنزلي) املاء)

 4 مساحة) وسقي  املاشية  وإ1واء)

هكتا1ات لفائدة السيد ويشو اد1يس)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

. AB7338
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (4 بتا1يخ) ح.ج59)4/ )3))

العقا1) على  سيجري  الذي  ((3( 

املسمى فدان احمري ذي عقد شراء)

ضمن بعدد)39 )وإشهاد ضمن بعدد)

59)املتواجد بالجماعة الترابية سيدي)

الخميسات،إقليم) دائرة  الغندو1،)

تا1يخ من  ابتداء)  الخميسات،)

أبريل) (7 إلى غاية) ما31) )3)) ((9  

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

)منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

 3, 433 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتا1ا لفائدة السيد لهشوب لحسن)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

. X  4967

68 
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (4 بتا1يخ) ح.ج58)4/ )3))

العقا1) على  سيجري  الذي  ((3( 

املسمى الرويضات ذي شهادة امللكية)

بالجماعة) املتواجد  (8 /394 عدد)

دائرة) الطلشة،) مقام  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) تيفلت،إقليم 

إلى غاية) ما31) )3)) ((9 من تا1يخ)

في شأن) علني  بحث  أبريل) )3)) (7

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 7 منه من أجل سقي مساحة) ( املاء)

هكتا1ات لفائدة السيد عرشان عشد)

التعريف) لشطاقة  الحامل  الصمد 

. BK 3746(الوطنية

69

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (4 بتا1يخ) ح.ج63)4/ )3))

العقا1) على  سيجري  الذي  ((3( 

شهادة) ذي  ابراهيم  ملك  املسمى 

املتواجد) (8 /64(4 عدد) امللكية 

الجوهرة،) عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) تيفلت،إقليم  دائرة 

ما31) )3)  ((9 تا1يخ) من  ابتداء)

بحث علني) أبريل) )3)) (7 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء))منه من أجل سقي)

السيد) لفائدة  هكتا1ات  (3 مساحة)

لشطاقة) الحامل  ابراهيم  الخادمي 

 XA5 857(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (4 بتا1يخ) ح.ج)6)4/ )3))

العقا1) على  سيجري  الذي  ((3( 

عقد) ذي  ( اخريط) فدان  املسمى 

املتواجد) (  3 بعدد) ضمن  شراء)
الغندو1) سيدي  الترابية  بالجماعة 

دائرة الخميسات،إقليم الخميسات،)

إلى) 9))ما31) )3)) ابتداء)من تا1يخ)

في) علني  بحث  أبريل) )3)) (7 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء))منه من أجل اإلستعمال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإ1واء)

عمر) كزناي  السيد  لفائدة  هكتا1  ( 

لشطاقة) الحامل  سشاع  ومليكة 

التعريف الوطنية)AB534535)و1قم

.AB(6589(

71  

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (4 بتا1يخ) ح.ج67)4/ )3))

العقا1) على  سيجري  الذي  ((3( 

املسماة يسرى ذي شهادة امللكية عدد)

9985 / 4)وسا1ة ذي شهادة امللكية)

شهادة) ذي  ونجيب  ((3((3 عدد)

واسامة) (4 / 7 76 عدد) امللكية 

 4 /(94 6 ذي شهادة امللكية عدد)

اغشالو) الترابية  بالجماعة  املتواجدة 

صفرو،) صفرو،إقليم  دائرة  اقو1ا1 

ما31) )3)  ((9 تا1يخ) من  ابتداء)

بحث علني) أبريل) )3)) (7 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء))منه من أجل سقي)

لفائدة) هكتا1ا  (3,9845 مساحة)

الحامل) النبي  عشد  النجا1ي  السيد 

.C568(87لشطاقة التعريف الوطنية

72

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (4 بتا1يخ) ح.ج69)4/ )3))

العقا1ات) الذي سيجري على  ((3( 

املسماة 1مضاني)3)ذي شهادة امللكية)

ذي) (( و1مضاني) (35/767( 6 عدد)

 35/ 67( 5 عدد) امللكية  شهادة 

وبوسليم) - )ذي شهادة امللكية عدد)

بالجماعة) املتواجد  (35/ 66839

الترابية سيدي سليمان مول الكيفان)

دائرة احواز مكنا3،إقليم مكنا3،)

ما31) )3)  ((9 تا1يخ) من  ابتداء)

بحث علني) أبريل) )3)) (7 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء))منه من أجل سقي)

لفائدة) هكتا1ات  مساحة) 839,))

السيد باقدو1ي عشد العزيز الحامل)

.U65333لشطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (4 بتا1يخ) ح.ج 7)3/4)3))

العقا1) على  سيجري  الذي  ((3( 

الرسم) ذي  1بعة  فدان  املسمى 

املتواجد) (8 /7835 عدد) العقا1ي 

بالجماعة الترابية عين الجوهرة دائرة)

ابتداء) الخميسات،) تيفلت،إقليم 

إلى غاية) ما31) )3)) ((9 من تا1يخ)

في شأن) علني  بحث  أبريل) )3)) (7

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  ( املاء)

هكتا1ا لفائدة السيدة والي) (3,9948

التعريف) لشطاقة  الحاملة  مليكة 

.A54 976(الوطنية

74

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (4 بتا1يخ) ح.ج65)4/ )3))

العقا1) على  سيجري  الذي  ((3( 

العسري)   امحمد  سيدي  املسمى 

 8 / 4 8( عدد) مللكية  ذي شهادة 

الترابية) بالجماعة  املتواجد 

تيفلت،إقليم) دائرة  الطلشة  مقام 

 (9 تا1يخ) من  ابتداء) الخميسات،)

7)أبريل) )3)  ما31) )3))إلى غاية)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

منه من أجل) ( بإنجاز بئر وجلب املاء)

لفائدة) هكتا1ا  مساحة) ) سقي 

السيد توماني طا1ق الحامل لشطاقة)

.F375937(التعريف الوطنية

75

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

4)ما31) )3)،) 64)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

ذي شهادة امللكية عدد) بالد عمر) )

بالجماعة) 987  / 8،املتواجد 

دائرة) الرزاق،) عشد  سيدي  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ما31) )3)) ((9 من تا1يخ)

بحث علني في شأن) أبريل) )3)،) (7

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

كراتي) السيد  لفائدة  هكتا1ا  (3.66

معاد وكراتي املهدي الحامل لشطاقة)

AE 8 348)و1قم) التعريف الوطنية)

.EE4567(3
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

4)ما31) )3)،) 63)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  (3 الرمل) فدان 

بالجماعة) 8333/ 8،املتواجد  عدد)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تا1يخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

أبريل) (7 غاية) إلى  ما31) )3)) ((9

بحث علني في شأن مشروع) (،(3( 

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 3.4564 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتا1ا لفائدة السيد عديوي عثمان)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.AD 73555

77

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

4)ما31) )3)،)  6)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  مصطفى  ملك 

بالجماعة) 75)6/ 8،املتواجد  عدد)

الترابية ايت بويحيى الحجامة،)دائرة)

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

إلى غاية) ما31) )3)) ((9 من تا1يخ)

بحث علني في شأن) أبريل) )3)،) (7

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

العايدي) السيد  لفائدة  هكتا1ات  ((

التعريف) لشطاقة  الحامل  مصطفى 

.X 33935(الوطنية

78

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

5)ما31) )3)،) 75)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

التحفيظ) مطلب  ذي  الشعرة  عين 

عدد))4)5 / 8،)املتواجد بالجماعة)

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تا1يخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

أبريل) ( ( إلى غاية) فاتح أبريل) )3))

بحث علني في شأن مشروع) (،(3( 

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)3.6873 

 VIVA LA شركة) لفائدة  هكتا1ات 

TERRA)في شخص ممثلها القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

5)ما31) )3)،) 73)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  ((3 اصالح)

بالجماعة) املتواجد  (،37/93376

موالي) دائرة  1وا�سي،) سشع  الترابية 

يعقوب،)إقليم موالي يعقوب،)ابتداء)

إلى غاية) من تا1يخ فاتح أبريل) )3))

) )أبريل) )3)،)بحث علني في شأن)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيدة) لفائدة  هكتا1ات  (4.747 

نيكر فاطمة ومن معها الحامل لشطاقة)

.C75(633(التعريف الوطنية

80

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

5)ما31) )3)،) )7)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

تكلمامت ذي شراء)ض))بعدد)))5)ص)

39)وعقد ملحق تصحيحي ض بعدد)

بالجماعة) املتواجد  (،(95 ص) ((53

إقليم) بوملان،) دائرة  كيكو،) الترابية 

ابتداء)من تا1يخ فاتح أبريل) بوملمان،)

أبريل) )3)،) ( ( غاية) إلى  ((3( 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

هكتا1ات) (3.33 3 مساحة) سقي 

اد1يس) امهاوش  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.C(34865
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (5 بتا1يخ) ((3( /4(74 ح.ج)

القطع) على  سيجري  الذي  (،(3( 

»ابياض«) املسماة) الشو1ية  األ1ضية 

»وأبياض العطشان«)ذي عقد شراء)

املتواجد) (،(49 ص) بعدد) 5)) ض 

دائرة) بوزمالن،) الترابية  بالجماعة 

تاهلة،)إقليم تازة،)إقليم الخميسات،)

أبريل) )3)  فاتح  تا1يخ  من  ابتداء)

إلى غاية)) )أبريل) )3)،)بحث علني)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

لفائدة) هكتا1ا  (4.37(6 مساحة)

يونس) واوفريد  منير  اوفريد  السيد 

الوطنية) لشطاقةالتعريف  الحامل 

..MA5(386و(MA3(399
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

3)ما31) )3)،) 57)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

ثاوسرغينث ذي) املسمى  العقا1  علي 

  5 بتا1يخ) (34 عدد) إدا1ية  شهادة 

بالجماعة) املتواجد  يناير) )3)،)

الترابية تازوطة،)دائرة صفرو،)إقليم)

ما31) ((9 تا1يخ) من  ابتداء) صفرو،)

 )3))إلى غاية)7)أبريل) )3)،)بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)3.6474)هكتا1))لفائدة)

السيد املعزوزي حدو الحامل لشطاقة)

.CB(37839(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

3)ما31) )3)،) 39)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 

التفاح موضوع الرسم العقا1ي عدد))

 57)35/7)عقد كراء)مصادق عليه)

بتا1يخ)3 )أغسطس)3)3)،)املتواجد)

بالجماعة الترابية بطيط،)دائرة عين)

ابتداء) الحاجب،) إقليم  تاوجدات،)

إلى غاية) ما31) )3)) ((9 من تا1يخ)

بحث علني في شأن) أبريل) )3)،) (7

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

)3.7)هكتا1ات لفائدة السيد السالك)

التعريف) لشطاقة  الحامل  يونس 

.C5 9474(الوطنية

84
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

3)ما31) )3)،)  4)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى) العقا1  على  سيجري  الذي 
العقا1ي)) الرسم  ذي  ( (7 اكو1اي)

ذي) ( (9 واكو1اي) (K/( 5 4 ( عدد)

 K/ 9878 عدد) العقا1ي  الرسم 
العقا1ي) الرسم  ذي  ( 43 واكو1اي)

ذي) يطو  وبالد  (K/ 9888 عدد)

(،35/3594( عدد) العقا1ي  الرسم 

املتواجد بالجماعة الترابية اكو1اي،)

الحاجب،) إقليم  اكو1اي،) باشوية 

ما31) )3)  ((9 تا1يخ) من  ابتداء)

بحث علني) أبريل) )3)،) (7 إلى غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أجل سقي) منه،) بئر وجلب املاء)

لفائدة) هكتا1ات  (3.7 33 مساحة)

معه) ومن  محمد  مساعيد  السيد 

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.D5(5388

85

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (3 بتا1يخ) ((3( /4(48 ح.ج)

العقا1) على  سيجري  الذي  (،(3( 

)العقا1ي 1قم) )))ذي) املسمى))اوشان)

بالجماعة) املتواجد  (67/ 7(8(

اكو1اي،) دائرة  جيري،) 1ا3  الترابية 

 (9 ابتداء)من تا1يخ) اقليم الحاجب،)

ما31) )3))إلى غاية)7)أبريل)) )3)،))

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من أجل) منه،) بحفر بئر وجلب املاء)

 ( ( االستعمال املنزلي وسقي مساحة)

د1ويش) ( السيدة) لفائدة  هكتا1ات 

التعريف) لشطاقة  الحامل  فاطمة 

.D35578(الوطنية 1قم

86

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

3)ما31) )3)،) 43)3/4)3))بتا1يخ)

املسمى)) العقا1  على  سيجري  الذي 

والحشاالت) ولحشاالت  الحشالت 

ولحشاالت ذات عقود امللكية مضمنة)
و1قم) و1قم) 8)) (83 و 1قم) (44 1قم)

العابد) ومطيرت  (463 و1قم) (348

بالحشاالت وفدان بوكرا1 ذي عقدي)

 (94 و1قم) (85 برقم) ضمنا  شراء)

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

صفرو،) دائرة  احمد،) بن  يوسف 

 (9 تا1يخ) من  ابتداء) صفرو،) اقليم 

ما31) )3))إلى غاية)7)أبريل)) )3)،))

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة))6379. )هكتا1 لفائدة)

الحامل) ( احمد) الشو1قادي  ( السيد)

1قم الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.CB(7 98

87

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

3)ما31) )3)،) 54)4/ )3))بتا1يخ)

املسمى)) العقا1  على  سيجري  الذي 
ذي الرسم العقا1ي) ( اماون اوغشالو)
املتواجد بالجماعة) (4 /4 555 1قم)

صفرو،) دائرة  العنوصر،) الترابية 

 (9 تا1يخ) من  ابتداء) صفرو،) اقليم 

ما31) )3))إلى غاية)7)أبريل)) )3)،))

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز 

أجل سقي مساحة)7.3454)هكتا1ات)

الحامل) الهام  همي  السيدة  لفائدة 

1قم) الوطنية  التعريف  لشطاقة 

.CB 83393

88

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
3)ما31) )3)،) 56)4/ )3))بتا1يخ)
اال1ضية) القطع  على  سيجري  الذي 
والرويطة) تفروين  املسماة  الفالحية 
والولجة وذي حجة تصرف ض برقم)
بالجماعة) املتواجد  (،(44 ص) (356
دائرة) لحسن،) سيدي  أهل  الترابية 
من) ابتداء) صفرو،) اقليم  صفرو،)
 7 غاية) إلى  ما31) )3)) ((9 تا1يخ)
بحث علني في شأن) ( (،(3( ( أبريل)
ثقب)) بانجاز  الترخيص  مشروع 
وجلب املاء)منه،)من أجل االستعمال)
املاشية وسقي مساحة) املنزلي وا1واء)
محمد) تاصلت  لفائدة  هكتا1ات  (5
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.CB5   3(1قم
89

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
4335/ )3))بتا1يخ)5 )ما31) )3)،)
الفالحي) العقا1  على  سيجري  الذي 
 R/3 35 (1قم العقا1ي  الرسم  ذي 
واتفاقية شراكة بين القطاعين العام)
التابعة) العقا1ات  حول  والخاص 
للملك الخاص للدولة املغربية بتا1يخ)
1قم) مشروع  (،(3 7 أكتوبر) ( 6
3)7)5،))املتواجد بالجماعة الترابية)
أوالد) ازغا1  قيادة  اوالد بن حمادي،)
دائرة سيدي سليمان،) بن حمادي،)
من) ابتداء) ( سليمان،) اقليم سيدي 
تا1يخ)5)أبريل) )3))إلى غاية)5 أبريل))
بحث علني في شأن مشروع) ( (،(3( 
املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز  الترخيص 
 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)
 DOMAINE هكتا1ات لفائدة شركة)
ممثلة) (ARSAT LIMOUN SARL
السيد) القانوني  ممثلها  شخص  في 
لشطاقة) الحامل  بوخيمة  محمد 
.GK( 8 3(التعريف الوطنية 1قم

90

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
ما31) ( 5 بتا1يخ) ((3( /4337
املسجد) على  الذي سيجري  (،(3( 
الوسطي لدوا1 أوالد زيان بناء)على اذن)
بحفر بئر من وزا1ة االوقاف والشؤون)
االسالمية نظا1ة اوقاف وزان بتا1يخ)
املتواجد بالجماعة) ما31) )3)،) ((
الترابية سيدي اعمر الحا�سي،))قيادة)
تالل) دائرة  الحا�سي،) اعمر  سيدي 
)ابتداء) الغرب،)اقليم سيدي قاسم،)
  5 5)أبريل) )3))إلى غاية) من تا1يخ)
بحث علني في شأن) ( (،(3( ( أبريل)
مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)
املسجد) تزويد  أجل  من  منه،) املاء)
السيد قاسم الغيالني)) ( لفائدة) باملاء)
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.BK3566((1قم
91

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
ما31) ( 5 بتا1يخ) ((3( /4338
القطعة) الذي سيجري على  (،(3( 
اال1ضية الكائنة بدوا1 اوالد العيا�سي)
شراء) عقد  ذات  النجاش  املسمات 
سجل) ( 8 صحيفة) (  ( ضمن 1قم)
فبراير) (9 بتا1يخ) (74 1قم) االمالك 
الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((3(  
باشوية سيدي) سيدي ابي القنادل،)
من) ابتداء) اقليم سال،) ابي القنادل،)
  5 غاية) إلى  ((3( ( أبريل) (5 تا1يخ)
بحث علني في شأن) ( (،(3( ( أبريل)
مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
3.53)هكتا1ا لفائدة السيد عمر 1فيق))
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.HA  538(1قم
92



7027 الجريدة الرسميةعدد)5657 - 7 )شعشان))44  ) 3)ما31) )3)) 

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

ما31) ( 5 بتا1يخ) ((3( /43  

العقا1) على  سيجري  الذي  (،(3( 

عركوب) املدعو  الجماعي  املسمى 

الزير) عركوب  املسمى  باملكان  الزير 

زيد) اوالد  الساللية  للجماعة  التابع 

 ذي شهادة االستغالل 1قم))3)بتا1يخ

 8 )فبراير) )3)،))املتواجد بالجماعة)

قيادة عامر) الترابية عامر الشمالية،)

اقليم) القصيشية،) دائرة  الشمالية،)

تا1يخ) من  بتداء) سليمان،) سيدي 

أبريل)) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5

بحث علني في شأن مشروع) ( (،(3( 

املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز  الترخيص 

 3.53 ( من أجل سقي مساحة) منه،)

امعيطات) السيد  لفائدة  هكتا1ا 

التعريف) لشطاقة  الحامل  ( لحسن)

.AB 68379(الوطنية 1قم

93

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

ما31) ( 5 بتا1يخ) ((3( /43 5

علىالقطعة) سيجري  الذي  (،(3( 

اجراوة) باب  بالد  املسمات  اال1ضية 

 (8/33/(33 ذات عقدي بيع بتا1يخ)

و997 /9/38 ،))املتواجد بالجماعة)

دائرة) زومي،) قيادة  زومي،) الترابية 

من تا1يخ) بتداء) اقليم وزان،) زومي،)

أبريل)) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5

بحث علني في شأن مشروع) ( (،(3( 

املاء) وجلب  ( ثقب) بانجاز  الترخيص 

املنزلية) االستعماالت  أجل  من  منه،)

السيد) لفائدة  املاشية  وا1واء)

لشطاقة) الحامل  امحمد  الكذيوي 

.LC47338(التعريف الوطنية 1قم

94

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة)) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

ما31) ( ( بتا1يخ) ((3( /43(3

امللك) على  سيجــري  الذي  (،(3( 

الرسم) ذي  (PDN( A2a-81 املسمى)

القنادل) بابي  الكائن  (58/4386(

ابي) سيدي  الترابية  بالجماعة 

القنادل بالجماعة الترابية سيدي ابي)

القنادل،)باشوية سيدي ابي القنادل،)

اقليم سال،)ابتداء)من تا1يخ)9))ما31))

((،(3( ( أبريل) (3( غاية) إلى  ((3( 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 

مساحتها) املنزل  حديقة  سقي  أجل 

53 3.3)هكتا1ا لفائدة السيدة ايمان)

التعريف) لشطاقة  الحامل  املعزوزي 

.AE 99(89(الوطنية 1قم

95

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 4334/ )3))بتا1يخ)5 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

قاللة تر3 ذي املطلب 1قم)  84 1)

الضم) منطقة  هوا1ة  بدوا1  الكائن 

املسماة املساعدة املتواجد بالجماعة)

الترابية بير الطالب،)دائرة الشرا1دة،)

 إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تا1يخ)

أبريل) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحة)4)هكتا1ا)

لفائدة السيد عظيم العربي الحامل)

.R 836(لشطاقة التعريف الوطنية

96

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
 7 43/ )3))بتا1يخ)5 )ما31) )3) 
الجماعي) العقا1  على  سيجرى  الذي 
املدعو لحريش باملكان املسمى اوالد)
الساللية) للجماعة  التابع  بنعيش 
الدواغر بهت ذي شهادة إدا1ية 1قم)
املتواجد) فبراير) )3)) ( 7 بتا1يخ) (6
قيادة) بالجماعة الترابية الصفافعة،)
إقليم) دائرة القصيشية،) الصفافعة،)
تا1يخ) من  ابتداء) سليمان،)  سيدي 
أبريل) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5
مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 
املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 
منه من أجل سقي مساحة)4)هكتا1ا)
لحرش) الخياطي  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.GA5643(
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1
افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)
 8 43/ )3))بتا1يخ)5 )ما31) )3) 
املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 
العقا1 موضوع التحديد اإلدا1ي عدد)
مملوك للجماعة الساللية) (DA 7-B
  354 بني ثو1 وعشابدة ذي إيجا1 عدد)
املتواجد) ((3 7 يونيو) ( ( بتا1يخ)
قيادة) القصيشة،) الترابية  بالجماعة 
إقليم) القصيشية،) دائرة  القصيشة،)
تا1يخ) من  ابتداء) سليمان،)  سيدي 
أبريل) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5
مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 
الترخيص بإنجاز)4)أثقاب وجلب املاء)
  (3 مساحة) سقي  أجل  من  منها،)
 ALKHALES شركة) لفائدة  هكتا1ا 
ممثلها) شخص  في  ممثلة  (SARL
القانوني السيد محمد مو�سى محمد)
لشطاقة) الحامل  األميري  هللا  عشد 

.A3683(3G(التعريف الوطنية
98

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 99)4/ )3))بتا1يخ)  )ما31) )3) 

املسميين) بالعقا1ين  سيجرى  الذي 

الرسمين) ذي  وفيصل  بنحمو  ملك 

  4 4/54 54/ 54)و) العقا1ين عدد)

بني) الترابية  بالجماعة  املتواجدين 

محمد،) با  قرية  دائرة  سنو3،)

تا1يخ من  ابتداء) تاونات   إقليم 

أبريل) (7 غاية) إلى  ما31) )3)) (33

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

سشو) واد  من  املاء) بجلب  الترخيص 

4 )هكتا1ات) من أجل سقي مساحة)

لفائدة السيد بنحمو عالل ومن معه)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.C 3333 

99

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

  9)4/ )3))بتا1يخ)3 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 
العقا1ي)) الرسم  بيير موضوع  سانت 

على) اتفاق  وعقد  (K/696 (عدد

مقاسمة مصادق عليه بتا1يخ) اجراء)

ادا1ية) وشهادة  ((3 4 سبتمبر) ( 3

بالجماعة) املتواجد  عدد) )3)/7 )

الترابية بطيط،)دائرة عين تاوجدات،)

تا1يخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

أبريل) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

وجلب) ثقب  بإنجاز  الترخيص 

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتا1ات  ( 5,9436

لشطاقة) الحامل  العالي  عشد  بنزينة 

.GK4 39 (التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

  3/433)3))بتا1يخ)  )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  بوشتى) )

بالجماعة) املتواجد  (59/ 945

الترابية آيت نعمان،)دائرة الحاجب،)

 5 تا1يخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل) )3) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا1ات) (5 مساحة) سقي  أجل 

لفائدة السيد العادلي عشد اللطيف)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.C443 93
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 )3/433)3))بتا1يخ)  )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

العقا1ي عدد) الرسم  ذي  وا1زيز  بير 

عدد) إدا1ية  شهادة  ذي  (K/(576

بالجماعة) املتواجد  ((7/(3( 

الترابية آيت نعمان،)دائرة الحاجب،)

تا1يخ من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

أبريل) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

والنابي) السيد  لفائدة  هكتا1ات 

التعريف) لشطاقة  الحامل  منصو1ي 

.D 64833(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 97)3/4)3))بتا1يخ)3 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

بومعقل) عين  تسماط  تغروت 

بعدد) ض  متروك  واجب  نظير  ذي 

بالجماعة) املتواجد  ( 63 ص) ((53

املنزل،) دائرة  تمكناي،) عين  الترابية 

تا1يخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

5)أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل) )3) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

املاشية) وإ1واء) املنزلي  االستعمال 

هكتا1ا) ( ,3374 مساحة) والسقي 

لفائدة السيد هرشمين علي الحامل)

.C7945 (لشطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 93)3/4)3))بتا1يخ)3 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

بعدد) ض  تنازل  عقد  ذي  انشوع 

بالجماعة) املتواجد  ((79 ص) ((33

بوملان،) دائرة  سرغينة،) الترابية 

تا1يخ من  ابتداء) بوملان،)  إقليم 

أبريل) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)3,6653 

العمراني) السيد  لفائدة  هكتا1ا 

التعريف) لشطاقة  الحامل  امحمد 

.A63(68 (الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 )9)3/4)3))بتا1يخ)3 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

بعدد) ض  شراء) عقد  ذي  الحرشة 

بالجماعة) املتواجد  ( 83 ص) ( 9(

املنزل،) دائرة  اغز1ان،) الترابية 

تا1يخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

أبريل) ( 5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)4,9535 

هكتا1ات لفائدة السيد ناجم احمد)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.Z4635 5
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 3/4333)3))بتا1يخ)  )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

عدد) شراء) ذي  اوعلي  حمي 

بالجماعة) املتواجد  (454 353ص)

بوملان،) دائرة  سرغينة،) الترابية 

تا1يخ) من  ابتداء) بوملان   إقليم 

 5)أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

مساحة) والسقي  املنزلي  االستعمال 

السيد)ة() لفائدة  هكتا1ا  ( 4.44

معه) ومن  الرحمان  عشد  بوزيان 

الحامل))ة()لشطاقة التعريف الوطنية)

.CB 63397
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 4333/ )3))بتا1يخ)  )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

بعدد) ض  شراء) عقد  ذي  اسنكاي 

بالجماعة) املتواجد  ((3( 68 ص)

املنزل،) دائرة  امكودو،) اوالد  الترابية 

تا1يخ) من  ابتداء) صفرو   إقليم 

 5)أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا1ا) (3.6  ( أجل سقي مساحة)

عمر) شدادي  السيد)ة() لفائدة 

الحامل))ة()لشطاقة التعريف الوطنية)

.BK5 ((77
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 94)3/4)3))بتا1يخ)3 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

سهب ولد ايشو ذي مطلب التحفيظ)

بالجماعة) املتواجد  (8 /(46 

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تا1يخ) من  ابتداء) الخميسات   إقليم 

 5)أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتا1ا) (3.73 مساحة) سقي  أجل 

الرحيم) عشد  مازة  السيد)ة() لفائدة 

الحامل))ة()لشطاقة التعريف الوطنية)

.A5(6(  
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 95)3/4)3))بتا1يخ)3 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

نادية وملك فؤاد ذي شهادتي) ملك 

 8 /(785 و) (8 /(784 امللكية عدد)

ايت) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

تيفلت،) دائرة  اولحسن،) علي 

تا1يخ) من  ابتداء) الخميسات   إقليم 

 5)أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتا1ا  (3.93 مساحة) سقي 

السيد)ة()وفاء)مداح واحمد العشا�سي)

الحامل))ة()لشطاقة التعريف الوطنية)

.GA5839(و(G373377
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 96)3/4)3))بتا1يخ)3 )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

عدد) امللكية  شهادة  ذي  بويحولن 

ذي) بوسوابع  وفدان  ( 6/596 9

  6/596(3 عدد) امللكية  شهادة 

ايت) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) الخميسات،) دائرة  او1يشل،)

تا1يخ) من  ابتداء)  الخميسات 

 5)أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

هكتا1ات) (3. 768 مساحة) سقي 

لفائدة السيد)ة()اعراب عقة الحامل)

الوطنية) التعريف  لشطاقة  )ة()

.B67453 
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 9/4339 3))بتا1يخ)) )ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  الشرقي 

املتواجد) ( 6/57( 8 عدد)

سيدي) خميس  الترابية  بالجماعة 

إقليم) تيفلت،) دائرة  يحيى،)

تا1يخ) من  ابتداء)  الخميسات،)

 8)أبريل) )3))إلى غاية)9 )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منهما،) بإنجاز ثقشين وجلب املاء)

أجل سقي مساحة)5.8774)هكتا1ات)

ومن) املليح  جهاد  السيد)ة() لفائدة 

التعريف) لشطاقة  )ة() الحامل) معه 

.AD 786 3(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 ) 3/43)3))بتا1يخ)) )ما31) )3) 

الجماعي) بامللك  سيجرى  الذي 

فا3،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الو1د،) سهب  الحضرية  املنطقة 

تا1يخ) من  ابتداء) فا3   عمالة 

 5)أبريل) )3))إلى غاية)4 )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

3.9833)هكتا1 لفائدة) سقي مساحة)

ممثلها) شخص  في  فا3  جماعة 

القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 79)3/4)3))بتا1يخ)38)ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

ضمن) كراء) عقد  ذي  السشعاوية 

تنازل) وذي  (484 595ص) بعدد)

بتا1يخ) عليه  مصادق  كراء) عن 

بالجماعة) املتواجد  (،34/39/(3(3

افران،) باشوية  تزكيت،) الترابية 

تا1يخ) من  ابتداء) افران   اقليم 

 )3)أبريل) )3))إلى غاية)) )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتا1ات  (5 مساحة) سقي 

السيد))ة()لخليفي عادل الحامل))ة()

.DJ 34( (لشطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 85)3/4)3))بتا1يخ)39)ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

امللكية) شهادة  ذي  والجنان  بوخبزة 

املتواجد) (،37/5379( عدد)

دائرة) العنوصر،) الترابية  بالجماعة 

 صفرو،)اقليم صفرو ابتداء)من تا1يخ)

 )3)أبريل) )3))إلى غاية)) )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

لفائدة) هكتا1ات  (5 مساحة) سقي 

الدائم) عشد  لعرو�سي  )ة() السيد)

الحامل))ة()لشطاقة التعريف الوطنية)

.C 55543
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسشو 1قم ح.ج)

 84)3/4)3))بتا1يخ)39)ما31) )3) 

املسمى) العقا1  على  سيجرى  الذي 

شراء) عقد  ذي  لقرع  شعشة  1ا3 

املتواجد) (، 83 بعدد) 6 ص) ض 

عشد) سيدي  الترابية  بالجماعة 

اقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،)

تا1يخ) من  ابتداء)  الخميسات 

 )3)أبريل) )3))إلى غاية)) )أبريل) )3)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من أجل) منه،) بحفر بئر وجلب املاء)

3 3.38)هكتا1 لفائدة) سقي مساحة)

 السيد))ة()محجوبي بشرى الحامل))ة(

الوطنية) التعريف  لشطاقة 

.XA 9435
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (9 بتا1يخ) ح.ج/87)4/ )3))

العقا1) على  سيجرى  الذي  ((3( 

واحساين) علي  ايت  ايت  املسمى 

   8/(3(3 االستغالل) شهادة  ذي 

عين) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الشكاك،)دائرة ايموزا1 كند1،)إقليم)

أبريل) (( تا1يخ) من  ابتداء) صفرو،)

 )3))إلى غاية)) )أبريل) )3))بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

3,4945)هكتا1 لفائدة) سقي مساحة)

السيد خشو محمد الحامل لشطاقة)

.C(45359((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) (9 بتا1يخ) ح.ج/86)4/ )3))

العقا1ات) الذي سيجرى على  ((3( 

سهب) وفدان  لفرينة  فان  املسماة 

الغا1ق والعوينة وفدان بالفرينة ذي)

 57 6)))و 1قم) عقود شراء)ض برقم)

و 1قم)79)و1قم)35 )و1قم)36 )و1قم)

بالجماعة) املتواجد  و1قم) 8) (83

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

إقليم الخميسات،)ابتداء)من تا1يخ))) 

أبريل) )3))إلى غاية)) )أبريل) )3) 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منهما،) بإنجاز ثقشين وجلب املاء)

أجل سقي مساحة)5,9979)هكتا1ات)

عالل) الحديوي  السيد  لفائدة 

الوطنية)) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.XA 5536
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ح.ج/88)4/ )3))

الذي سيجرى على العقا1 واد) ((3( 

ذي شهادة امللكية) (( الذهب الدولة)

املتواجد بالجماعة) (35/49393 1قم)

دائرة عين) الترابية دا1 ام السلطان،)

من) ابتداء) مكنا3،) إقليم  عرمة،)

تا1يخ)5)أبريل) )3))إلى غاية)5 )أبريل)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((3( 

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

  , 5 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

عشد) الو1دي  السيد  لفائدة  هكتا1 

لشطاقة) الحامل  معه  ومن  الكريم 

 .D 5(534(((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني

مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) ( 3 بتا1يخ) ح.ج/98)4/ )3))

الوعاء) ( على) سيجرى  الذي  ((3( 

املتواجد) الناظو1  ملسجد  العقا1ي 

دائرة) بوهودة،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) تاونات،) إقليم  تاونات،)

  5 غاية) إلى  أبريل) )3)) (5 ( تا1يخ)

شأن) في  علني  بحث  أبريل) )3))

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مسجد) تزويد  أجل  من  منه،) املاء)

أوقاف) نظا1ة  لفائدة  باملاء) الناظو1 

تاونات في شخص ممثلها القانوني.

119

وكالة الحوض املائي لسشو

ملخص قرا1

افتتاح الشحث العلني
مديرة) أصد1ته  قرا1  بموجب 

1قم) لسشو  املائي  الحوض  وكالة 

ما31) ( ( بتا1يخ) ح.ج/4 43/ )3))

العقا1) على  سيجرى  الذي  ((3( 

ذي شهادة امللكية) (( املسمى النصر)

1قم) 5563 /37)املتواجد بمقاطعة)

زواغة،) اإلدا1ية  امللحقة  زواغة،)

عمالة فا3،)ابتداء)من تا1يخ)8)أبريل)

 )3))إلى غاية)9 )أبريل) )3))بحث)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز))بئر وجلب املاء)منه،)من أجل)

هكتا1ا) (3,33 سقي حديقة مساحتها)

لفائدة ودادية النصر)))زواغة العليا)

القانوني) ممثلها  شخص  في  فا3 

الوطنية)) التعريف  لشطاقة  الحامل 

.CC (838
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