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 III.  -  إعالنات إدارية

 ..................................................................................................... 9073وزاضة الداخلية
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9087املكتب الجهوي لالستثماض الفالحي الحوز............................................................ 

 ........................................................................ )909املكتبة الوطنية للمملكة املغربية
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05 9القطع األضضية الالزمة لهذا الغرض........................................................

إعال5 أإيداع ونشر مشروع مرسوم أاإلعال5 ب5 املنفعة العامة تق�شي أإحداث 

مدضسة 6 نوفمبر أجماعة إداوكوكماض أإقليم تيزنيت وبنزع ملكية القطع 

06 9األضضية الالزمة لهذا الغرض...................................................................

استدضاك خطإ وقع أالجر8دة الرسمية الخاصة أاإلعالنات القانونية والقرائية 

واإلداض8ة عدد 5658 أتاض8خ 7 بأر28  )0) في الجدول امللحق أاإلعال5 

أإيداع مشروع مقرض للتخلي يأذ5 أنزع ملكية القطع األضضية الالزمة 

لتهيئة واستثماض موقع أحيرة ماضشيكا قصد تعميره )إنجاز الشطر الثالث 

وتهيئة جزء من منطقة    VN2 الناضوض ملدينة  الجديد  املدخ2  من 

 مشاضيع املشهد الطبيعي )ZPP ضقم ) و 5( - جماعة الناضوض أإقليم

07 9الناضوض.....................................................................................................

إعال5 عن وضع ونشر مشروع مرسوم أإعال5 ب5 املنفعة تق�شي أبناء قنطرة 

على واد وضغة 5 ك 000 + 798  وتعدي2 مخطط الطر8ق الوطنية ضقم 8 

وتنزع أموجبه ملكية القطع األضضية الالزمة لهذا الغرض )عمالة إقليم 

08 9تاونات( ....................................................................................................

إعال5 عن وضع ونشر مشروع مرسوم أإعال5 ب5 املنفعة تق�شي أتوسيع وتقو8ة 

الطر8ق الجهو8ة ضقم 508 من 5 ك 500 + 36  إلى 5 ك 00  + 55 ، 

وتنزع أموجبه ملكية القطع األضضية الالزمة لهذا الغرض )عمالة إقليم 

   9تاونات( .....................................................................................................

استدضاك تعديلي ملشروع املرسوم املنشوض نصه في الجر8دة الرسمية عدد 0 57 

أتاض8خ 5 فبراير 003)، الخاصة أاإلعالنات القانونية والقرائية واملعلن 

أاملاء  املجاوضة  والدواو8ر  لغيات  مركز  تزو8د  العامة  املنفعة  من  بنه 

0) 9الشروب )جماعة التواأت(.....................................................................

استدضاك تعديلي ملشروع املرسوم املنشوض نصه في الجر8دة الرسمية عدد 0 57 

أتاض8خ 5 فبراير 003)، الخاصة أاإلعالنات القانونية والقرائية واملعلن 

أاملاء  املجاوضة  والدواو8ر  لغيات  مركز  تزو8د  العامة  املنفعة  من  بنه 

 ) 9الشروب )إقليم بسفي(............................................................................

استدضاك تعديلي ملشروع املرسوم املنشوض نصه في الجر8دة الرسمية عدد 5365 

أتاض8خ 6) بغسطس 5 0)، الخاصة أاإلعالنات القانونية والقرائية 

واملعلن بنه من املنفعة العامة تزو8د جماعة تاولوكولت أاملاء الصالح 

)) 9للشروب )إقليم شيشاوة(.......................................................................

تزو8د  العامة  املنفعة  بنه من  يعلن  إعال5 عن وضع ونشر مشروع مرسوم 

التراأية  الجماعة  أاملاء الصالح للشرب،  الدواو8ر املجاوضة لرسموكة 

ضسموكة، إقليم تيزنيت وتنزع أموجبه ملكية القطع األضضية الالزمة 

3) 9لهذا الغرض ............................................................................................

إعال5 عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن بنه من املنفعة العامة تزو8د مركز 

الكناديز أاملاء الشروب وتنزع أموجبه ملكية القطع األضضية الالزمة لهذا 

50 9الغرض .....................................................................................................

 5075 عدد  الرسمية  أالجر8دة  املنشوض  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدضاك 
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أتاض8خ 3 فبراير 6 0)، املعلن بنه من املنفعة العامة تزو8د وتقو8ة خزا5 

53 9بوالد أوغادي أاملاء الشروب انطالقا من القناة املائية لبوجنيبة............
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ضقم 306 و 307 الكائنة أحي الروامشة جماعة بسفي وبتعيي5 القطع 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو5 في ميدا5 اإلشهاض القانوني إثبات هو8تهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحم2 اإلداضة بية مسؤولية فيما يتعلق أمرمو5 اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE  TIZI MILAN

IMPORT - EXPORT
ح2 شركة

أمقت�شى املحرر املصادق عليه 

االستثنائي  العام  الجمع  طرف  من 

 TIZI MILAN IMPORT لشركة 
EXPORT ، أتاض8خ 5 يناير  )0) تقرض 

ما يلي :

املذكوضة  للشركة  املسبق  الح2 

بعاله.

سعيد  اعرو  السيد  تعيي5 

املسؤول عن ح2   ،  CIN1271512

وتصفية الشركة.
تحديد العنوا5 التالي : مركز تيزي 

نسلي أني مالل / مكا5 ح2 وتصفية 

الشركة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

الربط أاملحكمة االأتدائية أقصبة 

يناير    9 أتاض8خ   7 تحت ضقم  تادلة، 

.(0( 

1 P

STE BRAIN SECURITE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

أمقت�شى العقد العرفي املصادق 

عليه أتاض8خ  ) يناير  )0)، تم انشاء 

محدودة  املسؤولية  ذات  شركة  

الخصائص  تحم2  وحيد  بشر8ك 

التالية :

 BRAIN SECURITE  : التسمية 

.SARL

املقر  االجتماعي : حي أودضاع ألوك 
3 زنقة    ضقم 35   قصبة تادلة.

واصالح وصيانة اجهزة الكمبيوتر 

ومعداتها، االستيراد والتصدير.

ضاسمال : 00.000  دضهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

تاض8خ تسجيلها في السج2 التجاضي.

عبد  بجادي  السيد   : املسير 

ملدة  وذلك   CIN 1674695 الواحد 

غير محددة.

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

ك2  من  ديسمبر  في  3  وتنهي  يناير 

سنة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

الربط أاملحكمة االأتدائية أقصبة 

تادلة تحت ضقم 33، السج2 التجاضي 

ضقم 963  أتاض8خ 30 ماضس  )0).

2 P

 STE IMIL SIBA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد

أمقت�شى العقد العرفي املصادق 

عليه أتاض8خ  ) يناير  )0)، تم انشاء 

محدودة  املسؤولية  ذات  شركة  

الخصائص  تحم2  وحيد  بشر8ك 

التالية :

. STE IMIL SIBA SARL : التسمية

املسمى  امللك   : االجتماعي  املقر  

قصبة  زمكي2  كركايت  ايت  سومية 

تادلة.

االشغال    : االجتماعي  الغرض 

املقالع،  استغالل  والبناء،  املختلفة 

تم االستيراد وتصدير.

ضاسمال : 00.000  دضهم.

مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

التجاضي. السج2  في  تاض8خ تسجيلها 

  CIN محمد  موها5  السيد   : املسير 

UB 22210 وذلك ملدة غير محددة.

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

ك2  من  ديسمبر  في  3  وتنهي  يناير 

سنة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

الربط أاملحكمة االأتدائية أقصبة 

تادلة تحت ضقم )3، السج2 التجاضي 

ضقم  96  أتاض8خ 5) ماضس  )0).

3 P

 STE PYRAMIDS FASHION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

RC N° : 28035

تبعا لقراضت  الجمع العام للشركاء 

شركة  فبراير  )0)،   (0 أتاض8خ 

. PYRAMIDS FASHION SARL

 33 متجر ضقم   : عنوانها التجاضي 

شاضع محمد الخامس اقامة الصفاء 

سال.

تقرض ما يلي :

تصفية الشركة.

نبيه  ياسي5  السيد  ذمة  اأراء 

كمصفي للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  ماضس  )0)،   (9 أتاض8خ 

.363 3

4 P

 STE YAMAS
SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي : 5 زنقة موناستير 

حسا5 الرباط
السج2 التجاضي ضقم : 809 0 

أموجب محرر الجمع العام الغير 
بكتوبر    9 أتاض8خ  املنعقد  العادي 

0)0) قرض الشركاء ما يلي :
 : اجتماعية  حصص  تفو8ت 
67 حصة اجتماعية في ملك  نفو8ت 
السيد  لفائدة  التازي  كر8م  السيد 

فيص2 التازي.
وذلك تم تعدي2 املادة السادسة 
االسا�شي   القانو5  من  والسابعة 

للشركة املتعلقة أاملوضوع.
عن  الشركة  ضاسمال  ز8ادة 
العينية  الديو5  مع  املقاصة  طر8ق 

املستحقة.
من  الشركة  ضاسمال  في  الز8ادة 
دضهم   350.000 دضهم الى    00.000
جديدة  حصة   (500 احداث  مع  
الواحدة  للحصة  دضهم    00 أقيمة 
والتي تم تحر8رها أالكام2 موزعة على 

الشك2 التالي :
 2267,50  .... السيد كر8م التازي 
حصة اجتماعية ... 6.750)) دضهم.
السيد احمد كاأوضي .... 1165,50 
حصة اجتماعية ... 6.550   دضهم.

...67 حصة  السيد فيص2 التازي 
اجتماعية ... 6700 دضهم.

جصة   3500  ..... املجموع 
اجتماعية ...... 350.000 دضهم.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
أاملحكمة التجاض8ة أالداضالبيراء يوم 
8 بأر28  )0)، تحت ضقم 8.587  .
5 P
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 STE CAUDIGEF FIDUCAIRE

SARL

AV DES FAR APPT N°1 CYM TABAT 9(0

TEL : 05.37.79.55.73

FAX : 05.37.79.55.73

 STE NOVELIA MAGREB
SARL

مقرها االجتماعي : شاضع عناأية، ضقم 
) قطاع     حي الر8اض الرباط

السج2 التجاضي ضقم : 9)97   
الرباط

الجمع  مداوالت  أمقت�شى 
أتاض8خ  املنعقد  االستثنائي  العام 
تحت  املسجلة  ماضس  )0)،   (3
  RE202100123192046 الرقم 
 RP 7010137387212 OR
ماضس   (3 أتاض8خ   9643/2021

 )0)، قرض ما يلي :
املوافقة على تغيير اسم الشركة : 
 ENERTIKA MAGREB من: 
 NOVELIA MAGREB الى   SARL

. SARL
القانو5  الثاني من  تغيير الفص2 

االسا�شي املتعلق : أالتسمية.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
8 بأر28  )0)، تحت  أالرباط أتاض8خ 

ضقم 7 6)  .
6 P

STE B2S  HEALTH SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر8ك وحيد

ضاسمالها : 000.000.  دضهم
مقرها االجتماعي : شاضع أالحسا5 
الوزاني، مركز التجاضي داض السالم 

السوي�شي الرباط
تعدي2 غرض الشركة

أتاض8خ  الجماعي  القراض   أموجب 
وضعت  الذي  ماضس  )0)،  فاتح 
نسخة منه أكتاأة الربط أاملحكمة 
ماضس   (3 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 
قرض      995 ضقم  تحت   ،(0( 
املذكوضة  للشركة  الوحيد  الشر8ك 
  .000.000 ضاسمالها  والتي   بعاله 
شاضع  االجتماعي  ومقرها  دضهم 
أالحسا5 الوزاني مركز التجاضي داض 

السالم السوي�شي الرباط.

يقرض املساهم الوحيد اجراء تغيير 
في غرض الشركة والذي سيكو5 من 

اال5 فصاعدا على النحو التالي :
وتمثي2   وتوزيع  وتخز8ن  استيراد 
وترو8ج وتسو8ق )أما  في ذلك التجاضة 
االلكترونية( لالجهزة الطبية املعقمة 
الغذائية  واملكمالت  املعقمة  وغير 
لالستخدامات  الغذائية  واملواد 
الخاصة، ومنتجات الحمية ومنتجات 
الشخصية  والنظافة  التجمي2 
املخبرية  والكواشف  املادية،  وغير 
للتحليالت الطبية وجميع املختبرات 
في  التشخيص  واجهزة  االخرى 
املختبر )املواد االستهالكية واملعدات( 
أاالضافة الى اي منتج اخر، ومعدات، 
واثاث طبي، وشبه طبي، وصيدالني، 
وشبه صيدالني، واثاث طب االسنا5.

الترو8ج الطبي والصيدالني.
تمثي2 كافة املنتجات الصيدالنية 
واالعال5  التسو8ق  عمليات  وكافة 
الترو8ج  بهدف  اشكالها  أجميع 
التخصصات الصيدالنية والبيطر8ة 

واملنتجات الصحية.
ومن اج2 عدل الفص2 الثاني من 

القانو5 االسا�شي.
أمثاأة مقتطف وبيا5

املسير

7 P

 STE MP MAGHREB
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر8ك وحيد

ضاسمالها : 500.000.  دضهم
مقرها االجتماعي : شاضع أالحسا5 
الوزاني، مركز التجاضي داض السالم 

السوي�شي الرباط
السج2 التجاضي ضقم : 55899 

الرباط
تعدي2 غرض الشركة

أتاض8خ  الجماعي  القراض   أموجب 
وضعت  والذي  ماضس  )0)،   5
نسخة منه أكتاأة الربط أاملحكمة 
ماضس   (3 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 
قرض      995 ضقم  تحت   ،(0( 
املذكوضة  للشركة  الوحيد  الشر8ك 

  .500.000 ضاسمالها  والتي   بعاله 

شاضع  االجتماعي  ومقرها  دضهم 

أالحسا5 الوزاني مركز التجاضي داض 

السالم السوي�شي الرباط.

يقرض املساهم الوحيد اجراء تغيير 

في غرض الشركة والذي سيكو5 من 

اال5 فصاعدا على النحو التالي :

وتمثي2   وتوزيع  وتخز8ن  استيراد 

وترو8ج وتسو8ق )أما  في ذلك التجاضة 

االلكترونية( لالجهزة الطبية املعقمة 

الغذائية  واملكمالت  املعقمة  وغير 

لالستخدامات  الغذائية  واملواد 

الخاصة، ومنتجات الحمية ومنتجات 

الشخصية  والنظافة  التجمي2 

املخبرية  والكواشف  املادية،  وغير 

للتحليالت الطبية وجميع املختبرات 

في  التشخيص  واجهزة  االخرى 

املختبر )املواد االستهالكية واملعدات( 

أاالضافة الى اي منتج اخر، ومعدات، 

واثاث طبي، وشبه طبي، وصيدالني، 

وشبه صيدالني، واثاث طب االسنا5.

الترو8ج الطبي والصيدالني.

تمثي2 كافة املنتجات الصيدالنية 

واالعال5  التسو8ق  عمليات  وكافة 

الترو8ج  بهدف  اشكالها  أجميع 

للتخصصات الصيدالنية والبيطر8ة 

واملنتجات الصحية.

ومن اج2 عدل الفص2 الثاني من 

القانو5 االسا�شي.
أمثاأة مقتطف وبيا5

املسير

8 P

 STE INTERMEDIAIRE

FINANCE
SARL

 SIEGE SOCIAL : MOULAY

BOUSLHAM CENTRE

RC N° : 26509

تغيير الهدف االجتماعي واملسير 

الشركة

العام  الجمع  محرر  أموجب 

الغير العادي أتاض8خ فاتح بأر28  )0) 
بسوق التسجي2  أمصلحة  املسج2 

9 اأر28  )0)،   بضبعاء الغرب أتاض8خ 

الشركة  الشركاء  طرف  من  تقرض 

 INTERMEDIAIRE FINANCE

ش.م.م.

تغيير هدف الشركة : الذي بصبح 

يظم «بشغال حفر االأاض».

بصبحت   : الشركة  مسير  تغيير 
حز8و5  نادية  السيدة  أمقتراه 

للشركة  الوحيدة  املسيرة  الشر8كة 

عقود  لجميع  الوحيدة  املوقعة 

الشركة املالية وغيرها.

البنود  تعدي2  تم  لذلك   اعتباضا 
ضقم )، 6  و8  من القانو5 االسا�شي 

للشركة.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

الغرب  االضبعاء  بسوق  االأتدائية 

ضقم  تحت  بأر28  )0)،   9 أتاض8خ 

.2021/50

9 P

STE ALASKA TEK
SARL AU

العرفي  العقد  تسجي2  أتاض8خ 

أالرباط،  يناير  )0)    8 أتاض8خ 

أالخصائص التالية :

الهدف االجتماعي : تاجر.

تاجر استيراد وتصدير.
ضاسمال : 00.000  دضهم مقسمة 

دضهم    00 000  حصة من فئة  الى 

للحصة الواحدة موزعة أي5 الشركاء 

محمد  السيد    : التالي  الشك2  على 

املهدي السامي 000  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

 8 30 شقة ضقم   : املقر االجتماعي 

موالي احمد لوكيلي حسا5 الرباط.

املهدي  محمد  السيد   : التسيير 

السامي.

املهدي  محمد  السيد   : التوقيع 

السامي.
 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 5  03

10 P
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STE CREDITINFO CHECKS
شركة مساهمة

ضاسمالها : 5.000.000  دضهم
مقرها االجتماعي : عماضة كازا أيزنس 
سنتر، الطاأق االول، القطعة ضقم 
)، تجزئة مانداضونا 300، سيدي 

معروف الداضالبيراء 
السج2 التجاضي ضقم :  39500 

أالداضالبيراء
االداضة  مجلس  اجتماع  عقب 
5) فبراير  )0)، والجمع  املنعقد في 
العام غير العادي املنعقد في 5) ماضس 

 )0)، تقرض ما يلي :
االحاطة علما أتعيي5 السيد أروس 
دائم  كممث2  هوتشيزو5،  دونالد 
 CREDITINFO HOLDING لشركة 
MAROC أصفتها متصرف أالشركة.

نق2 املقر االجتماعي للشركة من 
تجزئة   ،( الطاأق  ز8نيت  ،  عماضة 
سيفيم، أقع 19-20، سيدي معروف 

الداضالبيراء الى العنوا5 التالي :
الطاأق  أيزنس سنتر،  كازا  عماضة 
تجزئة   ،( ضقم  القطعة  االول، 
معروف  سيدي   300 مانداضونا 

الداضالبيراء، املغرب.
النظام  من   5 البند  تعدي2 

االسا�شي للشركة.
تم االيداع القانوني أقلم املحكمة 
 8 أتاض8خ  أالداضالبيراء  التجاض8ة 
 773879 ضقم  تحت  بأر28  )0)، 
أالسج2  التعديلي  والتسجي2 
 8 أتاض8خ  أالداضالبيراء  التجاضي 

بأر28  )0)، تحت ضقم 3556 .
11 P

شركة مطافئ فردوس
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد
مقرها االجتماعي : 36  الطاأق 

الثاني ضقم 5 زنقة القاهرة كومتراف 
تماضة

تاسيس شركة
  5 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)، 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 

املحدودة والتي تتميز أما يلي :

شركة مطافئ فردوس   : التسمية 
ذات املسؤولية املحدودة.

تجاضة طفايات الحر8ق،   : الهدف 
والبناء  املختلفة  االشغال  مقاولة  

ومقاول تنصيب الكهربائي.
سنة،   99 حددت املدة في   : املدة 
في  التسجي2  تاض8خ  من  انطالقا 

السج2 التجاضي.
الطاأق    36  : املقرها االجتماعي 
زنقة القاهرة كومتراف   5 الثاني ضقم 

تماضة.
في  حدد   : االجتماعي  الراسمال 
الى  مقسمة  دضهم    00.000 مبلغ 
  00 أثمن  اجتماعية  حصة    000
دضهم في حوزة السيد العو8في عبد 

الرحما5.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير الى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
ملدة  الرحما5  عبد  العو8في  السيد 

غير محدودة.
االضباح  من   %  5 يقتطع   : الربح 
الصافي في ك2 سنة من بج2 تكو8ن 

االحتياطي القانوني.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأر28   7 أتاض8خ  أتماضة  االأتدائية 
ضقم  التجاضي  أالسج2   ،(0( 

. 3(6(3
12 P

 STE DE PRODUCTION DE
PRODUITS

COSMETIQUES
SARL

ضبسمالها : 90.000 دضهم
مقرها االجتماعي : 9)) شاضع املدينة 

اقامة مرزوقة الزهوض ) فاس
تاسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أفاس 
القواني5  تم وضع   (0(0 سبتمبر   9
املسؤولية  ذات  لشركة  االساسية 

املحدودة أاملواصفات التالية :
 STE DE  : التسمية 
 PRODUCTION DE PRODUITS

.COSMETIQUES

شاضع   ((9  : االجتماعي  املقر 
املدينة اقامة مرزوقة الزهوض ) فاس.

ضبسمالها : 9000 دضهم.
تحرير مواد    : الهدف االجتماعي 
التجم2 وتحرير العطوض واملعامالت.

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
مسؤولية محدودة.

الراسمال : حدد في مبلغ 90.000 
أثمن  حصة   900 الى  مقسم  دضهم 

00  دضهم للحصة الواحدة.
الشركاء : 

 700  ... الزهراء  فاطمة  املنصوض 
حصة.

 (00......... محمد  الحمداني 
حصة.

: عينت السيدة املنصوض  التسيير 
فاطمة الزهراء كمسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بكتوبر    6 أتاض8خ  أفاس  التجاض8ة 

0)0)، تحت ضقم 2715/2020.
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 30 في  املؤضخ  االستثنائي  العادي 
ديسمبر 0)0) واملسج2 أفاس أتاض8خ 

8 يناير  )0) تقرض ما يلي :
على  الشركة  مساهمي  مصادقة 
 LA مزاولة نشاط الشركة تحت اسم

.ROCHE VIOLETTE
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
ماضس    0 أتاض8خ  أفاس  التجاض8ة 

 )0)، تحت ضقم 36  .
13 P

 STE ICHANE & BARARH
 INVEST

شركة ذات مسؤولية محدودة
ومقرها االجتماعي :  )33 شاضع 

اأراهيم الروداني الطاأق 5 الرقم 
 ) اقامة الر8حا5 املعر8ف 0330) 

الداضالبيراء املغرب
السج2 التجاضي ضقم : 595679

تاسيس شركة
 5 أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في  
القانو5  اعداد  تم  ماضس  )0)، 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية :

ذات  شركة   : القانوني  شك2 
مسؤولية محدودة.

متبوعة   : الشركة   التسمية 
تسميتها  أمختصر  االقتراء  عند 

.ICHANE & BARARH INVEST
االستيراد   : غرض الشركة أايجاز 

وتصدير.
 33(  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 5 الطاأق  الروداني  اأراهيم  شاضع 
املعاض8ف  الر8حا5  اقامة  الرقم  ) 

0330) الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
  00.000  : مبلغ ضاسمال الشركة 

دضهم مقسم كالتالي :
حصة   500  ... السيد حمزة أراغ 
اجتماعية أقيمة 00  دضهم للحصة.
السيد محمد بمي5 ايشن  ... 500 
دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  االسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمزة أراغ عنوانه الرباط 

0000  الرباط املغرب.
السيد محمد امي5 ايشن عنوانه 

الرباط 0000  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  االسماء 

ومواطن مسيري الشركة.
السيد حمزة أراغ عنوانه الرباط 

0000  الرباط املغرب.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة أالداض البيراء.
14 P

STE PETITE  OPTIQUE
SARL AU

تاسيس شركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم   ،(0(0 نونبر   9
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  املحدودة 

أالخصائص التالية :
  PETITE OPTIQUE  : التسمية 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد.
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املقر االجتماعي : مجموعة التقدم 
سيدي  الثاني  الطاأق   17-2 ه  ج 

البرنو�شي الداضالبيراء.
الهدف االجتماعي : أصفة مباشرة 
بو غير مباشرة في املغرب وخاضجه الى :
مستلزمات  نظاضات،  اخصائي 

النظر، التجاضة الوطنية والدولية.
العمليات  ك2  عامة  وبصفة 
املنقولة  الصناعية  التجاض8ة، 
والعقاض8ة، التي تتص2 أصفة مباشرة 
االجتماعي  أالهدف  مباشرة  غير  بو 

املبي5 بعاله.
حدد   : االجتماعي  الراسمال 
  0.000 مبلغ  في  الشركة  ضاسمال 
00  سهم قيمة ك2  دضهم مقسم الى 
00  دضهم محرضة جميعها من  سهم 

طرف الشر8ك الوحيد.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيدة الزهراء ضاكع كمسيرة وحيدة 

للشركة ملدة غير محددة.
املدة : 99 سنة اأتداء من تسجيلها 

أالسج2 التجاضي.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة أالداضالبيراء يوم 30 ماضس 

.(0( 
للخالصة والبيا5

15 P

STE FERMOS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : AV TARIK IBN

 ZIAD LOT BENNACEUR II IMM
 25 2EME ETAGE APPT N°4

TEMARA
للمساهمي5  الجمعوي  القراض  
ماضس  )0)،    7 في  أتماضة  املؤضخ 
لشركة FERMOS ش.م.م.ش.و. قرض 

ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 
من ودادية القدس ضقم 83 املجموعة 
ا تفلت الى شاضع طاضق اأن ز8اد تجزئة 
الثاني  الطاأق   (5 عماضة   ( أناصر 

شقة ضقم 5 تماضة.

للشركة  بسا�شي  نظام  اقامة 

جديد.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ضقم  )   تحت  أتماضة  االأتدائية 

أتاض8خ 8 اأر28  )0).

16 P

 STE LABOPHOTO

BOUGHABA
ح2 الشركة

مؤضخ  عرفي  عقد  أموجب 

ماضس  )0)،  فاتح  أتاض8خ  أالرباط 

 LABOPHOTO الشركة  ح2  تم 

BOUGHABA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة، وقد تم تعيي5 السيد ختلة 

الشركة  ح2  عن  كمسؤول  حميد 

املذكوضة..

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

تحت  بأر28  )0)،   6 في  أالرباط 
)58)  ، السج2 التجاضي ضقم  ضقم 

.63573
االمراء

17 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SIEGE  / RAYAN N°10 ANGLE RUE DE FES

ET RUE IBNOU EL KHATAB

TEL : 05.35.28.05.35

STE TAZA DIAMANT
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضاسمالها : 0.000) دضهم

مقرها االجتماعي : دواض املحطة واد 

املي2 تازة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 
تم وضع القانو5  ماضس  )0)،    6

االسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :

 STE TAZA DIAMANT : التسمية

شركة ذات مسؤولية محدودة.

تجاضة  الرخام،  تجاضة   : الهدف 

واملواد  املاسية  واالدوات  االثاث 

استيراد وتصدير الرخام  الصناعية، 

واملواد الصناعية.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة اأتداء من تاض8خ تاسيسها.

الغنبوض  السيد  عن   : التسيير 
حميد مسيرا للشركة مع تخو8له ك2 
الصالحيات للتصرف أاسم الشركة.

: دواض املحطة واد  املقر االجتماعي 
املي2 تازة.

كتاأة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
أتازة  االأتدائية  للمحكمة  الربط 

يوم 8 بأر28  )0).
االمراء

الغنبوض حميد

18 P

STE SDI THERM
SARL AU

مقرها االجتماعي : شاضع عقبة عماضة 
ضقم 56 ضقم 30 بكدال الرباط

في اطاض الجمع االستثنائي  لشركة 
أتاض8خ     SDI THERMواملنعقد 

ديسمبر 0)0) تقرض ما يلي :
االسهم  أيع  العام  الجمع  قرض 
 5( االجتماعية والتي مجموع عددها 
اهري  محماد  السيد  لصالح  سهما 

والتي تمت تفرقتها كما يلي :
 5( أيع  جالل،  صديقي  السيد 

حصة للسيد محماد اهري.
اهري  محماد  السيد  وسيعهد 

تسيير الشركة ملدة غير محدودة.
بعد هذا النق2 :

الحام2  اهري  محماد  السيد 
ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.I276967
  00  ... االسهم  جميع  سيمتلك 

سهم.
هذا ما مجموعه .... 00  سهم.

قرض الجمع العام قبول استقالة 
مهامه  من  جالل  صديقي  السيد 

كمسير للشركة.
العام  الجمع  قرض  مناقشة  بعد 
مديرا  اهري  محماد  السيد  تعيي5 

للشركة لفترة غير محدودة.
وبشر8ك وحيد للشركة مما خول 
العمليات  جميع  على  التوقيع  له 
القروض  على  قيود  دو5  االداض8ة 

العقاض8ة.

التسيير : السيد محماد اهري.
أالسج2  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 

أالرباط تحت ضقم 309 5 .
19 P

ديوا5 االستاذ احمد لحري�شي
موثق

زاو8ة شاضع عبد املومن وشاضع انوال 
الداضالبيراء

 STE DE MATERIEL DE
 CONSTRUCTION AL

 BARAKA
«SOMACOA»

مقرها االجتماعي : عماضة أوعيدة 
زنقة املعرض اكادير 

أيع حصص اجتماعية والحساب 
الجاضي

محرر جمع عام غير عادي
استقالة مسير

تعيش مسير وحيد
تغيير الشك2 القانوني للشركة من
ش.م.م. الى ش.م.م. بشر8ك وحيد

مالئمة القانو5 االسا�شي
تلقاه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
موثق  الحري�شي  احمد  االستاذ 
ماضس  و3)    9 أتاض8خ  أالداضالبيراء 

 )0) أاع ك2 من  :
السيد أوبكر الدضهم الذي ينوب 
التي  هولدينك»  «دضهم  شركة  على 
  855 ضقم  التجاضي  سجلها  ضقم 
أالعيو5 جميع حصصها التي تملكها 
في شركة «شركة مواد البناء البركة» 
حصة.    7.500 وهي  «سوماكوا» 
وكذلك أاعت مجموع حسابها الجاضي 

التي تملكه في الشركة :
جميع  أوعيدة  مر8م  السيدة 
شركة  في  تملكها  التي  حصصها 
حصة.   5.353 وهي  «سوماكوا» 
وكذلك أاعت مجموع حسابها الجاضي 

التي تملكه في الشركة.
جميع  أوعيدة  احمد  السيدة 
شركة  في  يملكها  التي  حصصه 
وكذلك  حصة.   (( وهي  «سوماكوا» 
التي  الجاضي  حساأه  مجموع  أاع 

يملكه في الشركة.



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8570

أوعيدة  سالم  محمد  السيد 

جميع حصصه التي يملكها في شركة 

حصة.   5.375 وهي  «سوماكوا» 
الجاضي  أاع مجموع حساأه  وكذلك 

التي يملكه في الشركة.

جميع  أوعيدة  سعد  السيد 

شركة  في  يملكها  التي  حصصه 

حصة.   5.375 وهي  «سوماكوا» 
الجاضي  أاع مجموع حساأه  وكذلك 

التي يملكه في الشركة.

وضثة املرحوم عمر أوعيدة جميع 

شركة  في  يملكونها  التي  حصصهم 

«سوماكوا» وهي 5375 حصة وكذلك 

التي  الجاضي  حسابهم  مجموع  أاعو 

يملكوم في الشركة.

حصصهم  جميع  أاعو  كلهم 

وجميع حسابهم الجاضي الذي يملكوه 

الى السيد عبد  في شركة «سوماكوا» 

الرحيم البزيوي أطاقته الوطنية ضقم 

ب 99985 ).

أمقت�شى محرر الجمع العام غير 

العادي لشركة «سوماكوا» أتاض8خ 9  

و3) ماضس  )0)، تقرض ما يلي :

املصادقة على عقد أيع الحصص 

االجتماعية والحساب الجاضي.

احمد  السيد  استقالة  قبول 

أوعيدة من منصبه كمسير واعطائه 

الرحيم  عبد  السيد  وتعيي5  االأراء 

غير  ملدة  وحيدا  مسير  البزيوي 

محدودة.

تغيير الشك2 القانوني للشركة من 

ش.م.م. الى ش.م.م. بشر8ك وحيد.
عاينو ب5 35.000 حصة التي تكو5 
ضبسمال الشركة «سوماكوا»  كلها في 

ملك السيد عبد الرحيم البزيوي.

الرحيم  عبد  السيد  تعيي5  تم 

 ( 9.998 البزيوي أطاقته ضقم ب ك 

ملدة  وحيد  مسير  الوحيد  الشر8ك 

غير محدودة.ومالئمة قانو5 اسا�شي 

جديد

 (3 أمقت�شى عقد توثيقي أتاض8خ 
القانو5  تمت مالئمة  ماضس  )0)، 

االسا�شي للشركة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

تحت  بأر28  )0)،   6 أأكادير أتاض8خ 

ضقم 0 990.
للخالصة واالشاضة

االستاذ احمد الحري�شي

20 P

ديوا5 االستاذ احمد لحري�شي

موثق

زاو8ة شاضع عبد املومن وشاضع انوال 

الداضالبيراء

  STE IKRAMI

INTERNATIONAL GROUP
تاسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي أالداضالبيراء 

قد تم وضع القانو5 االسا�شي لشركة 

ذات املميزات التالية :

 STE IKRAMI  : التسمية 

.INTERNATIONAL GROUP

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : االستيراد والتصدير.

البشير  زنقة   : االجتماعي  املقر 

عماضة ف  اأراهيمي دضج ف طاأق   

الجيروند الداضالبيراء.

املدة : 99 سنة.

دضهم    00.000  : الراسمال 

مقسمة الى 000  حصة أقيمة 00  

نقدا  أكاملها  للواحدة حرضت  دضهم 

ومقسمة على الشك2 التالي :

 500  .... السيد اأو ضجيلة محمد 

حصة.

 500  ... اكرام  يسراوي  والسيدة 

حصة.

املجموع  .... 000  حصة.

التسيير : السيد اأو ضجيلة محمد 

مسير ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

املصاض8ف  بعد خصم    : االضباح 

العامة ومصاض8ف اخرى تنق2 االضباح 

من جديد بو توزيع على املساهمي5.

أمركز  القانوني  االيداع  تم 

وتم  أالداضالبيراء  االستثماض 
التجاضي  السج2  في  التسجي2 

 388755 ضقم  تحت  أالداضالبيراء 

أتاض8خ 3  نونبر 7 0).
للخالصة والبيا5

االستاذ احمد الحري�شي

21 P

STE SOTERCO

شركة خبرة في املحاسبة والتدقيق واالستشاضات
مقر : قطاع 9 زاو8ة شاضع النخي2 ومحمد 

الباز8دي عماضة ب شقة ضقم 8 الطاأق الثاني حي 

الر8اض الرباط

الهاتف : 05.37.57.00.05

05.37.57.05.00

STE DAC RAHMOUN
الجمع العام العادي

الذي  العادي  العام  الجمع  ا5 

انعقد أتاض8خ 30 نونبر 0)0) لشركة 

ش.م.م.،   DAC RAHMOUN
قرض  قد  دضهم    00.000  ضاسمالها 

ما يلي :

استقالة السيد ضحمو5 عادل من 

مهامه كمسير للشركة.

شكيب  ضحمو5  السيد  تعيي5 

مسيرا للشركة ملدة 6 سنوات.

تفو8ض جميع السلطات املطلقة 

االجتماعي  لتسيير الشركة واإلمراء 

للسيد ضحمو5 شكيب.

الجمع العام االستثنائي.

ا5 الجمع العام االستثنائي الذي 

انعقد أنفس التاض8خ  انفس الشركة 

قد قرض ما يلي :

 (0 الى  االجتماعي  املقر  تحو28 
الشقة  الثالث،  الطاأق  مكة،  زنقة 

ضقم    حسا5 الرباط.

املقر   ،5 الفص2  تعدي2  أالتالي 

االسا�شي  القانو5  من  االجتماعي 

للشركة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة  اللمحكمة  لدى  الربط 

تحت  بأر28  )0)   5 أالرباط أتاض8خ 
ضقم 3076.

من بج2 االستخالص والبيا5

22 P

ديوا5 االستاذة البوضقادي الخالدي لال فاطمة 

الزهراء 

موثقة أالداضالبيراء

 ECOLE JEANNE D'ARC

 INTERNATIONNAL

SCHOOL

CASABLANCA

PRIVÉE
ضاسمالها : 00.000  دضهم

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : الداضالبيراء 57 

شاضع موالي يوسف

صدقة حصص
حرض  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

البوضقادي  االستاذة  طرف  من 

موثقة  الزهراء  فاطمة  لال  الخالدي 

ديسمبر     6 أتاض8خ  أالداضالبيراء 

0)0)، صدق السيد جسوس اجمد 

الشركة  في  يملكها  التي  حصة   30

ذات املسؤولية املحدودة الى اخوته 

وهن السيدة جسوس ليلي والسيدة 

جسوس  والسيدة  مر8م  جسوس 

بشرى وذلك 0  حصص لك2 واحدة 

منهن.

تعيدل  تم   : الصدقة  لهذه  تبعا 

الفص2 7 من النظام االسا�شي.

الفص2 7 الجديد :

يبقى الراسمال االجتماعي محددا 

الى  دضهم مقسم    00.000 مبلغ  في 

منها  واحدة  ك2  قيمة  حصة    000

00  دضهم وهي موزعة كالتالي :

السيد جسوس احمد ... 50) حصة .

السيدة جسوس ليلى .. 50) حصة .

السيدة جسوس مر8م  .. 50) حصة .

السيدة جسوس بشرى .. 50) حصة .

املجموع ............ 000  حصة

لدى  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

ماضس  فاتح  أتاض8خ  أالداضالبيراء 

 )0)، تحت ضقن 767855.
االيداع والنشر

 االستاذة البوضقادي الخالدي

 لال فاطمة الزهراء 

23 P
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ديوا5 االستاذة البوضقادي الخالدي لال فاطمة 
الزهراء 

موثقة أالداضالبيراء

 ECOLE JEANNE D'ARC
CASABLANCA

ضاسمالها : 00.000  دضهم
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : الداضالبيراء 57 
شاضع موالي يوسف

النظام االسا�شي الجديد
حرض  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
البوضقادي  االستاذة  طرف  من 
موثقة  الزهراء  فاطمة  لال  الخالدي 
ديسمبر   (7 أتاض8خ  أالداضالبيراء 

.(0 9
تم احداث نظام االسا�شي الجديد 
وذلك تبعا لتغيير تسمية الشركة من :
 ECOLE JEANNE D’ARC

.CASABLANCA
 JEANNE D’ARC الى 
 INTERNATIONAL SCHOOL

.CASABLANCA PRIVE
تعدي2  تم  التغيير  لهذا  تبعا  

الفص2 ) من النظام االسا�شي.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
 ،(0(0 يناير   7 أتاض8خ  أالداضالبيراء 

تحت ضقم )))6)7.
االيداع والنشر

 االستاذة البوضقادي الخالدي
 لال فاطمة الزهراء 

24 P

ديوا5 األستاذ البوضقادي الخالدي لالفاطمة 
الزهراء

موثقة أالداضالبيراء

 ECOLE JEANNE D’ARC
 INTERNATIONNAL

 SCHOOL CASABLANCA
PRIVEE

الربسمال : 00.000.00  دضهم
املقر اإلجتماعي : الداضالبيراء 57، 

شاضع موالي يوسف
إعال5 وفاة

أمقت�شى محرر توثيقي حرض من 
الخالدي  البوضقادي  طرف األستاذة 
لالفاطمة الزهراء، أتاض8خ 6  ديسمبر 

قرض مساهموا الشركة ذات   ،(0(0

املسؤولية املحدودة :

إعال5 وفاة السيدة سعاد كوهن 

املذكوضة  للشركة  ومسيرة  مساهمة 

بعاله وحدث دلك أتاض8خ )) سبتمبر 

إلى  يص2  ما  ألوالدها  تاضكة   ،(0(0

1/5 للبنات، و1/5 للولد.

الشركة  مال  ضبس  ب5  إلى  بشاض 

يتوزع اآل5 على النحو التالي :

 (5000 احمد  جسوس  السيد 

دضهم.

 (5000 ليلى  جسوس  السيدة 

دضهم.

 (5000 مر8م  جسوس  السيدة 

دضهم.

 (8000 بشرى  جسوس  السيدة 

دضهم.

جسوس  ليلى  السيدة  تعيي5 

كمسيرة للشركة مكا5 بمها املرحومة 

السيدة سعاد كوهن ملدة غير محددة. 

قرض ب5 الشركة ستكو5 ملزمة بشك2 

السيد  صحيح أالتوقيع املنفص2 ل: 

بحمد جسوس، مقيم أالداضالبيراء 

إقامة   ( طاأق  كير  بأو  شاضع  زاو8ة 

الوطنية ضقم  للبطاقة  الحام2  سناض 

.A725464

اأنة  جسوس،  ليلى  السيدة 

محمد وسعاد، مديرة مدضسة تعيش 

الحاج  شاضع     ( الداضالبيراء،  في 

األول  الطاأق  العوفير،  الجياللي 

لبطاقة  الحاملة  املعاض8ف  ب  شقة 

.A567138 التعر8ف الوطنية ضقم

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

ماضس  فاتح  أتاض8خ  أالداضالبيراء 

 )0)، تحت ضقم 767853
لإليداع والنشر

األستاذ البوضقادي الخالدي

 لالفاطمة الزهراء
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ديوا5 األستاذ البوضقادي الخالدي لالفاطمة 

الزهراء

موثقة أالداضالبيراء

 PHARMACIE HAY RIAD
SAHEL

تفو8ت جميع حصص وحساب 
جاضي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شر8ك واحد
حرض  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
البوضقادي  األستاذة  طرف  من 
موثقة  الزهراء  لالفاطمة  الخالدي 
ماضس   (5 أتاض8خ  أالداضالبيراء، 
ماني  ضجاء  السيدة  فوتت   ،(0( 
مجموع  صبيح  ياسي5  للسيد 
حصة   900 اإلجتماعية  الحصص 
ذات  الشركة  في  تمتلكها  التي 
الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
 PHARMACIE HAY الواحد املسماة
 90.000.00 RIAD SAHEL ضبسمالها 
دضهم ومقرها اإلجتماعي أبرشيد، حد 
السوالم، إقامة ض8اض الساح2 )70 
التجاضي  السج2  في  املسجلة   70 
الحساب  تفو8ت  وكذلك  أبرشيد 
الجاضي التي تحتفظ بها تجاه الشركة 

املذكوضة أمبلغ 0.00 ).5 6.
تعدي2  تم  التفو8ت،  لهذا  تبع 
الفصلي5 7 و36 من النظام األسا�شي 

للشركة.
الفص2 7 الجديد يبقى الربسمال 
مبلغ  في  محدودا  اإلجتماعي 
 900 إلى  مقسم  دضهم   90.000.00
  00.00 حصة قيمة ك2 واحد منها 

دضهم موزعة كالتالي :
السيد ياسي5 صبيح 900 حصة.

مجموع الحصص 900 حصة.
استقالة   : الجديد   36 الفص2 
منصبها  من  ماني  ضجاء  السيدة 

كمسيرة وحيدة في الشركة.
صبيح  ياسي5  السيد  تعيي5 
كمسيروحيد للشركة ملدة غير منتهية 

اأتداء من تاض8خ تفو8ت الحصص.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة اإلأتدائية أبرشيد 
ضقم  تحت  بأر28  )0)  فاتح  أتاض8خ 

.5(6
لإليداع والنشر

األستاذ البوضقادي الخالدي

 لالفاطمة الزهراء
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ديوا5 األستاذ البوضقادي الخالدي لالفاطمة 

الزهراء

موثقة أالداضالبيراء

 PHARMACIE HAY RIAD
SAHEL

تعدي2 النظام األسا�شي للشركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات شر8ك 

وحيد
حرض  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
البوضقادي  األستاذة  طرف  من 
موثقة  الزهراء  لالفاطمة  الخالدي 
ماضس   (5 أتاض8خ  أالداضالبيراء، 
األسا�شي  النظام  تعدي2  تم   ،(0( 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
املسماة  الواحد  الشر8ك  ذات 
 PHARMACIE HAY RIAD SAHEL
ومقرها  دضهم   90.000.00 ضبسمالها 
السوالم،  حد  أبرشيد،  اإلجتماعي 
 70  70( الساح2  ض8اض  إقامة 
املسجلة في السج2 التجاضي أبرشيد 
السيد  الوحيد  الشر8ك  طرف  من 

ياسي5 صبيح كالتالي :
الربسمال : 90000 دضهم.

اإلجتماعية  الحصص  تقسيم 
كالتالي :

 السيد ياسي5 صبيح 900 حصة.
مجموع الحصص 900 حصة.

من  ماني  ضجاء  السيدة  استقالة 
منصبها كمسيرة وحيدة في الشركة.

صبيح  ياسي5  السيد  تعيي5 
كمسيروحيد للشركة ملدة غير منتهية 

اأتداء من تاض8خ تفو8ت الحصص.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة اإلأتدائية أبرشيد 
ضقم  تحت  بأر28  )0)  فاتح  أتاض8خ 

.5(6
لإليداع والنشر

األستاذ البوضقادي الخالدي

 لالفاطمة الزهراء
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شمس الحساأات املحاسبة

GO BIKE
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
في  مؤضضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  أالداضالبيراء  فبراير  )0)    8
الخصائص  ذات  شركة  تأسيس 

التالية :
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.GO BIKE : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف اإلجتماعي :

أيع قطاع غياض الدضاجات الناض8ة 
أالجملة والتقسيط.
استيراد وتصدير.

مقاول بشغال مختلفة والبناء.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
مجزئة إلى 000  حصة من فئة 00  

دضهم .
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
: من فاتح يناير إلى  املالية  السنة  
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
الداضالبيراء   : اإلجتماعي  املقر 
مرس  ض8في  عمر  الحاج  زنقة    5(

السلطا5.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

شفيق البوضي ملدة غير محددة.
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
الـتجاض8ة  املحكمة  لدى  القانوني 
ضقم التقييد أالسج2  أالداضالبيراء 

التجاضي.
اإلشاضة والنشر

شمس الحساأات املحاسبة
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BAB WOOD
ش.م.م ذات الشر8ك الوحيد
تجزئة النسيم شاضع املقاومة 
مجموعة 0  عماضة   املحمدية

ز8ادة ضبس مال الشركة
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
املحمدية  في  املؤضخ  اإلستثنائي 
لشركة  ماضس  )0)   (9 أتاض8خ 
BAB WOOD ش.م.م ذات الشر8ك 

الوحيد تقرض ما يلي :
ب  الشركة  ضبسمال  ز8ادة 
لرفعه  دضهم   (.000.000.00
إلى  دضهم   500.000.00 من 
500.000.00.) دضهم أخلق 0.000) 
أقيمة  جديدة  إجتماعية  حصة 

00.00  دضهم للحصة الواحدة.

تعدي2 البندين السادس والسابع 

من القانو5 األسا�شي للشركة.

تغيير القانو5 األسا�شي للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلأتدائية  أاملحكمة  الربط 

أاملحمدية أتاض8خ 6 بأر28  )0) تحت 
ضقم  87.

أيا5 مختصر
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 GOLDEN TESTE
SARL AU

تأسيس شركة 
املسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  ماضس  )0)    0 أتاض8خ  أالرباط 

وضع القانو5 األسا�شي لشركة ذات 

وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :

 GOLDEN TESTE : التسمية

.SARL AU

الهدف اإلجتماعي :

تقديم الوجبات السريعة.

ممول الحفالت.

مقهى ومطعم.

املقر اإلجتماعي : 0)9 شاضع موالي 

إدضيس األول حي املسيرة   تماضة .
  00000 للشركة   املال  ضبس 

دضهم مقسم كالتالي :

السيد سليم ضشيد 000  حصة.

مدة الشركة : 99 سنة.

التسيير : السيد سليم وليد.

  3(593 ضقم  التجاضي  السج2 

أاملحكمة اإلأتدائية أتماضة.
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 SERVICE AUTO MANSOUR

CHAMARY
ش.م.م ذات الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الداضالبيراء أتاض8خ 9  فبراير  )0) 

للشركة  األسا�شي  القانو5  وضع  تم 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر8ك الوحيد أاملميزات التالية :

 SERVICE AUTO  : التسمية 
ش.م.م   MANSOUR CHAMARY

ذات الشر8ك الوحيد.
موضوع الشركة :

تنظيف وإصالح السياضات.
زنقة    0  : اإلجتماعي  املقر 
 5 الحر8ة الطاأق الثالث مكتب ضقم 

الداضالبيراء.
املدة : 99 سنة.

في  الشركة  ضبسمال  حدد 
00.000.00  دضهم مقسم إلى 000  
دضهم للحصة    00.00 حصة أقيمة 

الواحدة موزعة كالتالي :
  000 موفدي  شيماء  السيدة 

حصة إجتماعية.
املجموع : 000  حصة إجتماعية.
: من فاتح يناير إلى  السنة املدنية 

 3 ديسمبر.
موفدي  ملياء  السيدة   : التسيير 
محددة  غير  وملدة  للشركة  مسيرة 
اإلجتماعي  اإلمراء  وتفو8رها 

الوحيد.
توزع حسب قراض املسير   : األضباح 

بعد خصم اإلحتياط القانوني.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
أالداضالبيراء أتاض8خ )) ماضس  )0) 

تحت ضقم 5 08 .
في  التجاضي  أالسج2  سج2 

الداضالبيراء تحت ضقم 595563.
أيا5 مختصر
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األستاذ كمال اوتاغني
موثق أالبيراء

مرحبا ديفيلوبمنت
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر8ك الوحيد
ضبسمالها : 0.000.00  دضهم

املقر اإلجتماعي : 53 زنقة الجياللي 
تاج الدين املعاض8ف ساأقا زنقة 

ضو8ن الداضالبيراء
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
اإلستثنائي املحرض من طرف األستاذ 
أتاض8خ  كمال اوتاغني موثق أالبيراء 
أموجبه  تم   (0(0 ديسمبر     

العقاض8ة  املدينة  الشركة  تحو28 
ذات  شركة  إلى  مرحبا  املسماة 
الشرك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
الوحيد املسماة مرحبا ديفيلوبمنت 
من  املحرض  توثيقي  عقد  وبمقت�شى 
موثق  اوتاغني  كمال  األستاذ  طرف 
 (0(0 ديسمبر  أتاض8خ     أالبيراء 
تم تحيي5 النظام التأسي�شي للشركة 
الشر8ك  ذات  املسؤولية  املحدودة 
الخصائص  تحم2   والتي  الوحيد 

التالية :
التسمية : مرحبا ديفيلوبمنت.

الهدف : اإلنعاش العقاضي في شتى 
بشكاله.

املقر اإلجتماعي : 53 زنقة الجياللي 
تاج الدين املعاض8ف ساأقا زنقة ضو8ن 

الداضالبيراء.
الربسمال اإلجتماعي : 0.000.00  

دضهم.
: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
اأراهيم  السيد  طرف  من  محدودة 
لبطاقة  الحام2  أحماد5  نيت 

.B 575(7 التعر8ف الوطنية ضقم
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  ماضس  )0)   (6 التجاض8ة يوم 

عدد 998 77.
للنسخة واإلشاضة
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YM UNION
ضبسمالها : 000.00.   .3 

املقر اإلجتماعي الداضالبيراء  5  
زنقة اسامة أن زايد الطاأق ) الحي 

األيسر ضقم ج املعاض8ف
أمقت�شى عقد توثيقي محرض من 
موثق  اوتغاني  كمال  األستاذ  طرف 
تم  فبراير  )0)   3 أتاض8خ  أالبيراء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

والتي تحم2 الخصائص التالية :

.YM UNION : التسمية
الهدف : 

اإلنعاش العقاضي.
املقر اإلجتماعي الداضالبيراء  5  
الحي   ( زنقة اسامة أن زايد الطاأق 

األيسر ضقم ج املعاض8ف.
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 : اإلجتماعي  الربسمال 
000.00.   .3  دضهم.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
محمد  السيد  طرف  من  محدودة 

يونس كوفة والسيد مهدي كوفة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 5 أتاض8خ  أالداضالبيراء  التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت عدد 85)773.
للنسخة واإلشاضة
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PLASTCO شركة
رأسامل قدضه : 000.000.00.  دضهم
املقر التجاضي : تجزئة صبيحي الدوض 
األض�شي الرقم 9 و0  طرق القنيطرة 

سال
ضقم السج2 التجاضي : 3 0))

أتاض8خ  املتخذة  للقراضات  وفقا 
قرض الجمع العام  فبراير  )0)،    5
شركة    PLASTCO املختلط لشركة 
مال  أربس  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقسم  دضهم    .000.000.00 قدضه 
دضهم    00.00 حصة من    000 إلى 
لك2 منهما ومقرها التجاضي العنوا5 
الرقم  األض�شي  الدوض  تجزئة صبيحي 
القنيطرة سال، قرضت  9 و0  طرق 

الشركة ما يلي :
أي5  األسهم  أيع  على  املصادقة 

الشركاء :
السيد هشام صادوق يبيع و8نق2 
يقبله  والذي  عواد،  محمد  للسيد 
50)  سهما أقيمة 00  دضهم لك2 

منها مدفوعة أالكام2.
 السيد هشام صادوق يبيع و8نق2 
للسيد هماني بمحزو5، والذي يقبله 
50)  سهما أقيمة 00  دضهم لك2 

منها مدفوعة أالكام2.
ألقاسم  ضشيد  موالي  السيد 
تحو8الت ونق2 للسيد  محمد عواد 
سهما   (50 قبله   من  مقبول  وهو 
أقيمة 00  دضهم لك2 منها مدفوعة 

أالكام2.
ألقاسم  ضشيد  موالي  السيد 
هماني  للسيد  ونق2  تحو8الت 
بمحزو5، وهو مقبول من قبله 50) 
منها  لك2  دضهم    00 أقيمة  سهما 

مدفوعة أالكام2.
املدير  استقالة  على  املوافقة 

املساعد السيد هشام صادوق.

و7  املساهمات   6 املواد  تعدي2 
األسا�شي  النظام  من  املال  ضبس 

للشركة.
كتاأة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلأتدائية  أاملحكمة  الربط 
تحت عدد  أتاض8خ فاتح بأر28  )0) 
36337 وتحت عدد 7 3 من السج2 

الزمني.
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TELTUBE شركة
ضبسمال قدضه : 00.000  دضهم

املقر التجاضي : تجزئة صبيحي الدوض 
األض�شي الرقم 9 طر8ق القنيطرة سال

ضقم السج2 التجاضي : 35)8)
أتاض8خ  املتخذة  للقراضات  وفقا 
قرض الجمع العام  فبراير  )0)،    5
شركة    TELTUBE لشركة  املختلط 
مال  أربس  محدودة  مسؤولية  ذات 
مقسم  دضهم    00.000.00 قدضه 
دضهم    00.00 حصة من    000 إلى 
لك2 منهما ومقرها التجاضي العنوا5 
تجزئة صبيحي الدوض األض�شي الرقم 9 
طر8ق القنيطرة سال، قرضت الشركة 

ما يلي :
أي5  األسهم  أيع  على  املصادقة 

الشركاء :
السيد هشام صادوق يبيع و8نق2 
للسيد محمد عواد،وهو مقبول من 
دضهم    00 أقيمة  سهما    (5 قبله 

لك2 منها مدفوعة أالكام2.
 السيد هشام صادوق يبيع و8نق2 
للسيد هماني بمحزو5، وهو مقبول 
من قبله5)  سهما أقيمة 00  دضهم 

لك2 منها مدفوعة أالكام2.
السيد موالي ضشيد ألقاسم يبيع 
و8نق2 للسيد محمد عواد، 5) سهما 
أقيمة 00  دضهم لك2 منها مدفوعة 

أالكام2.
السيد موالي ضشيد ألقاسم يبيع 
و8نق2 للسيد هماني بمحزو5، وهو 
مقبول من قبله 5) سهما أقيمة 00  

دضهم لك2 منها مدفوعة أالكام2.
املدير  استقالة  على  املوافقة 

املساعد السيد هشام صادوق.

املادة  تعدي2  تم  لذلك  وفقا 
األسا�شي  النظام  من   7 واملادة   6

للشركة.
كتاأة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلأتدائية  أاملحكمة  الربط 
تحت عدد  أتاض8خ فاتح بأر28  )0) 
36338 وتحت عدد 6 3 من السج2 

الزمني.
35 P

 SOCIETE ETANCHIETE AU
PLURIEL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها : 3000000.00 دضهم
املقر اإلجتماعي : ضقم 0  زنقة 

األطلس حي الحسني أركا5
ضقم التعر8ف املوحد: 
000098(50000( 

ضقم السج2 التجاضي : 957).
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
تقرض  ماضس  )0)  املؤضخ أتاض8خ    
تغيير بعض قواني5 الشركة وحدد ما 

يلي :
نق2 األسهم :

تفو8ت حصص لفائدة السيدة   
حصة إجتماعية   (0 الشاوش نوال 

من فئة 00  دضهم.
قرض   : اإلجتماعي  الربسمال 
ب5 ضبس املال الثاأت حاليا  الشركاء 
ز8ادته  دضهم سيتم    0.000.00 هو 
ليصبح  دضهم   (990.000 أمبلغ 
إنشاء  خالل  من  دضهم   3000000

وحدة أقيمة 00  دضهم.
ضبسمال الشركة : 300000.دضهم

قرض الشركاء   : الهدف اإلجتماعي 
نشاط  أحذف  وذلك  الهدف  تغيير 
عم2 العزل املائي الذي كا5 نشاطه 
النق2  نشاط  وإضافة  الرئي�شي 
استيراد  ونشاط  والدولي  الوطني 

وتصدير البرائع.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   7 أتاض8خ  أبركا5  اإلأتدائية 

 )0) تحت عدد 193/221.
36 P

ZOZORI
زوزوضي

شركة ذات مسؤولية محدودة

السج2 التجاضي لطنجة عدد 

  ( 09

تأسيس
العرفي  التأسيس  عقد  أمقت�شى 

يناير  )0)،    ( في  أطنجة  املؤضخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحم2  والتي  املحدودة 

التالية :

.ZOZORI : التسمية اإلجتماعية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

هدف  حدد  اإلجتماعي  الهدف 

الشركة في :

بعمال تهيئة والبناء.

أيع املعدات وتجهيزات.

تجاضة.

بعمال مختلفة.

ملالية  العمليات  ك2  وعموما 

والتجاض8ة والصناعية، العقاض8ة وغير 

العقاض8ة التي ترتبط أالهدف األسا�شي 

بعاله بو التي من شأنها ب5 تساعد على 

تنمية بنشطة الشركة.

الربسمال   : اإلجتماعي  الربسمال 

 (0.000 مبلغ  في  حدد  اإلجتماعي  

دضهم مجزب إلى 00  حصة إجتماعية 

00) دضهم لك2  أقيمة اسمية قدضها 

الشك2  على  قسمت  وقد  واحدة، 

التالي:

حصة   50 األزوض  زكر8اء  السيد 

إجتماعية.

50 حصة  السيد محمد العزوزي 

إجتماعية.

 (0 قدوضي  الحميد  عبد  السيد 

حصة إجتماعية.

حصة    00 مجموعه  ما  بي 

إجتماعية.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السة املالية : من فاتح يناير إلى  3 

ديسمبر .
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إأن  عمر   (9  : اإلجتماعي  املقر 

6) طنجة. العاص طاأق الثالث ضقم 

التسيير : السيد عبد الحميد قدوضي 

مسير للشركة لفترة غير محدودة.

لدى  إنجازه  ثم  القانوني  اإليداع 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

تحت  يناير  )0)   (5 في  أطنجة 

38559) حيث سجلت الشركة  ضقم 

أالسج2 التحليلي عدد 09 )  .
مستخرج مطاأق لألص2

املسير

37 P

STE ZAHID OLIVMAROC
S.A.R.L AU

تأسيس شركة
وضع  ماضس  )0)   (6 تم أتاض8خ 

قانو5 منظم لشركة ذات املسؤولية 

أاملميزات  وحيد  بشر8ك  املحدودة 

التالية :

 STE ZAHID  : التسمية 

.OLIVMAROC S.A.R.L AU

الهدف:

صانع مصبرات غذائية.

املقر اإلجتماعي : دواض السبت اوالد 

الكر5 لوناسدة قلعة السراغنة.

سنة تبتدئ من تاض8خ   99  : املدة 

9) ماضس  )0).

 : اإلجتماعي  الربسمال 

على  مقسم  دضهم    00.000.00

000  سهم من فئة 00  دضهم موزع 

كاآلتي :

السيد شرف زهيد 000  حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلداضة 

شرف زهيد.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 7 يوم  السراغنة  قلعة  اإلأتدائية 

 141/2021 ضقم  تحت  بأر28  )0) 

ضقم السج2 التجاضي 5593.

38 P

شركة فاسيلسون بالن
تأسيس

 ( في  حرض  عرفي  لعقد  وفقا 
فبراير  )0) تم تأسيس شركة ذات 

املميزات التالية :
التسمية : شركة فاسيلسو5 أال5.

الهدف اإلجتماعي : 
استيراد وتصدير.

الجدير8ة  زنقة   : اإلجتماعي  املقر 
حي الوالء القر8ة.

في  حدد   : الشركة  مال  ضبس 
 500 ل  مقسمة  دضهم    00.000

حصة موزعة كالتالي :
السيد مهدي أوعياد 500 حصة.
السيد سفيا5 هالل 500 حصة.

و8ديرها  الشركة  يسير   : التسيير 
السيد مهدي أوعياد.

تم في املحكمة  اإليداع القانوني  
بأر28  )0)   8 في  بسال  اإلأتدائية 

السج2 التجاضي ضقبم 33357.
للخالصة والبيا5

39 P

LABEL CUIR
SARL

تأسيس شركة
مؤضخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
أتاض8خ 5) ماضس 0)0) قد تم إعداد 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 
وحيد  بشر8ك  املحدودة   املسؤولية 

أاملميزات التالية :
LABEL CUIR التسمية : شركة

.SARL AU
غرض الشركة : تصنيع، تسو8ق، 
تسليم وتصدير املصنوعات اليدو8ة 

واملنتجات الجلدية.
الخامس،  محمد  شاضع   : املقر 
تجزئة ز8نة، مبنى ضقم  )، شقة ضقم 

  ، تماضة.
ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تسجيلها  تاض8خ  من  اأتداء  سنة   99

أالسج2 التجاضي.
  00.000  : الشركة  ضبسمال 
حصة ب    .000 إلى  مقسمة  دضهم 
00  دضهم للواحدة، مكتتبة محرضة 

وموزعة كالتالي :

قادضي  الرحما5  عبد  السيد 

000.  حصة.

املجموع : 000.  حصة.

التسيير : تسيير وحيد للشركة من 
قادضي  الرحما5  عبد  السيد  طرف 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

ضقم A743000 ملدة غير محدودة.

لنظام  القانوني   اإليداع  تم 

أاملحكمة اإلأتدائية أتماضة  الشركة  

سجلت  بأر28  )0)   7 وذلك أتاض8خ 

الشركة أالسج2 التجاضي تحت ضقم 

. 3(6(9
مقتطف قصد اإلشهاض

40 P

EL HAJJAJI PATISS
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

قد  فبراير  )0)   9 أتاض8خ  سال، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة من شر8ك واحد.

.EL HAJJAJI PATISS : التسمية

الهدف اإلجتماعي :

أاتيسري )تاجر( يبيع أالتقسيط.

مخبزة.

مطعم الوجبات الجاهزة.

  00.000.00  : الشركة  ضبسمال 

0000  حصة من  دضهم مقسمة إلى 

فئة 00  دضهم للحصة الواحدة.

منير الحجاجي 500 حصة.

التهامي الحجاجي 500 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

حي  الشق  عي5  زنقة   (  : املقر 

النهرة قطاع 5 القر8ة سال.

يسير  الحجاجي  منير   : املسيرو5 

أاإلشتراك مع التهامي الحجاجي.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

.33 65

41 P

KADGERO 1
SARLAU 

تأسيس شركة
املؤضخ  العرفي  العقد  أمقت�شى   
ب 0) يناير  )0) تم تأسيس شركة 
شركة   KADGERO 1 SARL AU
تحم2  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :
.KADGERO 1 SARL AU : اإلسم
شاضع األمير   (5  : املقر اإلجتماعي 

سيدي محمد حي الرشاد قر8ة سال.
الهدف اإلجتماعي :

اتحاد  جمعيات  وإداضة  تسيير 
املالك.

بعمال مختلفة.
ب  يقدض   : اإلجتماعي  الربسمال 
  000 إلى  مقسمة  دضهم    00000
موزعة  دضهم    00 فئة  من  حصة 

كالتالي :
السيد قدوض حنيف 000  حصة.
اإلداضة : عي5 السيد قدوض حنيف 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
اإلأتدائية سال ضقم السج2 التجاضي 

.33 87
42 P

PARA PERLE ZANATA
S.A.R.L AU
أاضا أرل زناتا
ش.م.م.ش.و

أربسمال : 00.000.00  دضهم
املقر اإلجتماعي : 89)، زنقة زناتا 

سال 
I.C.E N°002702437000026

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشر8ك الوحيد

 30 أتاض8خ  مؤضخ  عرفي  بعقد 
أالرباط  ومسج2   (0(0 ديسمبر 
وضع  تم  يناير  )0)،    5 أتاض8خ 
محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 
الوحيد  الشر8ك  ذات  املسؤولية 

خصائصها كالتالي :
زناتا  أرل  أاضا   : التسمية 

ش.م.م.ش.و.
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أيع املواد شبه   : اهداف الشركة 

صيدلية ومواد التجمي2.
زنقة زناتا   ،(89  : املقر اإلجتماعي 

سال.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجي2 الشركة أالسج2 التجاضي.

دضهم    00.000.00  : الربسمال 

فئة  من  حصة    00.0 إلى  مقسمة 

00  دضهم وهي كالتالي :

  000 الهدبي  إلهام  السيدة 

حصة.

إلهام  السيدة  عينت   : التسيير 

ملدة  الشركة  وتسيير  لتمثي2  الهدبي 

غير محدودة.

السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر.

تسجي2  تم   : التجاضي  السج2 

الشركة أالسج2 التجاضي ملدينة سال 

تحت عدد  0 33.
مقتطف وبيا5 اإلشهاض

43 P

 GROUP M& H GLOBAL

SERVICE
S.A.RL

كروب إم بش كلوبال سيرفيس

ش.م.م

أربسمال : 60.000.00 دضهم

املقر اإلجتماعي : زنقة بحمد الوكيلي 

عماضة 30 الشقة 8 حسا5 الرباط

I.C.E : N°0024444000074 

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
  3 أتاض8خ  مؤضخ  عرفي  بعقد 

بكتوبر 0)0) ومسج2 أالرباط أتاض8خ 
تم وضع القانو5  بكتوبر  )0)،   (3

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها كالتالي :

كروب إم بش كلوبال   : التسمية 

سيرفيس ش.م.م.

الشركاء :

السيد منير احمر لكرو5 ب.و عدد 

.GK106364

عدد  ب.و  الهاني  حمزة  السيد 

.AA57281

بهداف الشركة : 
بجهزة  وتشغي2  وإنتاج  تصميم 

الحاسوب واملنتجات اإللكترونية.
وتصميم  الخدمات  تقديم 
وتركيب  وتجهيز  وتحلي2  ودضاسة 
بنظمة  وتحسي5  واستخدام  وإداضة 

الحاسوب.
بحمد  زنقة   : اإلجتماعي  املقر 
الوكيلي عماضة 30 الشقة 8 حسا5 

الرباط.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجي2 الشركة أالسج2 التجاضي.
دضهم   60.000.00  : الربسمال 
مقسمة إلى 600 حصة من فئة 00  
دضهم موزعة أالتساوي أي5 الشركاء  :

السيد  منير احمر لكرو5.
والسيد حمزة الهاني أمعدل 300 

حصة لك2 شر8ك.
منير احمر  : عي5 السيد   التسيير 
الشركة  وتسيير  لتمثي2  لكرو5 
كافة  إعطائه  مع  محددة  غير  ملدة 
من    5 للفص2  تبعا  الصالحيات 

القانو5 األسا�شي.
السنة اإلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر.
تسجي2  تم   : التجاضي  السج2 
ملدينة  التجاضي  أالسج2  الشركة 

الرباط تحت عدد 57859 .
مقتطف وبيا5 اإلشهاض

44 P

 MEILLEUR CONSEIL

SARL

 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2EME ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

TEL  : 06.61.54.04.90

05.(5.83.58.90

STE. CIEL SAGHRA شركة
ش.م.م

مركز اكنيو5 تنغير
أيع حصص إجتماعية
تعيي5 املسيرين للشركة

العادي  الغير  املحرر  أموجب 
املنعقد أتنغير في )) ماضس  )0) قرض 

شركاء الشركة ما يلي :
أيع السيد املوحد زايد للسيد ايت 
 500 مجموعه  ما  الحسي5  امحمد 

حصة إجتماعية.

بو  الحسي5  امحمد  ايت  تسمية 

ايت بمحمد ناصر كمسر8ن للشركة.

البنكي من  ستتم إداضة الحساب 

طرف السيدا5 ايت امحمد الحسي5 

بو ايت محمد ناصر.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أتنغير  اإلأتدائية 

ماضس )0) تحت عدد  277/1253 

أكتاأة الربط.
مقتطف لإليداع والنشر

45 P

 STE. ASUL SERVICE
SARL AU

ضبسمالها : 00.000.00 دضهم

قصر ايت عاصم تنجداد كلميمة

تأسيس الشركة 
أمقت�شى عقد عرفي أتنغير أتاض8خ 

شركة  تأسيس  تم  ماضس  )0)   8

ذات الخصائص التالية :

شركة اسول سرفيس   : التسمية 

 STE. ASUL SERVICE )ش.م.م )ش.م

.SARL A AU

ايت  قصر   : اإلجتماعي  مقرها 

عاصم تنجداد كلميمة.

نشاطها :

لتحو28  مقاولة  مسير  وسيط 

األموال.

لتغيير  مقاولة  مسير  وسيط 

العمليات.

مقاول مسير الستغالل الخدمات.

التسيير : الشركة تسير من طرف 

السيد ازوضكي عبد العالي .

في  ضبسمالها  حدد   : الربسمال 

00.000.00  دضهم مقسم إلى 000  

حصة أقيمة 00  دضهم للواحد.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها أالسج2 التجاضي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلأتدائية أالراشيدية أتاض8خ 6 بأر28 

  57(5/539 عدد  تحت   (0( 

أكتاأة الربط.
من بج2 الخالصة والبيا5

46 P

STE. SABIFASTRA
SARL

ضبسمالها : 00.000.00  دضهم
دواض واكليم تنغير

أمقت�شى عقد عرفي أتنغير أتاض8خ 
تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)   (9

ذات الخصائص التالية :
صبفسترا  شركة   : التسمية 

STE. SABIFASTRA SARL ش.م.م
واكليم  دواض   : اإلجتماعي  مقرها 

تنغير.
نشاطها :

مقاول البناء واألشغال املختلفة.
بدوات  بو  صناعية  معدات  كراء 

آلية.
االستيراد.

التسيير : الشركة تسير من طرف 
الصاأري  بو  اأراهيم  فاسكي  السيد 

حسن .
في  ضبسمالها  حدد   : الربسمال 
00.000.00  دضهم مقسم إلى 000  

حصة أقيمة 00  دضهم للواحد.
يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها أالسج2 التجاضي.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   5 أتاض8خ  أتنغير  اإلأتدائية 
 )0) تحت عدد 85) /305 أكتاأة 

الربط.
من بج2 الخالصة والبيا5

47 P

STE. J2R PROMOTION
SARL AU

حسب عقد عرفي حرض أالرباط   
أتاضخ 0  ماضس  )0) تمت املصادقة 
على القانو5 األسا�شي للشركة ذات 

الخصائص التالية :
 J2R  : اإلجتماعية  التسمية 

.PROMOTION
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
مسؤولية محدودة من شر8ك واحد.

الهدف اإلجتماعي :
أيع مواد البناء أالتقسيط.

مقاول بعمال مختلفة.
شاضع  ضقم  6)   : املقر اإلجتماعي 

محمد أن عبد هللا عكاضي الرباط.
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ضبس املال : 00000  دضهم موزعة 
حصة إجتماعية من فئة    000 إلى 
دضهم محرضة نقدا وهي موزعة    00

كاآلتي :
  000 السيد عبد الغني الجراضي 

حصة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

عبد  السيد  تعيي5   : التسيير 
ملدة  للشركة  مسيرا  الجراضي  الغني 

غيرمحدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع 
التجاض8ة أالرباط تحت ضقم السج2 

التجاضي 50869 .
48 P

 ASMA SIEGE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة من 
شر8ك وحيد 

ضبسمالها اإلجتماعي : 70.000.000 
دضهم

مقرها اإلجتماعي : 9)  محج 
الجيش امللكي زاو8ة زنقة البرهيمي 
الطاأق السادس مكتب ضقم )) 

الداضالبيراء
ضقم السج2 التجاضي الداضالبيراء 

 ( 0.375
التعر8ف املوحد 

000((995 000078
الشر8ك  قراضات  أموجب محرر 
صالحيات  في  املندضجة  الوحيد 
الجمعية العامة غير العادية لشركة 
ASMA SIEGE املؤضخ أتاض8خ ) بأر28 

 )0) تقرض ما يلي :
 : الشركة  ضبسمال  في  الز8ادة 
نقدا  دضهم   50.000.000.00 أمبلغ 
جديدة  حصة   500.00 إصداض  عبر 
الواحدة  للحصة  دضهم    00 أمبلغ 
ليرتفع من 0.000.000.00) دضهم إلى 

70.000.000.00 دضهم 
وتعدي2  الز8ادة  تحقيق  معاينة 
املادة السادسة والسابعة من النظام 

األسا�شي إثر ذلك.
تم القيام أاإليداع القانوني أكتاأة 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
بأر28  )0)   9 أتاض8خ  أالداضالبيراء 

تحت ضقم 775053.
عن املستخلص والبيانات

49 P

ASMA ZENATA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة من 
شر8ك وحيد 

ضبسمالها اإلجتماعي : 55.000.00 
دضهم

مقرها اإلجتماعي : 9)  محج 
الجيش امللكي زاو8ة زنقة البرهيمي 

الطاأق التاسع الداضالبيراء
ضقم السج2 التجاضي الداضالبيراء 

 583.867
التعر8ف املوحد 

000(695707000089
الشر8ك  قراضات  أموجب محرر 
صالحيات  في  املندضجة  الوحيد 
الجمعية العامة غير العادية لشركة 
ASMA ZENATA املؤضخ أتاض8خ فاتح 

بأر28  )0) تقرض ما يلي :
 : الشركة  ضبسمال  في  الز8ادة 
نقدا  دضهم   55.900.000.00 أمبلغ 
جديدة  حصة   559.00 إصداض  عبر 
الواحدة  للحصة  دضهم    00 أمبلغ 
إلى  دضهم    00.000.00 من  ليرتفع 

55.000.000.00 دضهم 
وتعدي2  الز8ادة  تحقيق  معاينة 
املادة السادسة والتاسعة من النظام 

األسا�شي إثر ذلك.
تم القيام أاإليداع القانوني أكتاأة 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
بأر28  )0)   9 أتاض8خ  أالداضالبيراء 

تحت ضقم 775055.
عن املستخلص والبيانات

50 P

ZAD OLIVE
SARL

ضاسمالها : 00.000  دضهم
مقرها االجتماعي : ضقم  ) ساحة

بأو أكر الصديق عماضة ضقم 8 بكدال
ضقم السج2 التجاضي : 3   5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
فبراير  )0)،   5 أتاض8خ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة أاملميزات التالية :
.ZAD OLIVE SARL : التسمية

الهدف االجتماعي : استثماض وإداضة 
املشاضيع الزضاعية والغذائية.

املنتجات  وتوزيع  وشراء  انتاج 
الزضاعية في بسواق الجملة.

والخرروات  الفواكه  تصدير 
واستيراد جميع املنتجات الغذائية.

املنتجات  وتوزيع  وشراء  إنتاج 
الزضاعية في بسواق البيع أالجملة.

افوكادو  زاد  الشركة   : الشركاء 
مسؤولية  ذات  شركة  للفالحة 

محدودة 580 حصة.
السيد الشناق جواد 580 حصة.
السيد محمد امحمد 50 حصة.

يقدض ضاس مال   : ضاسمال الشركة 
  00.000 قيمته  أمبلغ  الشركة 
000  حصة قيمة  جرهم موزعة إلى 

ك2 واحد 00  دضهم.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي أالرباط.
أكر  بأو  ساحة  ضقم  )   : املقر 
الصديق عماضة ضقم 8 بكدال، الرباط.
بشك2  تسير  الشركة   : اإلداضة 
مشترك من طرف السيد خلي2 تركي 

كاظم شمر والسيد الشناق جواد.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0)، تحت الرقم 95 5.
51 P

BICHNEL
SARL AU

ضاسمالها : 60.000 دضهم
مقرها االجتماعي : ضقم  ) ساحة

بأو أكر الصديق عماضة ضقم 8 بكدال
ضقم السج2 التجاضي :  0  5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
ماضس  )0)،   3 أتاض8خ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة أاملميزات التالية :
.BICHNEL SAR AU : التسمية

: تجاضة الجملة  الهدف االجتماعي 
غير املتخصصة.

الدولية  التجاضة  عمليات  جميع 
واالستيراد والتصدير.

شراء وبيع بي سلع بو منتجات بو 
بشياء مصنعة.

التجاضة العامة.
على  والصناعي  التجاضي  التمثي2 

جميع املستو8ات.

بموض  بسمة   السيدة   : الشركاء 

600 حصة للشركة الوحيدة.
يقدض ضاس مال   : ضاسمال الشركة 

دضهم   60.000 الشركة أمبلغ قيمته 

موزعة إلى 600 حصة قيمة ك2 واحد 

00  دضهم.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي أالرباط.
أكر  بأو  ساحة  ضقم  )   : املقر 

الصديق عماضة ضقم 8 بكدال، الرباط.

الشركة تسير من طرف   : اإلداضة 

السيدة بسمة بموض.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   9 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0)، تحت الرقم 93 5.
املسير

52 P

OLEN EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

أمساهم واحد
ضاسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : زنقة موالي ضشيد 

عماضة 9 شقة 5 حسا5، الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة أمساهم واحد.

أتاض8خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

تم تأسيس شركة  9) ماضس  )0)، 

ذات املسؤولية املحدودة التي تحم2 

الخصائص التالية :

.OLEN EXPRESS : التسمية

نق2   : االجتماعي  الهدف 

املسافر8ن.
املقر االجتماعي : زنقة موالي ضشيد 

عماضة 9 شقة 5 حسا5، الرباط.
ضبسمال : 00.000  دضهم مقسمة 

حصة اجتماعية من فئة    000 إلى 

00  دضهم للحصة الواحدة.

مساهمة  ناوني  بسماء   : الشركاء 

وحيدة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة بسماء ناوني.

املدة : 99 سنة.
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اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة 
 306(0 التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 

أتاض8خ 5 بأر28  )0).
السج2 التجاضي : 0867 .

53 P

AGRO PRODUCT
SARL

الشفوي  املحرر  أمقت�شى 
للجمع العام االستثنائي لشركة بكرو 
أروداكت ش م م الكائن مقرها بشاضع 
مكتب    (9 عماضة  الداودي  سعيد 
البيع  وعقد  القنيطرة  فالفلوضي   (
اللذين أتاض8خ 9  ماضس  )0)، تقرض 

ما يلي :
تمتلكها  حصة    00 ونق2  أيع 
الشركات  إلى  كروب  الوليد  شركة 

التالية :
أا5  شركة  لفائدة  حصة   50
أروجاكت املسجلة أالسج2 التجاضي 

أالقنيطرة تحت ضقم 59609.
بكري  شركة  لفائدة  حصة   50
التجاضي  أالسج2  املسجلة  مخلص 

أمكناس تحت ضقم 305 5.
للشركة  القانوني  الشك2  تحو28 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشر8ك 

املسؤولية املحدودة.
لقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
بأر28   5 االأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ 

 )0)، تحت ضقم )86 8.
54 P

 STE MOUAD MULTI
TRAVAUX

SARL
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر8ك وحيد
حرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  يناير  )0)،   5 أتاض8خ  أالرباط 
ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
وحيد،  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :
 STE MOUAD MULTI : التسمية

.TRAVAUX SARL

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

الغاية من الشركة هي تاجر مواد 
أناء، بشغال متنوعة.

جماعة  جياهنة  دواض   : املقر 
السهول سال.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 
اعتباضا من تاض8خ تأسيسها النهائي.

  00.000  : الجماعي  املال  ضبس 
000  حصة من فئة  دضهم قسم إلى 

00  دضهم، موزعة كما يلي :
 6 000 السيد أوطيشة الحبيب 

دضهم بي 0 6 حصة.
  0.000 معاد  أوطيشة  السيد 

دضهم ب 00  حصة.
  0.000 اآلنسة أوطيشة شيماء 

دضهم ب 00  حصة.
  0.000 هاجر  أوطيشة  اآلنسة 

دضهم ب 00  حصة.
 9000 حفصة  أوطيشة  اآلنسة 

دضهم ب 90 حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلداضة 
اآلنسة أوطيشة هاجر أصفته املسير 

القانوني للشركة ملدة غير محددة.
فاتح  أي5  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من ك2 سنة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير    8 أتاض8خ  بسال  االأتدائية 

 )0)، تحت ضقم 35977.
ضقم السج2 التجاضي : 987)3.

55 P

STE AIT SAOUN AUTO
SARL AU

ضاسمالها : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : إقامة عرصة 

احصاين ألوك   عماضة 5 مح2 ضقم 
9 سال الجديدة سال

أتاض8خ  عرفي  عقد  أموجب 
املصادقة  تمت  6  ماضس  )0)، 
على القانو5 االسا�شي للشركة ذات 
واحد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
.AIT SAOUN AUTO : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة بشر8ك وحيد.

الهدف : تاجر سياضات املستعملة.
اإلطاضات املستعملة.

تجاضة.
العمليات  جميع  عامة  أصفة 
التجاض8ة املرتبطة أصفة مباشرة بو 

غير مباشرة أنشاط الشركة.
عرصة  إقامة   : االجتماعي  املقر 
5 مح2 ضقم  احصاين ألوك   عماضة 

9 سال الجديدة سال.
ضاسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

 ENNAGR LAHCEN  : السيير 
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
االأتدائية بسال أتاض8خ 8 بأر28  )0) 
ضقم  التجاضي  السج2  ضقم  تحت 

.333(3
56 P

 STE GALAXY
TECHNOLOGIES BAHOU

SARL
ضبسمال : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : شاضع الجيش امللكي 
ميسوض
تأسيس

محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 
ماضس  )0)،    7 أتاض8خ  أميسوض 
لشركة  األسا�شي  القانو5  وضع  تم 
حسب  املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية :
 STE GALAXY  : التسمية 

. TECHNOLOGIES BAHOU
SARL

نشاط الشركة :
البناء واألشغال املختلفة.

بشغال الكهرباء.
متحادث.

الشك2 القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية.

سنة تحتسب   99  : مدة الشركة 
اأتداء من تاض8خ تسجيلها في السج2 

السج2 التجاضي.

مقر الشركة : شاضع الجيش امللكي 
ميسوض.

ضاسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 
موزعة على  دضهم لك2 حصة،    00

الشك2 التالي :
السيد عمر أوعرفة 500 حصة.
السيد بسامة أاحوا 500 حصة.

السيد عمر  تعيي5  تم   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  أوعرفة 

محددة.
السنة الحساأية : اأتداء من فاتح 
يناير إلى متم ديسمبر من ك2 سنة عدا 
تاض8خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 
التسجي2 في السج2 التجاضي وتنتهي 

مع متم ديسمبر  )0).
تم إيداع ملف   : اإليداع القانوني 
الشركة أاملحكمة االأتدائية لبوملا5 
أتاض8خ   2021/66 أميسوض تحت ضقم 

5 بأر28  )0).
57 P

STE DENARIM
SARL AU

ضاسمال : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : حي ملراير السفلي 

ميسوض
تأسيس

محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 
ماضس  )0)،    8 أتاض8خ  أميسوض 
لشركة  األسا�شي  القانو5  وضع  تم 
الشر8ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد حسب الخصائص التالية :
 STE DENARIM SARL : التسمية

.AU
نشاط الشركة :

للبرائع  الدولي  النق2 
واألشخاص.

التوصي2 داخ2 وخاضج املغرب.
املراسلة الدولية.

االستيراد والتصدير.
البناء واألشغال املختلفة.

الشك2 القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية ذات الشر8ك الوحيد.
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سنة تحتسب    99  : مدة الشركة 
اأتداء من تاض8خ تسجيلها في السج2 

التجاضي.
السفلي  ملراير  حي   : الشركة  مقر 

ميسوض.
ضاسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 
على  موزعة  لك2 حصة  دضهم    00

الشك2 التالي :
  000 مز8اني  السعيد  السيد 

حصة.
التسيير : تم تعيي5 السيد السعيد 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  مز8اني 

محددة.
السنة الحساأية : اأتداء من فاتح 
يناير إلى متم ديسمبر من ك2 سنة عدا 
تاض8خ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 
التسجي2 في السج2 التجاضي وتنتهي 

مع متم ديسمبر  )0).
تم إيداع ملف   : اإليداع القانوني 
الشركة أاملحكمة االأتدائية لبوملا5 
أميسوض تحت عدد 56/2021 أتاض8خ 

6  ماضس  )0).
58 P

STE NEGOKALI
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOCAL N°2
IMM SCE 6 ZANKAT JEDDAH

RABAT
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 ،(0(0 نوفمبر   ( أتاض8خ  االستثنائي 
تم االتفاق على الح2 املسبق للشركة 

وتصفيتها.
الواضثي  خلي2  السيد  تعيي5  تم 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 
مغربية  جنسية  ذات   AA50562
مصفي    990 يونيو   8 املزدادة سنة 

للشركة.
مقر التصفية حدد ب مح2 ضقم ) 

عماضة SCE 6  زنقة جدة الرباط.
أالسج2  املحرر  وضع  تم 
ماضس    5 أتاض8خ  أالرباط  التجاضي 

 )0)، تحت ضقم 530).
السح2 التجاضي ضقم  3378 .

59 P

STE KAMCHICH ELBINAA
SARL AU

املقر االجتماعي : ب 8 إقامة األضز 
عماضة ب قطاع 0  حي الر8اض، 

الرباط
السج2 التجاضي : 8783) 

أتاض8خ  العرفي  العقد  أمقت�شى 
أتاض8خ  واملسج2  يناير  )0)،   (6

)  ديسمبر  )0).
جدول  دضاسة  خالله  من  تم 

األعمال اآلتية :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 
إقامة األضز عماضة ب قطاع   8 من ب 
إقامة  إلى  الرباط  الر8اض،  حي    0
سيد   80 شقة    ( عماضة  االزدهاض 

العاأد هرهوضة، تماضة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

.(0( 
السج2 التجاضي : 8783) .

تحت ضقم 7))5.
60 P

شركة غبثة بروجي
ش ذ م م

ضبسمالها : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : فاس، املرجة تجزئة 
موالي إدضيس 36 عماضة ) شقة 5 
السج2 التجاضي عدد :  06. 3

أمقت�شى محرر8ن الجمع العام 
و))  أتاض8خ  )  األول  االستثنائي 
3 0) والثاني أتاض8خ  ماضس و8 بأر28 
0)0)، قرض الشركاء  )  و3  بكتوبر 
ضمن الجمع األول تحديد مدة تسيير 
تصفية  املسير وضمن الجمع الثاني  
أيع  طر8ق  عن  الجاضي  الحساب 
طر8ق  عن  أتفو8ت  اإلذ5  عقاضات، 
وفاء أمقاأ2 تجديد مدة تسيير املسير 
العقاض8ة  التفو8تات  على  واملوافقة 

الساأقة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
الربط لدى املحكمة التجاض8ة أفاس 
على التوالي أتاض8خ 6  بكتوبر 0)0).

والثاني   (735 ضقم  تحت  األول 
تحت ضقم )73).

مقتطف وبيا5

61 P

TIZI MODE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
أتاض8خ  أمقت�شى عقد عرفي حرض 

تم تحر8ر  أالرباط،  ماضس  )0)   (9

التي  شركة ذات مسؤولية محدودة 

تحم2 املميزات التالية :

 TIZI MODE مقاولة   : التسمية 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

في  أالجمال  العناية   : الهدف 

املنزل، املانيكي، الباديكير، التدليك، 

جميع  أيع  أالشمع،  الشعر  إزالة 

التجمي2،  ومستلزمات  منتجات 

صالو5 األظافر، تجاضة جميع بصناف 

ومستلزمات عطوض التجمي2.

ضاية  زنقة   6  : االجتماعي  املقر 

بكدال    6 عوا الطاأق الرابع الشقة 

الرباط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة اأتداء 

من تاض8خ تأسيسها النهائي.

ب  يقدض   : الشركة  ضبسمال 

  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

للواحدة  دضهم    00 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

السيد محمد ديس 500 حصة.

شديد  الزهراء  فاطمة  السيدة 

500 حصة.

تسير الشركة   : التسيير واإلمراء 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

محمد ديس والسيدة فاطمة الزهراء 

شديد، تصبح الشركة ملزمة أتوقيع 

السيد محمد ديس والسيدة فاطمة 

الزهراء شديد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة.

بعد اقتطاع %5   : تقسيم األضباح 

كاحتياط قانوني، يوزع الباقي حسب 

قراض الشركاء.

التسجي2 : تم التسجي2 أاملحكمة 

بأر28    ( يوم  أالرباط  التجاض8ة 

 )0)، تحت الرقم 7)  5 .
ملخص من بج2 النشر

62 P

GROWDIVERSE
تاسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
أتاض8خ  أمقت�شى عقد عرفي حرض 
تم تحر8ر شركة  بأر28  )0)،  فاتح 
بشر8ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد التي تحم2 املميزات التالية :
 GROW DIVERSE  : مقاولة 
شركة ذات مسؤو8ة محدودة بشر8ك 

وحيد.
وتصدير  استيراد   : الهدف 

املنتجات الغذائية وغير الغذائية.
استيراد وتوزيع املنتجات الغذائية 
في  وتجزئة(  )جملة  الغذائية  وغير 
املنتجات  ستشم2  املغربي  السوق 
الغذائية كال من املنتجات الغذائية 
الغذائية  غير  املنتجات  تشم2 
ومنتجات  التجمي2  مستحررات 

البرائع العامة األخرى.
إلى  املغربية  املنتجات  تصدير 
دول مختلفة، منتجات غذائية وغير 

غذائية.
تقديم الخدمة.

ضاية  زنقة   6  : االجتماعي  املقر 
عوا الطاأق الرابع الشقة 6  بكدال، 

الرباط.
سنة   99  : الشركة  قيام  مدة 

اأتداءا من تاض8خ تأسيسها النهائي.
ب  يقدض   : الشركة  ضبسمال 
  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000
للواحدة  دضهم    00 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :
 M GUNAWANSHA KALUWA

.DEVA 1000 PARTS
تسيير   : واإلمراء  التسيير 
الشركة ملدة غير محدودة من طرف 
 M GUNAWANSHA KALUWA
DEVA، تصبح الشركة ملزمة أتوقيع  
 M GUNAWANSHA KALUWA

.DEVA
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة.
بعد اقتطاع %5   : تقسيم األضباح 
كاحتياط قانوني يوزع الباقي حسب 

قراض الشركاء.
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تم أاملحكمة التجاض8ة   : التسجي2 
تحت  بأر28  )0)،    ( أالرباط يوم 

ضقم 33  5 .
63 P

فليكسريز
السج2 التجاضي ضقم 809)5

تأسيس شركة
أمقت�شى عقد عرفي أمكناس يوم 
تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)،   5
مميزاتها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

كالتالي :
التسمية : فليكسر8ز.

الهدف : مقاول لألشغال املختلفة 
وللبناء، املناقشة تاجر بجهزة كمبيوتر 

بو مكتب.
مح2  مكناس،   : االجتماعي  املقر 

ضقم 63، جباأرة الز8تو5.
حدد   : االجتماعي  الربسمال 
دضهم مقسمة    00.000 للشركة في 
دضهم    00 000  حصة من فئة  إلى 

حرة نقدا.
ب  الكرطيط  العالي  عبد  السيد 

500 حصة.
 500 ب  مومني  هللا  عبد  السيد 

حصة.
و8وقعها  الشركة  يدير    : اإلداضة 
السيدا5 عبد العالي الكرطيط وعبد 

هللا مومني ملدة غير محدودة.
من   %5 خصم  بعد   : األضباح 
األضباح لالحتياط القانوني يوزع الباقي 
في  حسب مساهمتهم   الشركاء  على 

الراسمال.
أاملركز  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 في  أمكناس  لالستثماض  الجهوي 
السج2  ضقم  تحت  ماضس  )0)، 

التجاضي 809)5.
للخالصة والنشر

64 P

شركة برينو فوود
السج2 التجاضي ضقم 673.)5

تأسيس شركة
أمقت�شى عقد عرفي أمكناس يوم 
فاتح ماضس  )0)، تم تأسيس شركة 
مميزاتها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

كالتالي :
التسمية : أر8نو فوود.

الهدف : تجفيف الثماض، البرقوق 
ز8ت  تكسير  وحدة  واملشمش  والتي5 
الفواكه  تعبئة  وحدة  الز8تو5، 

والخرروات، محطة تعبئة.
كاأدة  مكناس   : االجتماعي  املقر 

عي5 كرمة دواض الشواكر.
في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
  000 إلى  مقسمة  دضهم    00.000
حصة من فئة 00  دضهم حرة نقدا.

 500 ب  الصالحي  بيوب  السيد 
حصة.

 500 ب  الصالحي  حميد  السيد 
حصة.

  00 ب  الغازي  ضضوا5  السيد 
حصة.

و8وقعها  الشركة  يدير   : اإلداضة 
غير  ملدة  الصالحي  بيوب  السيد 

محدودة.
من   %5 خصم  بعد   : األضباح 
األضباح لالحتياط القانوني يوزع الباقي 
في  مساهمتهم  حسب  الشركاء  على 

الربسمال.
أاملركز  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستثماض أمكناس 5  ماضس 
التجاضي  السج2  ضقم  تحت   ،(0( 

.5(.673
65 P

ف ل ل إ بلميطسطا
السج2 التجاضي ضقم 59673

تأسيس شركة
أمقت�شى عقد عرفي أمكناس يوم 
تم تأسيس شركة   ،(0(0 يناير   3 
مميزاتها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 

كالتالي :
التسمية : ف ل ل إ ألميطسطا.

الهدف : مح2 املأكوالت.
املقر االجتماعي : مكناس، الطاأق 
األض�شي 05، تجزئة املهدي زاو8ت أدض 
الكبرى وشاضع سبو املدينة الجديدة.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
  000 إلى  مقسمة  دضهم    00.000
حصة من فئة 00  دضهم حرة نقدا.

 500 السيد دافيد ألميطسطا ب 
حصة.

السيد ليوناضد ألميطسطا ب 500 
حصة.

الشركة  يدير   : والتوقيع  اإلداضة 
ألميطسطا،  دافيد  السيد  و8وقعها 

ملدة غير محدودة.
من   %5 خصم  بعد   : األضباح 
األضباح لالحتياط القانوني يوزع الباقي 
في  مساهمتهم  حسب  الشركاء  على 

الربسمال.
أاملركز  القانوني  اإليداع  تم 
الجهوي لالستثماض أمكناس 6  ماضس 
التجاضي  السج2  ضقم  تحت   ،(0(0

.59673
66 P

STE RED KEY’S
SARL

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالرباط تم وضع  ماضس  )0)،   (3
تحم2  لشركة  األسا�شي  القانو5 

الخصائص التالية :
.STE RED KEY’S : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي : استيراد وتوزيع 
التجمي2  مستحررات  وتسو8ق 

ومنتجات النظافة الشخصية.
استيراد وتوزيع وتسو8ق املكمالت 

الغذائية.
دضهم    00.000  : املال  ضبس 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

على الشك2 التالي :
 500 ضضا  محمد  خيرات  السيد 

حصة.
 500 الدين  خير  أوز8ت  السيد 

حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
املقر االجتماعي : عماضة 30 شقة 8 
حسا5،  زنقة موالي احمد الوكيلي، 

الرباط.

محمد  خيرات  السيد   : املسيرين 
ضضا والسيد أوز8ت خير الدين.

 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
. 5 037

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   8 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

.(0( 
67 P

 STE EXPERT MUTUAL
BUSINESS

SARL
في  مؤضخ  عقدعرفي  أمقت�شى 
تم  قد  أالرباط،  5  ماضس  )0) 
وضع القانو5 األسا�شي لشركة تحم2 

الخصائص التالية :
 STE EXPERT  : التسمية 

.MUTUAL BUSINESS
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي :

وبيع جميع لوازم ومعدات  شراء 
املكاتب.

البناء  معدات  وبيع  شراء 
والتشييد.

الكمبيوتر  بجهزة  وبيع  شراء 
واآلالت املعلوماتية.

أيع وتركيب االجهزة التقنية.
شراء وبيع املعدات الر8اضية.

تسو8ق  جميع بنشطة التنظيف، 
جميع منتجات ومواد التنظيف.

بعمال البناء املختلفة.
االستيراد والتصدير.

بستنة الحدائق.
التجاضة.

ضبس املال : 0.000) دضهم مقسمة 
دضهم    00 حصة من فئة   (00 إلى 
للحصة الواحدة موزعة على الشك2 

التالي :
  00 محمد  الحساني  السيد 

حصة.
  00 احمد  الحساني  السيد 

حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
املقر االجتماعي : عماضة 30 شقة 8 
حسا5،  زنقة موالي احمد الوكيلي، 

الرباط.
املسير : السيد الحساني محمد.

 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
. 5 085

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   8 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

.(0( 
68 P

STE KAMBOUR
SARL

ضاسمالها : 00.000  دضهم
RC : 36113

تأسيس شركة
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
7 بأر28  )0)، تم انشاء شركة ذات 
أالخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
التسمية : KAMBOUR ش م م.

متعددة جميع  بعمال   : النشاط 
بشغال البناء....

محج   3( ضقم   : االجتماعي  املقر 
األول،  الطاأق  السادس  محمد 

العيو5.
سنة اأتداءا من تاض8خ   99  : املدة 

التأسيس.
دضهم    00.000  : املال  ضبس 
موزعة  حصة    000 على  مقسمة 

كالتالي :
 900 لفظي2  به2  سعيد  السيد 

حصة.
لعرو�شي  سالم  محمد  السيد 

00  حصة.
تم تعيي5 السيد سعيد   : التسيير 
اه2 لفظي2 كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأر28   9 أتاض8خ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0)، تحت ضقم 1121/2021.
69 P

STE MORO PESKA
SARL AU

ضاسمالها : 00.000  دضهم
RC : 35755

تأسيس شركة
ماضس    9 أتاض8خ  أالعيو5  تم 
إنشاء شركة ذات املسؤولية   ،(0( 
املحدودة بشر8ك وحيد أالخصائص 

التالية :
التسمية : MORO PESKA ش م م.
أالجملة،  السمك  أيع   : النشاط 
استيراد  البحر،  منتجات  تجاضة 

وتصدير جميع املنتجات البحر8ة....
السعادة  حي   : االجتماعي  املقر 
شاضع موالي اسماعي2 زنقة أركا5  0 

الطاأق  0 العيو5,
سنة اأتداءا من تاض8خ   99  : املدة 

التأسيس.
دضهم    00.000  : املال  ضبس 
مقسمة  حصة    000 على  مقسمة 

كالتالي :
السيد خالد أيشا 0.000  حصة.
أيشا  خالد  تعيي5  تم   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ماضس    9 االأتدائية أالعيو5 أتاض8خ 

 )0)، تحت ضقم 854/2021.
70 P

STE SOUSS MATERIAUX 
ET DISTRIBUTION

SARL AU
ضبسمالها : 00.000  دضهم

RC ; 35763
تأسيس شركة

ماضس    9 أتاض8خ  أالعيو5  تم 
إنشاء شركة ذات املسؤولية   ،(0( 
املحدودة بشر8ك وحيد أالخصائص 

التالية :
 SOUSS MATERIAUX : التسمية

ET DISTRIBUTION ش م م.
النشاط : اشغال متعددة للبناء....
السعادة  حي   : االجتماعي  املقر 
شاضع موالي اسماعي2 زنقة أركا5  0 

الطاأق  0 العيو5.

سنة اأتداءا من تاض8خ   99  : املدة 

التأسيس.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 
مقسمة  حصة    000 على  مقسمة 

كالتالي :
  0.000 بهوش  اأراهيم  السيد 

حصة.
التسيير : تم تعيي5 اأاضهيم بهوش 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ماضس    9 االأتدائية أالعيو5 أتاض8خ 

 )0)، تحت ضقم 861/2021.
71 P

MERCANDO
SARL AU

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم وضع القانو5  ماضس  )0)،    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات املواصفات التالية :
 MERCANDO SARL  : التسمية 

.AU
مقهى،   : االجتماعي  الهدف 
التجاضة  والتكو8ن،  االستشاضة 

والتوزيع.
املقر االجتماعي : شاضع 79  طر8ق 
ملول  بيت  لقليعة  جماعة  ض05  

انزكا5.
سنة   99  : االجتماعية  املدة 
اأتداء من تاض8خ تسجيلها في السج2 
التجاضي عدا إذا تم الح2 املسبق بو 

التمديد.
يتكو5 من   : الربسمال االجتماعي 

00.000  دضهم.
تم تعيي5 السيد   : تسيير الشركة 

ماء العيني5 أونا.
تم في السج2 التجاضي   : التقييد 
أتاض8خ  أانزكا5  االأتدائية  أاملحكمة 
 ،857 ضقم  تحت  بأر28  )0)،   9

السج2 التحليلي ضقم 975)),
72 P

مكتب األستاذ مصطفى بمغاض

موثق

شاضع الحسن الثاني زنقة املعر8ض 9 عماضة 

أوغيدة بكادير

شركة برياكروس إيمو
ش ذ م م

وفاة مسير وشر8ك
تعيي5 مسيرين

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
فبراير   (5 أتاض8خ  العادي  الغير 

و5 ماضس  )0)، قرض ما يلي :

تقسيم الحصص االجتماعية التي 

كانت في ملكية املرحوم حفيظ صبري 

أي5 وضثته.

للسيد  الشركة  تسيير  تمديد 

الحبيب صبري، وتعيي5 مسير شر8ك 

صبري،  العز8ز  عبد  شخص  في 

ومنحهما الصالحيات الالزمة.

الحبيب  السيد  غياب  حالة  في 

صبري بو مانع من املوانع، تقرض إعطاء 

األخير  لهذا  املخولة  الصالحيات 

للسيد ياسي5 صبري بو خالد صبري.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

بأر28  )0)،  فاتح  أتاض8خ  أانزكا5 

تحت ضقم 777/2021.

73 P

STE GOLDEN LAKE

SARL

ضبسمالها : 00.000  دضهم

مقرها : زنقة تطوا5 حي السعادة 

الطاأق الثالث عماضة الثانية العيو5

تعدي2 قانوني
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تمت  بأر28  )0)،   6 املنعقد أتاض8خ 

على ما  املصادقة من طرف الشركاء 

يلي :

تفو8ت 333 حصة اجتماعية :

67  حصة من طرف السيد خالد 

نايب.

السيد  طرف  من  حصة    66

السيد  لصالح  مصطفى  مهراوي 

محمد مصطفى ضالع.

تعيي5 السيد خالد تايب والسيد 

مهراوي مصطفى كمسيرين للشركة 

ملدة غير محدودة.

أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأر28   9 أتاض8خ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0)، تحت ضقم 1116/2021.

74 P
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STE RENGO SUD SARL AU

 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100

BOUJDOUR

CAPITAL : 10.000 DH

GSM : 0661396610

I C E : 001758838000052

R C : 11779 DE LAAYOUNE

C N S S : 9303611

I F : 18800425

STE AGA MINING
SARL

تعدي2 قانوني
أموجب عقد عرفي أتاض8خ 5 فبراير 

 )0)، قراض الشركاء ما يلي :
ايدأوش  حسن  السيد  تفو8ت 
السيد  إلى  حصته  من  سهم   800

اأراهيم زاض.
ايت  الدين  نوض  السيد  تفو8ت 
إلى  حصته  من  سهم   (00 العرب 

السيد اأراهيم زاض.
شركة  من  القانوني  الشك2  تغير 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات الشر8ك الواحد.
 : الشركة  وصاحب  التسيير 
يعهد إلى السيد اأراهيم زاض ملدة غير 

محدودة.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ماضس   5 أتاض8خ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0)، تحت ضقم 21/704.
75 P

STE RENGO SUD SARL AU

 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100

BOUJDOUR

CAPITAL : 10.000 DH

GSM : 0661396610

I C E : 001758838000052

R C : 11779 DE LAAYOUNE

C N S S : 9303611

I F : 18800425

STE TAISSIR PECHE
SARL

تعدي2 قانوني
أموجب عقد عرفي أتاض8خ 5 ماضس 

 )0)، قراض الشركاء ما يلي :
ايدأوش  حسن  السيد  تفو8ت 
السيد  إلى  حصته  من  سهم   (00

كمال أنو5.

عباد  العز8ز  عبد  السيد  تفو8ت 
السيد  إلى  حصته  من  سهم   (00

كمال أنو5.
إضافة شر8ك جديد السيد كمال 

أنو5.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
ماضس   5 أتاض8خ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0)، تحت ضقم 21/704.
76 P

STE RENGO SUD

SARL AU
 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100

BOUJDOUR
CAPITAL : 10.000 DH
GSM : 06.61.39.66.10

 I.C.E : 001758838000052
RC : 11779 DE LAAYOUNE

C.N.S.S : 9303611
I.F : 18800425

STE FRER SAHIL
SARL AU

تعدي2 قانوني
أموجب عقد عرفي أتاض8خ 5 ماضس 

 )0) قراض الشركاء ما يلي :
ساهي2  السالك  السيد  تفو8ت 
السيدة  إلى  حصته  من  سهم   500

بشرى عندال.
يعهد   : التسيير وصاحب الشركة 
غير  ملدة  عندال  بشرى  السيدة  إلى 

محدودة.
أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
ماضس  االأتدائية أالعيو5 أتاض8خ  3 

 )0) تحت ضقم 997/21.
77 P

STE FCP OCT DYNAMIQUE
تأسيس صندوق تدأير بموال 

مشتركة
أمباضدة من س د ج كاأيطال تم 
خلق صندوق بموال مشتركة ضخص 
طرف  من  تدأيره  نظام  مشروع 
الرسامي2  لسوق  املغربية  الهيئة 
تحت ضقم   (0(0 ديسمبر    5 أتاض8خ 

.GP/20211
األموال  تدأير  صندوق  مميزات 

املشتركة كالتالي :

 STE FCP OCT  : التسمية 
.DYNAMIQUE

سنة اعتباضا من تاض8خ   99  : املدة 
الربط  أكتاأة  القانوني  اإليداع 
حاالت  أاستثناء  التجاض8ة  أاملحكمة 

الح2 املسبق بو التمديد.
التجاضي   : املؤسسة املودع لديها  
 - يوسف  موالي  شاضع   ( أنك،  وفا 

الداض البيراء.
مؤسسة التدأير : س دح كاأيطال 
املسيرة  شاضع  جيستيو5،  0  
الداض   - الثالث  الطاأق  الخرراء 

البيراء.
ماضاض  مكتب   : الحساأات  مدقق 
طرف  من  ممث2  واستشاضة  تدقيق 

السيد سولي ديوب.
التقديمات األصلية : 000.000.  
دضهم مقسمة على 000  حصة قيمة 
دضهم مكتتبة نقدا    000 ك2 حصة 

ومقسمة كالتالي :
س د ج كاأيطال : 990 حصة.

  0  : س د ج كاأيطال جيستيو5 
حصص.

تعلق   : الحصص  شراء  إعادة 
يظ2  عندما  الحصص  شراء  إعادة 
بموال  تدأير  صندوق  بصول  صافي 
مشتركة خالل بكثر من شهر8ن بق2 
من النصف األدنى املنصوص عليه 
الشر8ف  الظهير  من  الفص2  3  في 

أمثاأة قانو5 ضقم 3 ).93. .
أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 
أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
تحت  بأر28  )0)   8 أتاض8خ  البيراء 

ضقم 773906.
من بج2 اإليداع والنشر

مؤسسة التدأير

78 P

 STE SALA AL JADIDA
TRANSFERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي بسال أتاض8خ 
القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

 STE SALA : التسمية االجتماعية

.AL JADIDA TRANSFERT

الهدف االجتماعي :

وكالة تحو28 األموال.

وكي2 أالعمولة مدير الشركة.

 ،07 ضقم  :مح2  االجتماعي  املقر 

شاضع موالي يوسف 6، سال الجديدة 

- سال.

املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

  00.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسمال 

دضهم موزع على 000  حصة من فئة 

00  دضهم للحصة وزعت كما يلي :

 500  : ضشيدة  الكزاض  السيدة 

حصة.

السيدة الكزاض سهام : 500 حصة.

املجموع : 000  حصة.

التسيير : تم تعيي5 السيدة الكزاض 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  سهام 

محدودة.

تم التسجي2 في السج2 التجاضي 

أاملحكمة  الربط  كتاأة  لدى 

االأتدائية بسال تحت ضقم 33359.

79 P

STE KASHAN SEMLALI
SARL AU

على إثر قراض الجمع العام املنعقد 

8  فبراير  )0) لشركة  لشركة يوم 

 KASHAN SEMLALI SARL AU

ومقرها  دضهم    00.000 مالها  ضبس 

  6 : الطاأق األض�شي، ضقم  االجتماعي 

ما  تقرض  الجديدة  سال  تجاضي  مركز 

يلي :

ح2 الشركة.

عبد  السماللي  السيد  إعال5 

الفتاح مصطفى للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  ماضس  )0)   (9 أتاض8خ 

.363 6

80 P
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STE PRMIER REGAL
SARL

تأسيس شركة
 8 أمقت�شى عقد عرفي محرض يوم 
فبراير  )0) مسج2 في الرباط أتاض8خ 
تأسيس  تم  قد  ماضس  )0)    (

الشركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي : 

وجبات سريعة خفيفة.
مطعم,

مشروبات.
  00.000  : الشركة  مال  ضبس 
حصة من    000 إلى  دضهم مقسمة 

فئة 00  دضهم للحصة الواحدة.
السيد أدض شادلي : 350 حصة.

 330  : السيد عبد املجيد شادلي 
حصة.

 330  : أنمو�شى  وفاء  السيدة 
حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
 5 05  ألوك  : مح2 ضقم  العنوا5 
وشاضع  الثاني  الحسن  شاضع  زاو8ة  ب 

الحسن األول تماضة.
املسير : السيد أدض شادلي.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 5358 ضقم  تحت  تماضة  االأتدائية 
السج2  ضقم  بأر28  )0)   5 أتاض8خ 

التجاضي  59)3 .
81 P

 STE TAHA ALAA TOURS
SARL

تأسيس شركة
 9 أمقت�شى عقد عرفي محرض يوم 
فبراير  )0) مسج2 في الرباط أتاض8خ 
تأسيس  تم  قد  فبراير  )0)   (6

الشركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي : 

النق2 السياحي ونق2 األفراد.
  00.000  : الشركة  مال  ضبس 
حصة من    000 إلى  دضهم مقسمة 

فئة 00  دضهم للحصة الواحدة.
 500  : الصناغي  بحمد  السيد 

حصة.

السيدة الهام هداز  : 500 حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
العنوا5 : عماضة  ) ضقم 8  الحمد 

3 عي5 عتيق تماضة.
املسير : السيدة الهام هداز.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
 53(9 ضقم  تحت  تماضة  االأتدائية 
أتاض8خ فاتح بأر28  )0) ضقم السج2 

التجاضي 553)3 .
82 P

شركة البالي سرفيس
ش.م.م
تأسيس

أتاض8خ     موثق  عقد  أمحرر 
ماضس  )0) تأسست شركة محدودة 

املسؤولية ذات األوصاف التالية :
البالي  شركة   : الكام2  االسم 

سرفيس ش.م.م.
املهنة : الوساطة النقدية )تحو28 
تسو8ة   - العمالت  صرف   - األموال 

الفواتير(.
املقر الرئي�شي : شاضع طنجة ضقم   

مركز قر8ة بضكما5 الناظوض.
املدة : 99 سنة من تاض8خ تأسيسها.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
مقسم على 000  سهم ب قيمة 00  

دضهم للسهم.
املساهمي5 :

البالي وصال ضقم البطاقة الوطنية 
50)799 س : 850 سهم.

البالي نادية ضقم البطاقة الوطنية 
870  ) س : 50  سهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
البالي وصال.

: تم اإليداع لدى سكرتير  اإليداع 
أمحكمة  والتسجي2  الربط  مكتب 
تحت  بأر28  )0)   ( الناظوض أتاض8خ 

ضقم 650.
83 P

 STE PHARMACIE MIMOSA
FES

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر8ك واحد

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي أتاض8خ ) يناير 
فبراير    3 أتاض8خ  واملسج2   (0( 
تم وضع   RE 8353 0) تحت ضقم( 

قانو5 بسا�شي لشركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر8ك وحيد والتي تحم2 

الخصائص التالية :
 STE PHARMACIE  : التسمية 

.MIMOSA FES
صيدالنية   : االجتماعي  الهدف 

تبيع أالتقسيط.
دضهم   800.000  : ضبسمال 
أتاض8خ  املساهمة  عقد  أمقت�شى 
  3 في  املسج2   (0(0 ديسمبر   3 
فبراير  )0) تحت ضقم RE 8361 تم 
تحو28 الشخص الذاتي فؤاد حفيظة 
الحاملة ب.ت.و ضقم A 146011 والتي 
التجاضي  أالسج2  مسجلة  كانت 
إلى شخص   36770 أفاس تحت ضقم 
 PHARMACIE اسم  تحت  معنوي 

.MIMOSA FES
ولي  شاضع   (0  : االجتماعي  املقر 

العهد بكدال فاس.
املسيرة : فؤاد حفيظة.

املدة : 99 سنة.
أاملحكمة  اإليداع  تم   : اإليداع 
ماضس   (9 أتاض8خ  أفاس  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 797/21.
 66995  : التجاضي  السج2  ضقم 

فاس.
أمثاأة مقتطف وبيا5

84 P

EFIBEC

 FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE GESTION

DES ENTREPRISES

CONSEIL & ASSISTANCES FISCALES

 IMM AARAB APPT 1 AV MOHAMED V

TAZA AL JADIDA

 STE SNB TRAVAUX
BOUHLOU
ش.م.م.ش.و

ضبسمال : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : دواض القليع جماعة 

أوحلو دائرة واد املي2 تازة - تازة
تأسيس

خاص  توقيع  ذي  عقد  أموجب 
وضع  تم  ماضس  )0)   9 أتاض8خ 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املميزات التالية :
 STE SNB TRAVAUX  : التسمية 

.BOUHLOU SARL AU

 - مختلفة  بشغال   : الهدف 
استغالل املقالع - استيراد وتصدير.

القليع  دواض   : االجتماعي  املقر 
جماعة أوحلو دائرة واد املي2 تازة.

99 سنة انطالقا من تاض8خ   : املدة 
تأسيسها النهائي.

دضهم    00.000  : ضبسمالها 
000  حصة ك2 واحدة  مقسمة إلى 
00  دضه محرضة أأكملها نقدا  أقيمة 
  000 أودوض  السيد سفيا5  لفائدة 

حصة.
اإلداضة : عي5 السيد سفيا5 أودوض 

مسيرا للشركة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
األضباح : تخصم من األضباح خمسة 
في املائة لتكو8ن االحتياطي القانوني 
لتكو8ن  يخصص  بو  الباقي  و8وزع 

احتياطي إضافي.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أتازة  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
تحت إيداع ضقم 97  وبتاض8خ 6 بأر28 

.(0( 
أمثاأة مقتطف وبيا5
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األستاذ الحسن الراشدي
MAITRE EL HASSANE ERRACHIDI

NOTAIRE موثق
األستاذ الحسن الراشدي

موثق أفاس
3 ، إقامة املرجا5، زنقة عبد الكر8م الخطابي، 
الطاأق الثاني مقاأ2 البنك العقاضي والسياحي، 

فاس املدينة الجديدة
الهاتف : 6.50).05.35.65 - 09.  .05.35.95

الفاكس : 0.60).0535.95
errachidielhassane@ : البريد االلكتروني

gmail.com

شركة مزاييك طراديسيونيل 
فاس

شركة ذات مسؤولية محدودة
وذات شر8ك وحيد

ضبسمالها االجتماعي : تسعمائة بلف 
دضهم 900.000 دضهم

مقرها االجتماعي أفاس، 0) الحي 
الصناعي - عي5 النقبي

تلقاه  أمقت�شى عقد ضسمي    -   
موثق  الراشدي،  الحسن  األستاذ 
يونيو  و)   فبراير    8 أتاض8خ  أفاس 
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حصة   5500 يترمن تفو8ت   (0 3
السيد  يملكها  التي  اجتماعية 
موزاييك  بشركة  ياسي5  شباط 
طراديسيوني2 فاس ش.م.م. ضبسمالها 
دضهم  بلف  تسعمائة  االجتماعي 
االجتماعي  مقرها  دضهم   900.000
عي5  الصناعي،  الحي   (0 أفاس، 
التجاضي  أالسج2  مسجلة  النقبي، 
تعر8فها   ،(9355 ضقم  تحت  أفاس 
لفائدة   50 66066 ضقم   : الرر8بي 
السيد فخاضي ناجي أالثمن والشروط 
الحصص  تفو8ت  عقد  في  املذكوضة 

االجتماعية.
في  الشركة  ضبسمال  تحديد  تم 
تسعمائة بلف دضهم 900.000 دضهم 

كما يلي :
 900.000  : ناجي  فخاضي  السيد 

دضهم.
املجموع : 900.000 دضهم.

لشركة  األسا�شي  القانو5  تحيي5 
فاس  طراديسيوني2  موزاييك 

ش.م.م. ذات الشر8ك الوحيد.
لشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
من  فاس  طراديسيوني2  موزاييك 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد.
تعيي5 السيد فخاضي ناجي الحام2 
 C ضقم  الوطنية  التعر8ف  أطاقة 
الوحيد  املسير  أصفته   388366

للشركة املذكوضة ملدة غير محدودة.
) -  اإليداع القانوني : تم اإليداع 
أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 
 (0 3 يونيو    7 في  أفاس  التجاض8ة 

تحت ضقم 13/1397.
أمثاأة مقتطف وبيا5

ديوا5 األستاذ الحسن الراشدي
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STE TANGERFES
SARL AU

 N°17 HAY ANDALOUSS RUE
SARAKHOUSTA TEMARA

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
ديسمبر   (8 أتاض8خ  العادي  الغير 

0)0) لشركة تنجيفاس.

تم الح2 املسبق لشركة تنجيفاس 
وتعيي5 السيد موالي عبد هللا يوسفي 
أمقرها االجتماعي  للشركة  كمصفي 
7  حي األندلس شاضع ساضكستا  ضقم 

تماضة أالرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
ماضس    5 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 739   .
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 STE HOSPITALITY
CATERING

SARL
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
مؤضخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
قد  يناير  )0)   5 أتاض8خ  الرباط  في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
 STE  : الشركة  تسمية 
شركة   HOSPITALITY CATERING

ذات مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي :

مقهى.
مطعم للوجبات السريعة.

مخبزة.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحجدة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 
األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2 في 

 3 ديسمبر  )0),
أن  محمد  سيدي  شاضع   : املقر 
 ( متجر ضقم   3 ضقم   03 عبد هللا حي 

العكاضي الرباط.
مسيري  عقا  هللا  عبد   : املسير 

للشركة.
الخالص  الربح  من   %5 تقتطع 
دام  ما  القانوني  االحتياطي  لتكو8ن 
الربسمال  بق2 من عشر  األخير  هذا 
بعد  الحصص  على  الباقي  يقسم 
بو  جديد  من  املنقولة  القيم  إزالة 
املخصصة ألي احتياطي على حسب 

قراض الشركاء.

تم تسجي2 الشركة لدى املحكمة 
بأر28   6 أتاض8خ  الرباط  في  التجاض8ة 
التجاضي  السج2  ضقم  تحت   (0( 

. 509(79
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 STE ASFAR CHARK
OUALLAL

ش.م.م.
أمقت�شى عقد عرفي خاص مؤضخ 
 (0(0 بكتوبر   9 أتاض8خ  وجدة  في 
بكتوبر    5 أتاض8خ  أوجدة  ومسج2 
التنظيمية  القواني5  بنشئت   (0(0
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

وتحم2 الخصائص التالية :
 STE ASFAR CHARK : التسمية 

.OUALLAL
الهدف : الشركة تهدف إلى :

نق2 األشخاص لحساب الغير.
نق2 املسافر8ن عبر النق2 البري.

العمليات  جميع  عام  وبشك2 
التجهيزية  الصناعية  التجاض8ة 
بشك2  املرتبطة  واملالية  العقاض8ة 
مباشر بو غير مباشر أاألشياء املذكوضة 
تطو8رها  بو  تحقيقها  أإمكانها  والتي 
بو  مباشرة  ك2 مساهمة  إلى  إضافة 
غير مباشرة وبأي شك2 من األشكال 
نفس  ذات  بو  املشابهة  املقاوالت  في 

األهداف.
طر8ق  وجدة،   : االجتماعي  املقر 
الجامعة تجزة أالوي ومن معه ضقم 

.339
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
إمكانية  مع  النهائي  تأسيسها  تأض8خ 
املدة  انتهاء  قب2  حلها  بو  تمديدها 
ذلك حسب الشروط املتفق عليها في 
التنظيمية  والقواني5  القانو5  إطاض 

للشركة.
  00.000  : االجتماعي  الربسمال 
حصة من    000 إلى  دضهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  دضهم    00 فئة 

حرضت ووزعت كما يلي :
السيد والل معاد : 700 حصة.

 300  : سميرة  الغربي  السيدة 
حصة.

املجموع : 000  حصة.

التسيير : يسير الشركة :
السيد والل معاد الحام2 للبطاقة 

.F 500536 الوطنية ضقم
للتصرف  الصالحيات  كام2  مع 
الشركة  أاسم  الظروف  جميع  في 

أاإلمراء املنفص2 للمسير.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
وبعد  األضباح  ك2  على   : األضباح 
اقتطاع  يتم  الخسائر  ك2  احتساب 
االحتياطي  تكو8ن  بج2  من   20/1
االقتطاعات  جميع  وبعد  القانوني 
القانونية يتم تقسيم األضباح الصافية 
أي5 الشركاء ك2 حسب الحصص التي 

هي في حوزته.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 
نوفمبر   3 أتاض8خ  أوجدة  التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم 3)5).
أمثاأة مقتطف وبيا5 املسير
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 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &
DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 ANGLE RUE ZELAKA & SIDI MED BEN
ABELLAH 2eme ETAGE APPT N°5 OUJDA
TEL / FAX : 0536.70.33.25/0536.68.50.28

شركة ماكسيلوم
ش.م.م.

الز8ادة في ضبس املال
من 500.000.) دضهم
إلى 5.000.000 دضهمه

استنادا إلى الجمع العام املنعقد 
قرض الشركاء   (0(0 ديسمبر   30 يوم 
ماكسيلوم  املسماة  الشركة  في 
دضهم   (.500.000 ضبسمالها  ش.م.م. 
طر8ق  أوجدة،  االجتماعي  ومقرها 
املنزه  إقامة  الخاضجي  الطوبة  احفير 
الز8ادة في ضبس مال الشركة  ضقم   
 5.000.000 500.00.) دضهم إلى  من 
دضهم وذلك أتحو28 حساب الشركاء 

إلى ضبسمال.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الربط  كتاأة  لدى  القانوني 
 3 يوم  أوجدة  االأتدائية  أاملحكمة 

فبراير  )0) تحت ضقم 508.
91 P
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 BENSALAH FIDUCIAIRE DE GESTION &
DE CONSEILS EXPERT FINANCIER

 ANGLE RUE ZELAKA & SIDI MED BEN
ABELLAH 2eme ETAGE APPT N°5 OUJDA
TEL / FAX : 0536.70.33.25/0536.68.50.28

شركة بارك ديمرفاي
ش.م.م.ش.و

وجدة ضقم 3 شاضع عالل الفا�شي 
قطعة 0  عماضة 65

ضبس املال 0.000  دضهم
الح2 شركة

 7 يوم  املتخذ  القراض  إثر  على 
الشر8ك  طرف  من   (0(0 سبتمبر 
واملسير الوحيد لشركة أاضك ديمرفاي 
ذات شر8ك وحيد ضبسمالها  ش.م.م. 
االجتماعي  ومقرها  دضهم    0.000
الفا�شي  عالل  شاضع   3 ضقم  أوجدة 
السيد  قرض   ،65 عماضة    0 قطعة 
وذلك  شركة  الح2  جمال  سايحي 

اأتداء من 7 سبتمبر 0)0).
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الربط  كتاأة  لدى  القانوني 
 3 يوم  أوجدة  االأتدائية  أاملحكمة 

ديسمبر 0)0) تحت ضقم 5)8).
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STE THERMOPLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها : 7.500.000) دضهمه

املقر االجتماعي : الداض البيراء، 
طر8ق 077  كلم 8.800 اتجاه 

أوسكوضة
تنازل عن حصص

استقالة مسيرة مشاضك
تعيي5 مسير مشاضك جديد

تحديث النظام األسا�شي للشركة
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
3 ماضس  )0) قد  االستثنائي أتاض8خ 

تقرض ما يلي :
على  جاأر  صنية  السيدة  تنازلت 
محمود  السيد  إلى  حصة   70.900
صايغ التي تمكلها في ضبسمال الشركة 
THERMOPLAST ش.م.م. ومن جراء 
االجتماعية  الحصص  التنازل  هذا 

للشركة بصبحت كالتالي :
  9(.000  : صايغ  ضمزي  السيد 

حصة.

 5 . 00  : صايغ  ساضة  السيدة 
حصة.

السيد محمود صايغ : 70.900.
السيد جفاض مو�شى مسير  تعيي5 
مشاضك جديد بعد استقالة السيدة 
ساضة صايغ مسيرة مشاضكة القديمة 

وذلك ملدة غير محدودة.
تحديث النظام األسا�شي للشركة 
من  و5    7  -  6 بعد تعدي2 الفصول 

قانو5 الشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
تحت  بأر28  )0)   ( أتاض8خ  البيراء 

ضقم 7  773.
للخالصة واإلشهاض
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STE FLEET WASH
SARL AU

 LOT AL WAFAE ENTRESOL
 N°77 TOUZINE SIDI DRISS -

TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر8ك وحيد
تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي سج2 أطنجة 
وضع  تم  ماضس  )0)   (0 أتاض8خ 
 FLEET لشركة  األسا�شي  القانو5 
املميزات  ذات   WASH SARL AU

التالية :
الشر8ك :

مغربي  اخر8ف  الحسي5  السيد 
30 بغسطس  الجنسية مزداد أتاض8خ 
والساكن  بصيلة  أطنجة    997
طنجة   5( ضقم   39 حي أوشتة زنقة 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  والحام2 
غاية  إلى  صالحة   KB 153306 ضقم 

)) سبتمبر 5)0).
 STE FLEET WASH   : التسمية 

.SARL AU
 SERVICE LAVAGE  : الغرض 

.MOBILE DES VEHICULES
الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 
دضهم مائة بلف دضهم    00.000 في 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 
00  دضهم للحصة الواحدة اكتتبت 

وسددت كما يلي :
  000  : اخر8ف  الحسي5  السيد 

حصة.

 LOT AL WAFAE : املقر االجتماعي
 ENTRESOL N°77 BNI TOUZINE

.SIDI DRISS TANGER
املدة : 99 سنة.

السيد  تعيي5  تم   : التسيير 
الحسي5 اخر8ف مسيرا للشركة ملدة 

غير محدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28  فاتح  أتاض8خ  أطنجة  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 57 3.
مبثابة مقتطف وبيان

94 P

CABINET LUXOR POUR LA COPTABILITE

SARL AU

 IMM 41 RUE DE BERKANE 2ème ETAGE

N°4 OUJDA

TEL / FAX : 05.36.68.64.46

STE DOUCEURS BLEU
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
7  فبراير  )0) قرض الشركاء  أتاض8خ 
 DOUCEURS املسماة  للشركة 
  ( يوجد  االجتماعي  ومقرها   BLEU

شاضع يعقوب املنصوض وجدة.
املدة : 99 سنة.

  00.000  : ضبس مالها االجتماعي 
دضهم مجزبة كما يلي :

 3000  : سهى  شوضاق  السيدة 
حصة.

 : وائ2  محمد  شوضاق  السيد 
000) حصة.

قرضوا ما يلي :
من  االجتماعية  حصص  ضفع 
00.000  دضهم إلى 500.000 دضهم.

 3000  : سهى  شوضاق  السيدة 
حصة.

 : وائ2  محمد  شوضاق  السيد 
000) حصة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
0)0) تحت  )  ماضس  أوجدة أتاض8خ 

ضقم 8 0 .
للخالصة واإلشاضة

املسير

95 P

CABINET LUXOR POUR LA COPTABILITE
SARL AU

 IMM 41 RUE DE BERKANE 2ème ETAGE
N°4 OUJDA

TEL / FAX : 05.36.68.64.46

STE DOUCEURS BLEU
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
7  فبراير  )0) قرض الشركاء  أتاض8خ 
 DOUCEURS املسماة  للشركة 
  ( يوجد  االجتماعي  ومقرها   BLEU

شاضع يعقوب املنصوض وجدة.
املدة : 99 سنة.

  00.000  : ضبس مالها االجتماعي 
دضهم مجزبة كما يلي :

 3000  : سهى  شوضاق  السيدة 
حصة.

 : وائ2  محمد  شوضاق  السيد 
000) حصة.

قرضوا ما يلي :
  ( التحو28 املقر االجتماعي من 
  ( وجدة  املنصوض  يعقوب  شاضع 
إلى  وجدة  املنصوض  يعقوب  شاضع 
القدس  حي  النخي2  تجزئة  القدس 

ضقم ) وجدة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   (0(0 ماضس   3 أوجدة أتاض8خ 

ضقم 755.
للخالصة واإلشاضة

املسير
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STE AKKA MAPLE
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   (0(0 مراكش أتاض8خ  ) سبتمبر 

اتخاذ القراض التالي :
ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.
 5(999 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 
تحت ضقم )758   أتاض8خ 3) نوفمبر 

.(0(0
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STE JEMAGE
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم   (0(0 5) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :

ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.
 37799 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 

تحت ضقم ))78   أتاض8خ 7) نوفمبر 

.(0(0

98 P

STE MOUTON NOIR
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم   (0(0 8) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :

ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.
التجاضي  0 98  السج2  ضقم 

مراكش.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 

نوفمبر   (3 أتاض8خ     755 تحت ضقم 

.(0(0

99 P

 DTP CONSEILS ET

FORMATIONS
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم   (0(0 مراكش أتاض8خ  ) سبتمبر 

اتخاذ القراض التالي :

ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.
 8(553 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 
تحت ضقم 7580   أتاض8خ 3) نوفمبر 

.(0(0
100 P

ZEBRA PROCESS PLUS
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   (0(0 0) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :
ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.
 35 55 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 
تحت ضقم  755   أتاض8خ 3) نوفمبر 

.(0(0
101 P

L’ATELIER DE SOL
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   (0(0 8) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :
ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.
 8( 35 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 
تحت ضقم 7770   أتاض8خ 6) نوفمبر 

.(0(0
102 P

PWSL
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   (0(0 5) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :
ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.

 6 387 التجاضي  السج2  ضقم 
مراكش.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 
تحت ضقم 5 77   أتاض8خ 5) نوفمبر 

.(0(0
103 P

RIAD AL GHANI
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   (0(0 5) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :
ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.
 75(53 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 
تحت ضقم 7753   أتاض8خ 6) نوفمبر 

.(0(0
104 P

BPH INVEST
SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   (0(0 8) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :
ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.
 63679 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 
تحت ضقم 7508   أتاض8خ 0) نوفمبر 

.(0(0
105 P

 ART LAADINA DE
MENUISERIE

SARL
استمراض نشاط الشركة

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   (0(0 8) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :
ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.

 37(73 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 

تحت ضقم  765   أتاض8خ 5) نوفمبر 

.(0(0

106 P

MD SUPER TRADE

SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم   (0(0 8) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :

ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.

 55863 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 

تحت ضقم 7506   أتاض8خ 0) نوفمبر 

.(0(0

107 P

 BKS INVEST &

CONSULTING

SARL

استمراض نشاط الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم   (0(0 8) سبتمبر  مراكش أتاض8خ 

اتخاذ القراض التالي :

ضغم  الشركة  ح2  بعدم  قراض 

الخسائر املسجلة.

 53335 التجاضي  السج2  ضقم 

مراكش.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 

تحت ضقم 5 77   أتاض8خ 5) نوفمبر 

.(0(0

108 P
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ESPACE BENBRAHIM PRIVE
SARL

تجزئة  ) شاضع محمد الزضقطوني 
شقة ضقم 5 حي النهرة تماضة
السج2 التجاضي 09 30 

االستثنائي  الجمع  أمقت�شى 
الخاص  أنبراهيم  ايسباس  لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تم  ماضس  )0)    ( املسج2 أتاض8خ 
األعمال  جدولة  دضاسة  خالله  من 

اآلتية :
للجمع  تبعا   : الشركة  موضوع 
شركة  شركاء  قرض  االستثنائي 
شركة  الخاص  أنبراهيم  ايسباس 

ذات املسؤولية املحدودة ما يلي :
تخلي السيد بنوض أنبراهيم عن ك2 
500 حصة للسيدة فاطمة  حصصه 

الزهراء ألفقي.
فاطمة  السيدة  تصبح  وبذلك 
حصة   500 ألفقي مالكة ل  الزهراء 
تراف إلى حصصها الساأقة واملقدضة 

ب 00  حصة.
استقالة السيد بنوض أنبراهيم من 
منصب تسيير الشركة وتعيي5 السيدة 
فاطمة الزهراء ألفقي كمسيرة وحيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
ليصبح  القانوني  الشك2  تعدي2 
ذات  شركة  سوليروس  «شركة 
أالشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

الواحد».
التأسي�شي  القانو5  تحديث 

للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   8 أتاض8خ  أتماضة  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 803.
109 P

BF FRIGO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي : حي النهرة تجزئة 
 ) شاضع محمد الزضقطوني شقة 

ضقم 5 تماضة
تأسست  العرفي  العقد  أمقت�شى 

الشركة ذات املواصفات األتية :
التسمية االجتماعية للشركة : بي 

إف فر8كو.

شركة   : الشك2 القانوني للشركة 
أاختصاض  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ش.م.م.
الهدف االجتماعي للشركة : تصبير 

وتلفيف وتعليب املواد الفالحية.
حي   : للشركة  االجتماعي  املقر 
محمد  شاضع  تجزئة  )  النهرة 

الزضقطوني شقة ضقم 5 تماضة.
ضبس املال : حدد ضبسمال الشركة 
في 00.000  دضهم مقسمة إلى 000  
حصة من فئة 00  دضهم محرضة كليا 

ومفرقة على :
 500  : أنبراهيم  سعد  السيد 

حصة.
السيد انواض أنبراهيم : 00  حصة.
السيدة بية أنبراهيم : 00  حصة.
  00  : أنبراهيم  غيتة  السيدة 

حصة.
السيدة لينا أنبراهيم : 00  حصة.
 : ألفقي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

00  حصة.
للسيد  التسيير  بسند   : التسيير 

سعد أنبراهيم ألج2 غير محدودة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أتماضة.
السج2 التجاضي ضقم 653)3 .

110 P

FRIGO BUSINESS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي : حي النهرة تجزئة 
 ) شاضع محمد الزضقطوني شقة 

ضقم 5 تماضة
تأسست  العرفي  العقد  أمقت�شى 

الشركة ذات املواصفات األتية :
 : للشركة  االجتماعية  التسمية 

فر8كو أيزنيس.
شركة   : الشك2 القانوني للشركة 
أاختصاض  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ش.م.م.
الهدف االجتماعي للشركة : تصبير 

وتلفيف وتعليب املواد الفالحية.

حي   : للشركة  االجتماعي  املقر 
محمد  شاضع  تجزئة  )  النهرة 

الزضقطوني شقة ضقم 5 تماضة.
ضبس املال : حدد ضبسمال الشركة 
في 00.000  دضهم مقسمة إلى 000  
حصة من فئة 00  دضهم محرضة كليا 

ومفرقة على :
 500  : أنبراهيم  سعد  السيد 

حصة.
السيد انواض أنبراهيم : 00  حصة.
السيدة بية أنبراهيم : 00  حصة.
  00  : أنبراهيم  غيتة  السيدة 

حصة.
السيدة لينا أنبراهيم : 00  حصة.
 : ألفقي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

00  حصة.
للسيد  التسيير  بسند   : التسيير 

سعد أنبراهيم ألج2 غير محدودة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أتماضة.
السج2 التجاضي ضقم 655)3 .

111 P

ABF FRIGO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتماعي : حي النهرة تجزئة 
 ) شاضع محمد الزضقطوني شقة 

ضقم 5 تماضة
تأسست  العرفي  العقد  أمقت�شى 

الشركة ذات املواصفات األتية :
ب   : التسمية االجتماعية للشركة 

بي إف فر8كو.
شركة   : الشك2 القانوني للشركة 
أاختصاض  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ش.م.م.
الهدف االجتماعي للشركة : تصبير 

وتلفيف وتعليب املواد الفالحية.
حي   : للشركة  االجتماعي  املقر 
محمد  شاضع  تجزئة  )  النهرة 

الزضقطوني شقة ضقم 5 تماضة.
ضبس املال : حدد ضبسمال الشركة 
في 00.000  دضهم مقسمة إلى 000  
حصة من فئة 00  دضهم محرضة كليا 

ومفرقة على :
 500  : أنبراهيم  سعد  السيد 

حصة.

السيد انواض أنبراهيم : 00  حصة.

السيدة بية أنبراهيم : 00  حصة.
  00  : أنبراهيم  غيتة  السيدة 

حصة.
السيدة لينا أنبراهيم : 00  حصة.
 : ألفقي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

00  حصة.
للسيد  التسيير  بسند   : التسيير 

سعد أنبراهيم ألج2 غير محدودة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أتماضة.
السج2 التجاضي ضقم  65)3 .

112 P

إسباس اوتيفيترال
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 00.000  دضهم
مقرها االجتماعي :  ) زنقة ناصح 

الدين املعاض8ف الداض البيراء
مسؤولية  ذات  شركة  بسست 
محدودة أموجب عقد خاص أتاض8خ 
007) في الداض البيراء،     ديسمبر 
لشركة  األسا�شي  النظام  وضع  تم 
ذات مسؤولية محدودة، وخصائصها 

على النحو التالي :
اوتيفيترال  إسباس   : التسمية 

.ESPACE OUTIVITRAL SARL
في  تشتغ2  الشركة   : التخصص 
املغرب وبي ألد آخر في قطاع الزجاج 

ونجاضة األملنيوم.
ك2 عمليات االستيراد والتصدير.

ناصح  زنقة   (  : الرئي�شي  املقر 
الدين املعاض8ف الداض البيراء.

مدتها : 99 سنة من تاض8خ تسجيلها 
في السج2 التجاضي إال في حالة الح2 

املبكر من طرف بصحابها.
املال  ضبس   : املال  ضبس  مساهمة 
الثاأت أمبلغ 00.000  دضهم مقسم 
إلى 000.  سهم أقيمة 00  دضهم لك2 
سهم مدفوع أالكام2 نقدا مخصصا 

على النحو التالي :
 55.000 أر8مي  احمد  السيد 

دضهم.
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 55.000  : أر8مي  محمد  السيد 

دضهم.

  0.000  : أر8مي  أراهيم  السيد 

دضهم.

أر8مي  السيد  يتولى   : التسيير 

غير  لفترة  الشركة  إداضة  محمد 

محدودة.

بحمد  أر8مي  السيد  تعيي5  تم 

مديرا مساعدا في تسيير الشركة.

سج2  في  القانوني  اإليداع  تم 

البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 

ضقم  تحت   (008 فبراير   7 أتاض8خ 

.307835
لالستخراج واإلشاضة
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إسباس اوتيفيترال

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي :  ) زنقة ناصح 

الدين املعاض8ف الداض البيراء

العام االستثنائي  الجمع  أموجب 

املنعقد في  ) بكتوبر 008) في الداض 

البيراء، تم إجراء التغييرات التالية 

اوتيفيترال  «إسباس  شركة  على 

 «ESPACE OUTIVITRAL SARL

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

تخرع للقواني5 املعمول بها.

يتم  ب5  الشركاء  قرض   : التوقيع 

تعيي5 واقتصاض بحدهم أالتوقيع إما 

السيد بحمد أر8مي بو السيد محمد 

أر8مي.

تحديث القانو5 األسا�شي :

على  أاملوافقة  العام  الجمع  قام 

تحديث القانو5 األسا�شي.

بسج2  القانوني  اإليداع  تم 

البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 

ضقم  تحت   (008 نوفمبر    3 أتاض8خ 

.3((936
لالستخراج واإلشاضة
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إسباس اوتيفيترال
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي :  ) زنقة ناصح 

الدين املعاض8ف الداض البيراء

العام  الجمع  محرر  أموجب 

 (0 5 8) ديسمبر  االستثنائي أتاض8خ 

في الداض البيراء، تم إجراء التغييرات 

«إسباس  شركة  على  التالية 

 ESPACE OUTIVITRAL اوتيفيترال 

مسؤولية  ذات  شركة  وهي   «SARL

محدودة تخرع للقواني5 املعمول بها.

ضفع قيمة ضبسمال الشركة :

األسا�شي  القانو5  ألحكام  وفقا 

ز8ادة ضبسمال  قرض الشركاء  للشركة، 

من  دضهم   550.000 أمبلغ  الشركة 

 950.000 دضهم إلى   500.000 بص2 

دضهم للتعو8ض عن الديو5 السائلة 

من  الدفع  واملستحقة  الحقيقية 

سهم   5500 إنشاء  وبالتالي  الشركاء 

للسهم،  دضهم    00 أقيمة  جديد 

على  متناسب  بشك2  جميعها  توزع 

الشركاء.

لذلك يكو5 التوزيع الجديد لربس 

املال على النحو التالي :

سهم   (850 أر8مي  احمد  السيد 

أقيمة 85.000) دضهم.

السيد محمد أر8مي : 3800 سهم 

380.000 دضهم.

سهم    900  : أر8مي  هللا  عبد 

90.000  دضهم.

سهم   950  : السيد أراهيم أر8مي 

95.000 دضهم.

تحديث النظام األسا�شي :

قرض الجمع العام تحديث النظام 

األسا�شي للشركة.

سج2  في  القانوني  اإليداع  تم 

البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 

ضقم  تحت   (0 6 ماضس    7 أتاض8خ 

.599089
لالستخراج واإلشاضة
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ZIAD FOOD
سج2 التجاضي ضقم 333)5)

أتاض8خ  تبرع  عقد  أمقت�شى 
 ZIAD FOOD 9 ماضس  )0) لشركة
مقرها  دضهم،    00.000 ضبسمالها 
0  ضقم  االجتماعي تجزئة النوض زنقة 
5) سيدي البرنو�شي الداض البيراء، 
فاطمة  السيدتا5  من  ك2  تبرع 
والسيد  ماموني  وسناء  الدخي�شي 
600 حصة لفائدة  محمد ماموني ب 

السيد عادل ماموني.
قراض  في  الوحيد  الشر8ك  بشاض 

استثنائي أتاض8خ 9 ماضس  )0) إلى :
 600 ب  التبرع  على  املوافقة 
حصة مقدمة من السيدتا5 فاطمة 
والسيد  ماموني  وسناء  الدخي�شي 
السيد عادل  ماموني لصالح  محمد 

ماموني.
استقالة السيد محمد ماموني من 

مهامه كمسير مشاضك للشركة.
تعيي5 السيد عادل ماموني كمسير 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة.
تحول الشك2 القانوني إلى شركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر8ك الوحيد.
األسا�شي  القانو5  تحديث 

للشركة.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 
تحت  ماضس  )0)   (9 يوم  البيراء 

ضقم 53))77.
للنشر والبيا5

116 P

 ESPACE GOURMAND AL
MAMOUNIA

سج2 التجاضي ضقم  30)8 
أتاض8خ  تبرع  عقد  أمقت�شى 
 ESPACE لشركة  9 ماضس  )0) 
 GOURMAND AL MAMOUNIA
مقرها  دضهم،   50.000 ضبسمالها 
). ك   . الطاأق األول  االجتماعي ل 
تبرع ك2  البيراء،  الداض  مروكو مال 
الدخي�شي  فاطمة  السيدتا5  من 
وسناء ماموني والسيد محمد ماموني 
حصة لفائدة السيد عادل   300 ب 

ماموني.

قراض  في  الوحيد  الشر8ك  بشاض 

استثنائي أتاض8خ 9 ماضس  )0) إلى :

 300 ب  التبرع  على  املوافقة 

حصة مقدمة من السيدتا5 فاطمة 

والسيد  ماموني  وسناء  الدخي�شي 

السيد عادل  ماموني لصالح  محمد 

ماموني.

استقالة السيد محمد ماموني من 

مهامه كمسير مشاضك للشركة.

تعيي5 السيد عادل ماموني كمسير 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة.

تحول الشك2 القانوني إلى شركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر8ك الوحيد.

األسا�شي  القانو5  تحديث 

للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 

تحت  ماضس  )0)   (9 يوم  البيراء 

ضقم 55))77.
للنشر والبيا5

117 P

 ATLANTIC COMPANY FOR

INTERNATIONAL TRADE

سج2 تجاضي ضقم  ) ) )

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

للشركة أتاض8خ    ماضس 0)0) تقرض 

ما يلي :

ضفع ضبسمال الشركة من 00.000  

دضهم إلى 600.000 دضهم مقسمة إلى 

6.000 حصة اجتماعية من فئة 00  

دضهم للحصة الواحدة.

تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 

تحت   (0(0 ماضس    3 يوم  البيراء 

ضقم 735373.
للنشر والبيا5

118 P
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 ATLANTIC COMPANY FOR
INTERNATIONAL TRADE
سج2 تجاضي ضقم  ) ) )

تحو28 املقر االجتماعي
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض   (0(0 يناير    3 للشركة أتاض8خ 

ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 
أوضكو5  األخشيدي  زنقة    3  : من 
القائد  زنقة   : إلى  البيراء،  الداض 
األشطر ملتقى أئر بنزضا5 إقامة الربح 
الداض  املعاض8ف  الخامس  الطاأق  ب 

البيراء.
األسا�شي  القانو5  تحديث 

للشركة.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 
تحت   (0(0 فبراير   (8 يوم  البيراء 

ضقم 608)73.
للنشر والبيا5

119 P

MEGA VOLT
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر8ك الوحيد
حي موالي عبد هللا )8) ضقم )) عي5 

الشق الداض البيراء
ضقم السج2 التجاضي 5973 )

ح2 شركة
أمقت�شى محرر الجمع العام غير 
تم   (0(0 نوفمبر   30 العادي أتاض8خ 

إقراض ما يلي :
من  الح2 املسبق للشركة اأتداء 

هذا التاض8خ.
من  الخامسة  املادة  تعدي2 

القانو5 األسا�شي للشركة.
محمد  لحرو�شي  السيد  إعال5 
يده  على  سيتم  الذي  الشخص 

تصفية الشركة.
إعال5 مقر الشركة كمقر لتصفية 

الشركة.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 
تحت  فبراير  )0)    5 يوم  البيراء 

ضقم 765636.
للنشر والبيا5

120 P

SOS CONSTAT
السج2 التجاضي ضقم  37575

تحو28 املقر االجتماعي
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

 (0(0 ديسمبر   (3 أتاض8خ  للشركة 

تقرض ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 

إقامة  أوضكو5  شاضع    59  : من 

إلى  الداض البيراء،   (8 الشاو5 شقة 

: 57 زنقة عثما5 اأن عفا5 الطاأق 5 

الشقة ب 8 الداض البيراء.

األسا�شي  القانو5  تحديث 

للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 

البيراء يوم 8 يناير  )0) تحت ضقم 

.760786
للنشر والبيا5

121 P

 MANAGEMENT CLEAN

SERVICE
ضقم السج2 التجاضي  9968 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

ملساهمي   (0(0 ديسمبر    8 أتاض8خ 

 MANAGEMENT CLEAN شركة 

SERVICE شركة محدودة املسؤولية 

  .000.000 االجتماعي  ضبسمالها 

أالداض  االجتماعي  مقرها  دضهم 

البيراء، إقامة املنصوض8ة عماضة ب 

حي القدس.  الطاأق األول الشقة   

تم اتخاذ القراضات التالية :

تفو8ت 550 حصة مملوكة للسيد 

صالح  السيد  لفائدة  مرشد  عمر 

حسن.

املوافقة على تفو8ت الحصص.

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 

 (0(0 ديسمبر   (9 أتاض8خ  البيراء 

تحت ضقم )75950.

122 P

ELB PLAST
ضقم السج2 التجاضي 398339

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
ملساهمي   (0(0 نوفمبر    9 أتاض8خ 
شركة محدودة   ELB PLAST شركة 
االجتماعي  ضبسمالها  املسؤولية 
أالداض  االجتماعي  دضهم   500.000
38، زنقة بأو الوقت إقامة  البيراء، 
تم  أوضكو5.    0 ضقم  الجراح  حيدض 

اتخاذ القراضات التالية :
تفو8ت 833 حصة مملوكة للسيد 
عمر لحلو بمي5 لفائدة السيد خالد 

أوعودة.
مملوكة  حصة    .667 تفو8ت 
لفائدة  أوعودة  املصطفى  للسيد 

السيد خالد أوعودة.
تفو8ت 835 حصة مملوكة للسيد 
عمر لحلو بمي5 لفائدة السيد محمد 

البوهالي.
لحلو  عمر  السيدا5  استقالة 
بمي5 واملصطفى أوعودة من مهامهما 
وتأكيد  كمسيرا5 مشاضكا5 للشركة، 
السيد محمد البوهالي كمسير مشاضك 
للشركة وتعيي5 السيد أوعودة خالد 

كمسير مشاضك جديد للشركة.
املوافقة على تفو8ت الحصص.

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 
 ،(0(0 نوفمبر   (7 أتاض8خ  البيراء 

تحت ضقم 755396.
123 P

POLYCITRUS
تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي حرض أالداض 
تم  بأر28  )0)،   5 أتاض8خ  البيراء 
ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد أاملميزات املبينة فيما يلي :
 : االجتماعية  التسمية 

.POLYCITRUS
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي : محطة تغليف 
الفواكه والخرر واملنتجات الغذائية.
0  زنقة الحر8ة   : املقر االجتماعي 

الطاأق 3 ضقم 5، الداض البيراء.
املدة االجتماعية : 99 سنة اأتداء 

من تاض8خ تأسيسها النهائي.
حدد   : االجتماعي  الربسمال 
دضهم    00.000 ضبسمال الشركة في 
موزع على 000  حصة من فئة 00  
دضهم للحصة الواحدة، اكتتبت كلها 
محرضة للشر8ك الوحيد السيد فائز 

محمد.
فائز  السيد  تعيي5  تم   : التسيير 
محمد كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاض8خ 

التسجي2.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 
 775099 ضقم  تحت  9 بأر28  )0) 

السج2 التجاضي ضقم  )5986.
للنشر والبيا5

124 P

FABEL HOSPITALITY
تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي حرض أالداض 
تم  بأر28  )0)،   5 أتاض8خ  البيراء 
ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد أاملميزات املبينة فيما يلي :
 FABEL  : االجتماعية  التسمية 

.HOSPITALITY
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
مع  مطعم   : االجتماعي  الهدف 
املحمولة  الطلبات  تسليم  خدمات 
تمو8ن  متنق2،  مطعم  والتوصي2، 

وتنظيم الحفالت، قاعة شاي.
0  زنقة الحر8ة   : املقر االجتماعي 

الطاأق 3 ضقم 5، الداض البيراء.
املدة االجتماعية : 99 سنة اأتداء 

من تاض8خ تأسيسها النهائي.
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حدد   : االجتماعي  الربسمال 
دضهم    00.000 ضبسمال الشركة في 
موزع على 000  حصة من فئة 00  
دضهم للحصة الواحدة، اكتتبت كلها 
محرضة للشر8ك الوحيد السيد فائز 

محمد.
فائز  السيد  تعيي5  تم   : التسيير 
محمد كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاض8خ 

التسجي2.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 
 775009 ضقم  تحت  9 بأر28  )0) 

السج2 التجاضي ضقم 598603.
للنشر والبيا5
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SIROCCO EVENTOURS
سيروكو افنتوضز 

شركة ذات مسؤولية محدودة
  3 في  مؤضخ  عقد  أمقت�شى 
تم  البيراء  أالداض   (005 فبراير 
تحر8ر القانو5 األسا�شي لشركة ذات 
أالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
التسمية : سيروكو افنتوضز .

محمد،  حردة  السيد   : الشركاء 
مغربي الجنسية مزداد أالداض البيراء 
حام2    957 بكتوبر  فاتح  أتاض8خ 
 B 6 5(3 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
عنوانه فيال صالحة ممر وليلي شاضع 

شاطئ الزمرد.
مغربي  الجاللي،  نجيب  السيد 
الجنسية مزداد أالداض البيراء أتاض8خ 
للبطاقة  حام2    95( يوليو   (0
 50 عنوانه   B80 (00 الوطنية ضقم 

شاضع مونتريال   750 أاض8ز فرنسا.
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 
اإلقامات  بو  السفر  تنظيم   : إلى 
الفردية بو الجماعية بو أيع منتجات 
التي  الخدمات  توفير  النشاط  هذا 
؛  يمكن تقديمها للسفر بو اإلقامات 
تقديم الخدمات املرتبطة أاستقبال 

جوالت  تنظيم  والسيما  السائحي5، 
املدينة للمواقع بو املعالم التاض8خية 
واملرشدين  املرشدين  خدمة  ؛ 

السياحيي5.
السياحية،  الطرود  أيع  بو  إنتاج 
أتنظيم  املتعلقة  العمليات  إنجاز 
املؤتمرات بو األحداث املماثلة وكذلك 

األنشطة السياحية.
حدد ضبسمال   : ضبسمال الشركة  
دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم دفعت كلها نقدا.
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
من تاض8خ التسجي2  سنة اأتداء   99

أالسج2 التجاضي.
محمد  حردة  السيد   : الحصص 

50.000 دضهم.
 50.000 الجاللي  نجيب  السيد 

دضهم.
 : هو  االجمالي  الحصص  مجموع 

00.000  دضهم.
ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 
ك2 من السيد حردة محمد والسيد 

نجيب الجاللي.
األضباح  من   %5 تقتطع   : األضباح 
والباقي  القانوني  لتشكي2 االحتياطي 

يوضع ضهن إشاضة الشركاء.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير إلى  3 ديسمبر من نفس السنة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

يوليو )00) تحت ضقم 5 70)).
للنشر والبيا5

126 P

TRIO GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  قد  فبراير  )0)،   (( أتاض8خ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة أاملميزات التالية :
.TRIO GROUP : التسمية

بشغال   : االجتماعي  الهدف 
التهيئة: تهيئة املساحات لجميع املهن 
تكييف،  سباكة،  كهرباء،  قواطع،   :

بضضيات.

في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

  00 إلى  موزعة  دضهم    0.000

دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

قد تم تحر8رها أالكام2 واملخصصة 

للشركاء أما يتناسب مع مساهماتهم، 

بي :

الحام2  الشرقاوي  بنس  السيد 

 A715279 : ضقم  الوطنية  للبطاقة 

50 حصة.

الحام2  مود5  حوسي5  السيد 

 A437753 : ضقم  الوطنية  للبطاقة 

50 حصة.

الحاملة  سناء  دضي�شي  السيدة 

 AB344095 : للبطاقة الوطنية ضقم 

0) حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

شاضع   ، 5  : االجتماعي  املقر 

األأطال شقة ضقم 5 بكدال الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الحام2  الشرقاوي  بنس  السيد 

 A715279 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

أاملحكمة  التجاضي  السج2  ضقم 

التجاض8ة أالرباط : 035 5 .
مقتطف من بج2 اإلشهاض

127 P

SKYLINE ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أتاض8خ 5 ماضس  )0)، قد تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

أاملميزات التالية :

 SKYLINE  : التسمية 

.ARCHITECTURE

الهندسة   : االجتماعي  الهدف 

املعماض8ة.

في  حدد   : الشركة  ضبسمال 
  000 إلى  موزعة  دضهم    00.000
دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 
قد تم تحر8رها أالكام2 واملخصصة 
للشركاء أما يتناسب مع مساهماتهم، 

بي :
الدين  جمال  موالي  السيد 
للبطاقة  الحام2  العلوي  العميري 
800 حصة.  : A96854 الوطنية ضقم
العميري  كر8م  موالي  السيد 
العلوي الحام2 للبطاقة الوطنية ضقم 

00) حصة.  : A201987
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
املقر االجتماعي : 30، زنقة غوماضة 

السوي�شي، الرباط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد موالي جمال الدين العميري 
العلوي الحام2 للبطاقة الوطنية ضقم 

A96854 وذلك ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  التجاضي  السج2  ضقم 

التجاض8ة أالرباط :  03 5 .
مقتطف من بج2 اإلشهاض
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 CENTRE PNEUMATIQUE
AMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شر8ك وحيد

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي مسج2 أتاض8خ 
تأسيس  تم  قد  ماضس  )0)،     
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر8ك وحيد أاملميزات التالية :
 CENTRE  : التسمية 
 PNEUMATIQUE AMINE SARL

.AU
الهدف االجتماعي : صيانة وإصالح 

املركبات.
في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

0.000  دضهم موزعة إلى 00  حصة 

دضهم قد تم    00 اجتماعية أقيمة 

للسيد  واسنادها  أأكملها  تحر8رها 

محمد بمي5 الرحوحي.
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من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
شاضع   ، 5  : االجتماعي  املقر 

األأطال شقة ضقم 5 بكدال الرباط.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد محمد بمي5 الرحوحي الحام2 
 AE180510 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  التجاضي  السج2  ضقم 

التجاض8ة أالرباط : 033 5 .
مقتطف من بج2 اإلشهاض
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A.G.I.N SARL

ADAM TRANSACTION
SARL AU

أانعقاد الجمع العام الغير العادي 
 ADAM TRANSACTION لشركة 
يناير  )0)،   (5 أتاض8خ   SARL AU

قرض الشركاء ما يلي :
  - أيع الحصص االجتماعية :

ضشيدة  بقاض8د5  السيدة  أاعت 
حصة   500 إلى السيد ضحي2 هشام 

اجتماعية :
تقسيم ضبسمال الشركة بعد هذا 

البيع كالتالي :
500 حصة   : السيد ضحي2 هشام 

اجتماعية.
مجموع األسهم : 50.000 دضهم.

من القانو5   7 و   6 تغيير الفص2 
األسا�شي للشركة.

السيدة  وإعفاء  استقالة   -  (
بقاض8د5 ضشيدة من التسيير.

هشام  ضحي2  السيد  تعيي5   -  3
مسير للشركة :

وتوقيعه الوحيد يلزم الشركة.
األسا�شي  القانو5  تحيي5   -  5

للشركة.
وقد تم اإليداع القانوني للشركة 
أاملحكمة التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 

)56)   أتاض8خ 6 بأر28  )0).
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 GLOBALE TECHNIQUE

SANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسمالها 000.000.  دضهم

مقرها االجتماعي : حي والد مطاع 

تماضة ضقم 63 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ يوم  3 ديسمبر 0)0) لشركة 

 GLOBALE TECHNIQUE SANTE

تم االتفاق على ما يلي :

ضبسمال  ضفع  على  املصادقة   -   

إلى  دضهم    .000.000 من  الشركة 

600.000.  دضهم.

) - تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

ماضس   30 يوم  أالرباط  التجاض8ة 

.D112337 0)0) تحت ضقم
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STE INVEST TRANSFERT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر8ك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه 

تم  الشر8ك الوحيد للشركة بسفله، 

وضع القواني5 األساسية لشركة ذات 

وحيد،  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها :

 STE  : االجتماعية  التسمية 

.INVEST TRANSFERT SARL AU

أالعمولة  وسيط   : املوضوع 

نق2 وتحو28 األموال،  مسير مقاولة، 

مفاوض.

30، تجزئة نوض،   : املقر االجتماعي 

مدينة مر8رت، عمالة خنيفرة.

املدة : 99 سنة.

دضهم،    00.000  : الربسمال 

  00 أقيمة  حصة    00 من  مكونة 

الشر8ك  أيد  كلها  للحصة  دضهم 

الوحيد السيد يونس وعميرة.

تكلف الشر8ك الوحيد   : التسيير 

أتسيير ملدة غير محددة.

السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
تحت  أخنيفرة  االأتدائية  أاملحكمة 
بأر28  )0)،   5 أتاض8خ  ضقم 21/135 

السج2 التجاضي ضقم : 3757.
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.STE MO.B.ME
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر8ك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه 
تم  الشر8ك الوحيد للشركة بسفله، 
وضع القواني5 األساسية لشركة ذات 
وحيد،  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها :
 STE  : االجتماعية  التسمية 

.MO.B.ME SARL AU
للغير،  البرائع  نق2   : املوضوع 

املفاوضة، استيراد وتصدير.
أومية،  مركز   : االجتماعي  املقر 

عمالة ميدلت.
املدة : 99 سنة.

دضهم،    00.000  : الربسمال 
  00 أقيمة  حصة    00 من  مكونة 
الشر8ك  أيد  كلها  للحصة  دضهم 

الوحيد السيد محمد بيت ضحو.
تكلف الشر8ك الوحيد   : التسيير 

أتسيير ملدة غير محددة.
السنة املحاسبية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
تحت  أميدلت  االأتدائية  أاملحكمة 
8  ماضس  )0)،  ضقم 21/85 أتاض8خ 

السج2 التجاضي ضقم : 695).
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 STE ETUDES ET METIERS
DIVERS
SARL AU

توسيع نشاط الشركة ذات 
مسؤولية محدودة بشر8ك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعته 
بعاله،  للشركة  الوحيدة  الشر8كة 
ليشم2  الشركة  نشاط  توسيع  تم 

األنشطة التالية :
الحراسة واألمن واملراقبة.

اللغات،  مركز  الحر،  التعليم 
التكو8ن في مختلف املجاالت.
تمو8ن الحفالت واملطعمة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ضقم  تحت  أخنيفرة  االأتدائية 
بأر28  )0)،   6 أتاض8خ   2021/141

السج2 التجاضي ضقم : 3557.
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SMARTWIN
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 
تم تأسيس شركة  ماضس  )0)،   (7
أاملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :
 HN SAKANE IMMO : التسمية

.SARL
املقر التجاضي : حي القدس، الزنقة 
6 الرقم 55، الطاأق األض�شي، سيدي 

البرنو�شي، الداض البيراء.
الهدف التجاضي : منعش عقاضي.

الربسمال : محدد في 00.000  دضهم 
مقسمة إلى 000  حصة كما يلي :

 500 العاللي  املصطفى  السيد 
حصة ؛

 500 املعاصر  فاطنة  السيدة 
حصة.

املدة : 99 سنة من تاض8خ تأسيسها.
التازي  نبي2  السيد   : التسيير 

والسيد حمزة العاللي.
املحكمة   : القانوني  اإليداع 
التجاض8ة الداض البيراء سج2 تجاضي 

ضقم 598533.
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ALUB FACAD
SARL

شركة محدودة املسؤولية
الربسمال االجتماعي : 00.000  دضهم
تقاطع شاضع طاضق اأن ز8اد وموالي 
علي الشر8ف، الرقم 5، عماضة )، 

تماضة
أقراض من الشركاء أتاض8خ )) يوليو 
تقرض  ماضس  )0)    9 ملحق   (0 9 

ما يلي :
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تحو28 املقر االجتماعي للشركة من 
تقاطع شاضع طاضق اأن ز8اد وموالي 
 ،( عماضة   5 الرقم  الشر8ف،   علي 
الحسن  شاضع    55 الرقم  إلى  تماضة 

األول، حي العبادي، تماضة.
مقهى  إلى  الشركة  نشاط  تغيير 

ومح2 للحلو8ات.
 FARAH COFFE تسمية  إضافة 

SHOP كشعاض تجاضي للشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
لتماضة  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
سج2 تجاضي  بأر28  )0)   8 أتاض8خ 

ضقم  8 3) .
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GOLDEN STARS BEAUTY
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 
بشر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم
ضقم 30 تجزئة الفريلة، حي وادي 

الذهب، تماضة
تأسيس

 أمقت�شى عقد عرفي مسج2 أتاض8خ 
تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)    7
بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد أالخصائص التالية :
 GOLDEN STARS  : التسمية 
BEAUTY شركة محدودة املسؤولية 

بشر8ك وحيد.
للحالقة  صالو5   : الهدف 

والتجمي2، حمام وعناية أالجسم.
تجزئة   30 ضقم   : املقر االجتماعي 

الفريلة، حي وادي الذهب، تماضة.
املدة : 99 سنة.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم موزعة كالتالي :
السيدة حجبي صفاء 000  حصة.
حجبي  السيدة   : القانوني  املسير 

صفاء.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 االأتدائية أتماضة أتاض8خ 5 بأر28  )0) 

تحت ضقم  57)3 .
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BEAUTY SQUAD
إنشاء شركة

العام  للجمع  املحرر  أمقت�شى 
 BEAUTY SQUAD االستثنائي لشركة
)) فبراير  )0)  SARL املؤضخ أتاض8خ 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :
.BEAUTY SQUAD : التسمية

إقامة  العناية أالجمال،   : الهدف 
مؤسسة لتصفيف الشعر «الحالقة».
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.
املقر االجتماعي : 5) زاو8ة فال ولد 
عمير وشاضع األطلس، الطاأق ضقم 5، 

الشقة ضقم 8، بكدال، الرباط.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

مقسمة كما يلي :
35.000 دضهم  35 حصة من فئة 
عبيدة  للسيدة  الواحدة  للحصة 

الحلوة ؛
33.000 دضهم  33 حصة من فئة 
أوناب  للسيدة  الواحدة  للحصة 

ضشيدة ؛
33.000 دضهم  33 حصة من فئة 
للحصة الواحدة للسيد املود5 عبد 

الكر8م.
السيدة الحلوة   : التسيير اإلداضي 
ضقم  الوطنية  البطاقة  عبيدة، 

.A607835
 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 5   7
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MOBILYS DEV
SA

 Au Capital social de 40.000.000
dhs

 Siège social : Business
 Center YASMINA, Boulevard

 Chefchaouni et Route de Rabat
 Appartement N°13, 2ème étage,

AIN SEBAA, CASABLANCA
 Registre du Commerce de
CASABLANCA N°355689

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
أتاض8خ  استثنائيا  املنعقد  العادي 
املساهمو5  اتخذ  فبراير  )0)    8

القراضات اآلتية :

معاينة ومصادقة استقالة السيد 

من  تلمساني  دأيرة  التهامي  السيد 

مهامه كعرو مجلس إداضة ؛

من  سهم  تفو8ت  على  املصادقة 

السيد السيد التهامي دأيرة تلمساني 

مجيد  محمد  سيدي  السيد  إلى 

االدضي�شي ؛

تسمية السيد سيدي محمد مجيد 

االدضي�شي كعرو مجلس اإلداضة عوض 

السيد التهامي دأيرة تلمساني.

أمقت�شى محرر املجلس اإلداضي 

املنعقد أتاض8خ 8  فبراير  )0) اتخذ 

القراضات  اإلداضة  مجلس  بعراء 

اآلتية :

محمد  سيدي  السيد  تسمية 

عام  مدير  كرئيس  االدضي�شي  مجيد 

للشركة على إثر استقالة التهامي دأيرة 

تلمساني من مهامه كرئيس مدير عام 

للشركة.

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 

الربط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 

أاملحكمة التجاض8ة للداض البيراء تحت 

ضقم 3)5)77 أتاض8خ 30 ماضس  )0).
مقتطف من بج2 اإلشهاض

139 P

STE NADINE CARRIERE

SARL

أمقت�شى جمع عام استثنائي حرض 

9 ماضس  )0) قرض شركاء  في الرباط 

 NADINE CARRIERE SARL شركة 

ش.م.م ما يلي :

تحو28 املقر االجتماعي :

 NADINE CARRIERE قرضت شركة

SARL تعيي5 املقر االجتماعي في العنوا5 

التالي : شقة 5  عماضة 503 ، الوفاق، 

تماضة.

تم اإليداع القانوني أكتاأة الربط 

تحت  أالرباط  التجاض8ة   أاملحكمة 

ضقم 3058 أتاض8خ 5 بأر28  )0).
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VAULT
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى   -  I

تم  يناير  )0)   7 أتاض8خ  أالرباط 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الخاصيات التالية :

.VAULT SARL : االسم

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

املوضوع االجتماعي : مطعم.

يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد في السج2 التجاضي.

املقر : 7، شاضع ازغزا، الرباط.

الربسمال : 0.000  دضهم مقسمة 

دضهم    00 حصة من فئة    00 إلى 

للحصة الواحدة.

الحصص :

السيدة بنطوانيت أوكاس 50 حصة ؛

السيد ضبيع ازاز 35 حصة ؛

السيد ستيفانو دي توضو 6  حصة.

السيد ضبيع ازاز كمسير   : التسيير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

السج2 التجاضي ضقم : 53 5 .

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة.
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شركة بن براهيم ألشغال 

الترصيص والبناء
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدض ضبسمالها ب : 900.000 دضهم

العنوا5 : زنقة كنزضة، ضقم 36، أالد 
زنيبر، تاأر8كت، سال

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 

الجمع  اتفق  بسال  فبراير  )0)    7

ألشغال  أراهيم  «أن  لشركة  العام 

ذات  شركة  والبناء»  الترصيص 

ضبسمالها  يقدض  محدودة  مسؤولية 

مقرها  و8وجد  دضهم   900.000 ب 
زنقة   : التالي  أالعنوا5  االجتماعي 

36، أالد زنيبر، تاأر8كت،  كنزضة ضقم 

سال على ما يلي :
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إعال5 وفاة السيد أنعموش بحمد 
والسيدة مازة يمنة والوض8ثة السيدة 

طامو جغوضة.
في  الحاضرو5  الشركاء  يدضك 
االجتماع ب5 األسهم العائدة للمتوفى : 
السيد أنعموش بحمد والسيدة مازة 
يمنة والسيدة طامو جغوضة يتم نقلها 
أموجب سند ميراث إلى وضثتهم وفقا 

لحصصهم في امليراث.
تعيي5 مسير جديد.

عي5 الجمع العام السيد أنعموش 
«أن  لشركة  وحيد  كمدير  مصطفى 
والبناء»  الترصيص  ألشغال  أراهيم 

لفترة غير محدودة.
تحيي5 النظام األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني أكتاأة الربط 
أتاض8خ  بسال  االأتدائية   أاملحكمة 

8 بأر28  )0) تحت ضقم 36365.
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 CONSEILS COMPETENCES
METIERS MAROC-PRIVE

CCMM SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 0.000  دضهم
 IMM 30 Appt 8 Rue MOULAY
 AHMED LOUKILI, HASSAN,

RABAT
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
قد  ماضس  )0)   5 أتاض8خ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة :
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى :
التدض8ب والتكو8ن املنهي ؛

دضاسات عامة ؛
املشوضة االستراتيجية والتشغيلية ؛

ودوضات  احداث  ندوات،  تنظيم 
الدعم والتعز8ز ؛

التشغي2.
دضهم    0.000  : ضبسمال الشركة 
مقسمة إلى 00  حصة من فئة 00  

دضهم للحصة الواحدة :
حمزة اعناو 33 حصة ؛
صوفيا فقاض 33 حصة ؛

مر8م فقاض 35 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
 IMM 30 Appt 8 Rue  : املقر 
 MOULAY AHMED LOUKILI,

.HASSAN, RABAT
املسير : 

حمزة اعناو ؛
صوفيا فقاض.

 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
. 5  55
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HAMLYA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : أقعة 0)، الحي 
الصناعي أئر الرامي، القنيطرة

السج2 التجاضي ضقم : 50939 
القنيطرة

وفاة شر8ك
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
ماضس  )0)   8 أتاض8خ  العادي  الغير 
 HAMLYA TRANS SARL لشركة 
وبعد وفاة املرحوم حمدو5 الحسن 

تقرض ما يلي :
على  الشركة  في  حصصه  توزع 

الوضثة على الشك2 التالي :
 80 حمدو5  االاله  عبد  السيد 

حصة ؛
السيد يوسف حمدو5 80 حصة ؛
السيد مراد حمدو5 80 حصة ؛

السيدة لطيفة بغداد 60 حصة ؛
السيدة ليلى حمدو5 50 حصة ؛
السيدة سميرة حمدو5 50 حصة ؛
السيدة بسماء حمدو5 50 حصة ؛
السيدة نجاة حمدو5 50 حصة ؛
السيدة بهيجة حمدو5 50 حصة.
استقالة السيد حسن قسيري من 
السيد  وتعيي5  الشركة  تسيير  مهام 
للبطاقة  الحام2  العمالية،  ادضيس 
الوطنية ضقم M14163 والسيد عبد 
للبطاقة  الحام2  حمدو5،  االاله 
مسيرين   G529768 ضقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 االأتدائية أالقنيطرة تحت ضقم 893 8 

أتاض8خ 7 بأر28  )0).
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 HAMLYA ENGRAIS DU

GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : أقعة 0)، الحي 

الصناعي أئر الرامي، القنيطرة

السج2 التجاضي ضقم : 9)87) 

القنيطرة

وفاة شر8ك
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

ماضس  )0)   8 أتاض8خ  العادي  الغير 

 HAMLYA ENGRAIS DU لشركة 

GHARB وبعد وفاة املرحوم حمدو5 

الحسن تقرض ما يلي :

على  الشركة  في  حصصه  توزع 

الوضثة على الشك2 التالي :

 ((7 حمدو5  االاله  عبد  السيد 

حصة ؛

السيد يوسف حمدو5 7)  حصة ؛

السيد مراد حمدو5 7)  حصة ؛

السيدة لطيفة بغداد 99  حصة ؛

السيدة ليلى حمدو5 65 حصة ؛

السيدة سميرة حمدو5 65 حصة ؛

السيدة بسماء حمدو5 65 حصة ؛

السيدة نجاة حمدو5 65 حصة ؛

السيدة بهيجة حمدو5 65 حصة.

العمالية،  ادضيس  السيد  تعيي5 

ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 

االاله  عبد  والسيد   M14163

الوطنية  للبطاقة  الحام2  حمدو5، 

ضقم G529768 مسيرين للشركة ملدة 

غير محدودة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 االأتدائية أالقنيطرة تحت ضقم  89 8 

أتاض8خ 7 بأر28  )0).
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FERTI GHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : أقعة 0)، الحي 
الصناعي أئر الرامي، القنيطرة

السج2 التجاضي ضقم : 35057 
القنيطرة

وفاة شر8ك
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
ماضس  )0)   8 أتاض8خ  العادي  الغير 
وبعد   FERTI GHARB SARL لشركة 
تقرض  وفاة املرحوم حمدو5 الحسن 

ما يلي :
على  الشركة  في  حصصه  توزع 

الوضثة على الشك2 التالي :
  59 حمدو5  االاله  عبد  السيد 

حصة ؛
السيد يوسف حمدو5 59  حصة ؛
السيد مراد حمدو5 59  حصة ؛
السيدة لطيفة بغداد 3)  حصة ؛
السيدة ليلى حمدو5 80 حصة ؛
السيدة سميرة حمدو5 80 حصة ؛
السيدة بسماء حمدو5 80 حصة ؛
السيدة نجاة حمدو5 80 حصة ؛
السيدة بهيجة حمدو5 80 حصة.
العمالية،  ادضيس  السيد  تعيي5 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 
االاله  عبد  والسيد   M14163
الوطنية  للبطاقة  الحام2  حمدو5، 
ضقم G529768 مسيرين للشركة ملدة 

غير محدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 االأتدائية أالقنيطرة تحت ضقم 895 8 

أتاض8خ 7 بأر28  )0).
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FERTI LOUKKOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 املقر االجتماعي : 7  زنقة مو�شى 
اأن نصير، مكتب ضقم  ، القنيطرة
السج2 التجاضي ضقم : 30589 

القنيطرة
وفاة شر8ك

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
ماضس  )0)   8 أتاض8خ  العادي  الغير 
 FERTI LOUKKOS SARL لشركة 
وبعد وفاة املرحوم حمدو5 الحسن 

تقرض ما يلي :
على  الشركة  في  حصصه  توزع 

الوضثة على الشك2 التالي :
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  59 حمدو5  االاله  عبد  السيد 
حصة ؛

السيد يوسف حمدو5 59  حصة ؛
السيد مراد حمدو5 59  حصة ؛
السيدة لطيفة بغداد 3)  حصة ؛
السيدة ليلى حمدو5 80 حصة ؛
السيدة سميرة حمدو5 80 حصة ؛
السيدة بسماء حمدو5 80 حصة ؛
السيدة نجاة حمدو5 80 حصة ؛
السيدة بهيجة حمدو5 80 حصة.
العمالية،  ادضيس  السيد  تعيي5 
 M14163 الحام2 للبطاقة الوطنية ضقم
الحام2  والسيد عبد االاله حمدو5، 
 G529768 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

مسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 االأتدائية أالقنيطرة تحت ضقم )89 8 

أتاض8خ 7 بأر28  )0).
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KARTAH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : 59، إقامة موالي 
عبد العز8ز، شاضع موالي عبد 
العز8ز، مكتب ضقم 5، القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :
 KARTAH TRANS  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
املقر االجتماعي : 59 إقامة موالي 
عبد  موالي  شاضع  العز8ز،  عبد 

العز8ز، مكتب ضقم 7، القنيطرة.
موضوع الشركة : نق2 البرائع.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 
محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء كالتالي :
السيد بحمد قرطاح 000  حصة.

املدة : 99 سنة.
بسند إلى السيد بحمد   : التسيير 

قرطاح.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 59967 أتاض8خ 7 بأر28  )0).
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PLAYA BUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
املقر االجتماعي : أقعة 58  

لوفالو5، الطاأق األول، القنيطرة
السج2 التجاضي ضقم : 57533 

القنيطرة
تفو8ت حصص اجتماعية

وتعيي5 مسير
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 PLAYA BUS لشركة  العادي  الغير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشر8ك وحيد تقرض ما يلي :
املصادقة على تفو8ت 330 حصة 
00  دضهم للحصة  اجتماعية أقيمة 
في ملك السيد محمد الكسمي لفائدة 

السيد احميدة أودضة.
الكسمي  محمد  السيد  تعيي5 

مسير وحيد للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 االأتدائية أالقنيطرة تحت ضقم 5)9 8 

أتاض8خ 7 بأر28  )0).
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PAPETERIE CULTURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : أقعة 33)، أئر 
الرامي الجنوبية، القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :
 PAPETERIE CULTURA : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

أئر   (33 أقعة   : االجتماعي  املقر 

الرامي الجنوبية، القنيطرة.

موضوع الشركة :

مكتبة ؛

أيع األجهزة املعلوماتية.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيدة بمينة بملو 000  حصة.

املدة : 99 سنة.

: بسند إلى السيدة بمينة  التسيير 

بملو.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 59997 أتاض8خ 7 بأر28  )0).
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SAKKARI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : ألوك C ضقم 39 ، 

الطاأق األول اوالد اوجيه، القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :

 SAKKARI TRANS  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

 املقر االجتماعي : ألوك C ضقم 39 ، 

الطاأق األول اوالد اوجيه، القنيطرة.

موضوع الشركة : نق2 املستخدمي5.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السكاضي  الرحيم  عبد  السيد 

000  حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  بسند   : التسيير 

الرحيم السكاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 59995 أتاض8خ 7 بأر28  )0).
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MACROSS AMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد

ضبسمالها االجتماعي : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : أالقنيطرة، تجزئة 

الوفاء   الرقم 837 

أتاض8خ  املحرض  املحرر  أمقت�شى 

والذي تم تسجيله  يناير  )0)،   (5

أالسج2 التجاضي أاملحكمة االأتدائية 

للقنيطرة أتاض8خ 5  ماضس  )0) تحت 

على  املصادقة  تقرض   ،8 566  ضقم 

ما يلي :

االجتماعي  املقر  عنوا5  تغيير 

الرقم  الوفاء    تجزئة  من  للشركة 

 : إلى العنوا5 التالي  837  القنيطرة، 

 الرقم  5 تجزئة الوفاء 3 مخز5 ضقم )، 

القنيطرة وبالتالي يتغير الفص2 الرابع 

من القانو5 األسا�شي للشركة.
أمثاأة مقتطف وبيا5

املسير
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ABDELAOUI TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشر8ك الوحيد
ضبسمالها االجتماعي : 00.000  

دضهم
مقرها االجتماعي : كراج الكائن 

أاملجاعرة، ضقم 9))  جرف امللحة، 
إقليم سيدي قاسم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة شر8ك واحد

املؤضخ  العرفي  العقد  أموجب 
أتاض8خ ) بأر28  )0)، تأسست شركة 
لشر8ك  محدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد في الخصائص التالية :
اسم  الشركة  تحم2   : التسمية 
 ABDELAOUI TRANSFERT

ش.ذ.م.م ش.و.
املوضوع : الشركة لها كموضوع في 

املغرب كما في الخاضج :
  - وكالة تحو28 األموال.

الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 
دضهم    00.000 االجتماعي محدد في 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة مكتتبة    00

أاسم الشركاء كما يلي :
الشركاء :

دضهم    00.000 بناس العبدالوي 
000  حصة.

الكائن  كراج   : االجتماعي  املقر 
9))  جرف امللحة،  ضقم  أاملجاعرة، 

إقليم سيدي قاسم.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة اأتداء من يوم التأسيس.
ويسيرها  الشركة  يدير   : اإلداضة 
غير  ملدة  العبدالوي  بناس  السيد 

محددة.
لالحتياط القانوني،   %5  : األضباح 
لقراض  تبعا  يراف  بو  يوزع  والباقي 

الشر8ك الوحيد بو الشركاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االأتدائية  أاملحكمة  القانوني 
أبلقصيري، وقيدت أالسج2 التجاضي 
تحت ضقم 553 أتاض8خ 7 بأر28  )0).

أمثاأة مقتطف وبيا5
املسير الوحيد
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TRANS WLAD BOUTAYEB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : زنقة  3) ضقم 

6) مجموعة 7، الطاأق األض�شي، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

 TRANS WLAD  : التسمية 

.BOUTAYEB SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

زنقة  3)   : االجتماعي   املقر 

ضقم 6) مجموعة 7، الطاأق األض�شي، 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

املقاولة في نق2 املستخدمي5 ؛

املقاولة في نق2 البرائع.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد أوطيب ياسي5 500 حصة ؛

السيدة أوطيب شيماء 50) حصة ؛

السيد أوطيب أوسلهام 50) حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيد أوطيب 

ياسي5.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 60073 أتاض8خ )  بأر28  )0).
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JELOUL PEPINIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : زاو8ة شاضع 

االستقالل واملرصة، إقامة «الأيرال» 

ب مكتب ضقم 8، القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :

 JELOUL PEPINIERE  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

شاضع  زاو8ة   : االجتماعي  املقر 

 االستقالل واملرصة، إقامة «الأيرال» ب، 

مكتب ضقم 8، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

االستيراد والتصدير ؛

بو  واألشجاض  النباتات  أيع 

الشجيرات أالتقسيط.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد أوبكر علو 000  حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد أوبكر   : التسيير 

علو.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 60035 أتاض8خ 8 بأر28  )0).
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 ADAMGHARB
ALUMINIUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر8ك وحيد

مقرها االجتماعي : أقعة 0))، 
املنطقة الصناعية، القنيطرة

السج2 التجاضي ضقم : 83)56 
الح2 املبكر للشركة

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 ADAMGHARB الغير العادي لشركة
ALUMINIUM SARL AU تقرض ما يلي :
املبكر  الح2  على  املصادقة 

للشركة.
البغر8بي،  بشرى  السيدة  تعيي5 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
G297221 أصفتها مصفية للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
أمقرها االجتماعي بعاله.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   7 االأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم 6)9 8.
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 PLASTIQUE PRO
INDUSTRIE

PPI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : أقعة ضقم 586، 
تجزئة بليانس متجر ضقم 7، 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :
 PLASTIQUE PRO  : التسمية 

.INDUSTRIE )PPI( SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
: أقعة ضقم 586،  املقر االجتماعي 
تجزئة بليانس متجر ضقم 7، القنيطرة.
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مستغ2   : الشركة  موضوع 
مؤسسة للتحرير بو استعمال ملواد 

البالستيك.
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 
محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء كالتالي :
السيد محمد طو8لب 000  حصة.

املدة : 99 سنة.
بسند إلى السيد محمد   : التسيير 

طو8لب.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 60067 أتاض8خ )  بأر28  )0).
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FNAK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسمالها : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : أقعة 9  ، تجزئة 

الوفاء، القنيطرة
تأسيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :
.FNAK TRANS SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة.

 ،  9 أقعة   : االجتماعي  املقر 
تجزئة الوفاء، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نق2 
املستخدمي5.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 
محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء :
السيدة نفيسة عبا�شي ؛
السيدة كوثر الصو8ري.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيدة نفيسة 
عبا�شي وإلى السيدة كوثر الصو8ري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 60059 أتاض8خ )  بأر28  )0).
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PALMA HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي :  0  شاضع موالي 
 عبد العز8ز، إقامة الصنوبر 

مكتب 5، القنيطرة
تأسيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :
 PALMA HOUSE  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
املقر االجتماعي :  0  شاضع موالي 
عبد العز8ز، إقامة الصنوبر مكتب 5، 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

منعش عقاضي ؛
األشغال املختلفة بو البناء ؛

التجاضة أصفة عامة.
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 
محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء :
السيد ضشيد الفلوس 000  حصة.

املدة : 99 سنة.
بسند إلى السيد ضشيد   : التسيير 

الفلوس.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 60057 أتاض8خ 8 بأر28  )0).
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CAFE COOPERATIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : تعاونية التهامية، 

قيادة سيدي عالل التازي، سوق 

بضبعاء الغرب

تأسيس شركة
وضع  تم  عرفي،  عقد  أمقت�شى 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 

وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

 CAFE COOPERATIVE : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

املقر االجتماعي : تعاونية التهامية، 

سوق  التازي،  عالل  سيدي  قيادة 

بضبعاء الغرب.

موضوع الشركة : مستغ2 مقهى.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء كالتالي :

  000 حمرو�شي  احمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد احمد   : التسيير 

حمرو�شي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم  706) أتاض8خ 5  ماضس  )0).
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JAZOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : ألوك L ضقم )6 ، 
القامرة، شمال حي يعقوب املنصوض، 

الرباط
السج2 التجاضي ضقم 58099  

الرباط
تفو8ت حصص اجتماعية

وتعيي5 مسير جديد
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
الغير العادي أتاض8خ    فبراير  )0) 
لشركة JAZOU TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة، تقرض ما يلي :
 500 تفو8ت  على  املصادقة 
دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 
الجازولي  السيدة  ملك  في  للحصة 
غزال5، لفائدة السيدة لطيفة ألحاج 
حصة    000 تملك  بصبحت  التي 

اجتماعية.
الجازولي  السيدة  استقالة  قبول 
غزال5 وتعيي5 السيدة لطيفة ألحاج 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاضي  السج2  أالرباط،  التجاض8ة 

ضقم 58099 .
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CENTRE D’AFFAIRES OUHOUD

 Angle Bd Moulay Abdelaziz et Rue Salah

 Eddine, Résidence Nour B, Bureau N°4,

KENITRA

EMATEST
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : زاو8ة شاضع موالي 
عبد العز8ز وزنقة صالح الدين، 
إقامة نوض «B» مكتب 5، القنيطرة

الح2 املبكر للشركة
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
3) فبراير  )0)  الغير العادي أتاض8خ 
 EMATEST SARL قرض شركاء شركة 

ما يلي :
املبكر  الح2  على  املصادقة 

للشركة.
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سعيدي،  حمادي  السيد  تعيي5 

أصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
زاو8ة شاضع موالي   : التالي  أالعنوا5 

الدين،  صالح  وزنقة  العز8ز  عبد 

إقامة نوض «B» مكتب 5، القنيطرة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 975 8.
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تسيير حر ألصل تجاري
أتاض8خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

6  بكتوبر 0)0) ومسج2 أالقنيطرة، 

أي5 الطرفي5 :

 GALAXY ICE SARL شركة 

الفاهيم  السيد  طرف  من  املمثلة 

جامع، الحام2 للبطاقة الوطنية ضقم 

G378645 ؛

 SAHRAOUI وشركة 

 DEVELOPPEMENT SARL AU

املمثلة من طرف السيد عبد السالم 

جمي2، الحام2 للبطاقة الوطنية ضقم 

AB139784 ؛

تم االتفاق على ما يلي :

 GALAXY ICE SARL تمنح شركة

الفاهيم  السيد  طرف  من  املمثلة 

 SAHRAOUI شركة  إلى  جامع 

 DEVELOPPEMENT SARL AU

املمثلة من طرف السيد عبد السالم 

جمي2.
التجاضي  لألص2  الحر  التسيير 
الكائن أالقنيطرة، زاو8ة شاضع موالي 

عبد العز8ز وزنقة صالح الدين، إقامة 

واملستغ2  ضقم    متجر  الدين،  عز 

أالسج2  واملسج2  سناك  كمقهى 

االأتدائية  أاملحكمة  التجاضي 

وذلك   35  3 أالقنيطرة تحت ضقم 

للمدة املمتدة من فاتح نوفمبر 0)0) 

إلى  3 بكتوبر 3)0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة، السج2 التجاضي 

ضقم 3  35 القنيطرة.

163 P

KEY PROJECT PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 0.000  دضهم

املقر االجتماعي : 5 ، زنقة سبو، 
مركز املعامالت الشوب، مكتب ضقم )، 

الطاأق الخامس، القنيطرة
السج2 التجاضي ضقم 56659

استدضاك خطإ
أالجر8دة  وقع  خطإ  استدضاك 
5 نوفمبر  5636 أتاض8خ  الرسمية ضقم 

.(0(0
عوض :

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 
محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  أكاملها، 

الشركاء كالتالي :
السيدة نرجس وشاني 000  حصة.

يقرب :
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
الشركة في مبلغ 0.000  دضهم مقسم 
إلى 00  حصة اجتماعية أقيمة 00  
أكاملها،  محرضة  للواحدة،  دضهم 

مكتتبة، وموزعة على الشركاء كالتالي :
السيدة نرجس وشاني 00  حصة.

الباقي أدو5 تغيير.
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  STE TORRES SERVICES
TECHNIQUES

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي :  7) شاضع 

الزضقطوني اقامة ليزيروندي2 الطاأق 
الثاني الرقم 6 الداضالبيراء

ضبسمالها : 0000  دضهم
السج2 التجاضي ضقم : 353)33

الح2 املسبق للشركة
الجمع  قراضات  محرر  أمقت�شى 
العام االستثنائي املحرض أمقر الشركة 
ديسمبر  أتاض8خ  3  أالداضالبيراء 

0)0) تقرض ما يلي :
الح2 املسبق للشركة.

خو�شي  خوا5  السيد  استقالة 

 JUAN JOSE مينوس  طوضيس 

مهامه  من    TORRES MUNOZ

كمسير للشركة.

خو�شي  خوا5  السيد  تعيي5 

 JUAN JOSE مينوس  طوضيس 

كمصف    TORRES MUNOZ

للشركة ملدة التصفية.

تحديد مقر التصفية في العنوا5 

:  7) شاضع الزضقطوني اقامة  التالي 

 6 الرقم  الثاني  الطاأق  ليزيروندي2 

الداضالبيراء.

تم االيداع القانوني  كتاأة الربط 

أالداضالبيراء  التجاض8ة  أاملحكمة 

ضقم  تحت  ماضس  )0)،   (9 أتاض8خ 

.77((05
للخالصة والبيا5

املصفي
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شركة كرومبوغ وشوبرت

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شر8ك وحيد

ضاسمالها : 8.500.000 يوضو

مقرها االجتماعي : املنطقة الحرة 

اتالنتيك الطر8ق الوطنية 5 أقعة 

ضقم ) 3 و3 3 القنيطرة

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

أتاض8خ ) ماضس  )0) تم ما يلي :

أما  الشر8ك  ضاسمال  ز8ادة 

ليصبح  يوضو      .500.000 قدضه 

 7.000.000 8.500.000 يوضو عوض 

يوضو.

تعدي2 القانو5 االسا�شي للشركة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

بأر28  )0)،   7 أتاض8خ  أالقنيطرة 

تحت ضقم 9)5) السج2 التجاضي.
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 STE AGRRQUIP DU
MAGHREB

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تعدي2
اجتماع  محرر  أمقت�شى  
الجمعية العامة غير العادية املنعقد 
قرض   ،(0(0 ديسمبر    6 أتاض8خ 
أدي  اكي  «بكري  شركة  مساهموا 
شركة محدودة املسؤولية  ماغر8ب» 

ما يلي :
وافق الجمع   : تعيي5 مسير اضافي 
العام غير العادي على تعيي5 السيد 
الحام2  الرحيم  عبد  الزمزامي 
ضقم  الوطنية  التعر8ف  للبطاقة 
السيد  أرفقة  كمسير   A549360
الكر8م  عبد  والسيد  الزمزامي  زهير 

الزمزامي ملدة غير محدودة.
اوضاق  جميع  توقيع  يتم  أحيث 
السيد  طرف  من  الشركة  ووثائق 
السيد  بو  الرحيم  عبد  الزمزامي 
زهير الزمزامي بو السيد عبد الكر8م 

الزمزامي.
وافق   : توسيع الهدف االجتماعي 
الجمع العام غير العادي على توسيع 
مهنة  أاضافة   : االجتماعي   الهدف 

تصنيع املناح2 والنجاضة التقليدية.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
5 بأر28  )0)، تحت  أالرباط أتاض8خ 

ضقم 3060.
167 P

ائتمانية اسفاض كونساي

شقة ضقم 5 جنا5 النهرة   الرباط

الهاتف : 97.60.)05.37.7

الهاتف النقال : 75.53.37.)06.6

 STE DONNA NETTOYAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر8ك وحيد
تاسيس شركة

تأسيس  تم  أمقت�شى عقد عرفي 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر8ك وحيد.
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 STE DONNA : اللقب االجتماعي

.NETTOYAGE SARL AU

السيد محمد ألمراأط   : الشركاء 

ب.و.ط. AB320422 ...... 00  سهم .

املسير : السيد محمد البوشتي.
ضاسمال : 0.000  دضهم.

النشاط : التنظيف والبستنة.
العنوا5 : حي السالم ألوك    ضقم 

776 سال.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 ،(0(0 بأر28   8 االأتدائية بسال يوم 

تحت ضقم 370، السج2 التجاضي ضقم 

.3335 
للبيا5

168 P

ائتمانية اسفاض كونساي

شقة ضقم 5 جنا5 النهرة   الرباط

الهاتف : 97.60.)05.37.7

الهاتف النقال : 75.53.37.)06.6

 STE KARKAS CAR
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
تأسيس  تم  أمقت�شى عقد عرفي 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر8ك وحيد.

 STE KARKAS : اللقب االجتماعي

.CAR SARL

امي5  محمد  السيد   : الشركاء 

.....  AA82950 ب.و.ط.  الناجي 

00) سهم.

ب.و.ط.  كركاس  فاطمة  السيدة 

800 سهم.  ...... A302309

املسير : السيد محمد امي5 الناجي.
ضاسمال : 00.000  دضهم.

النشاط : تاجير السياضات.

العنوا5 : 657 مجموعة العهد حي 

النهرة   الرباط.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة أالرباط يوم 7 بأر28 0)0)، 
التجاضي  السج2   ،5 07 ضقم  تحت 

ضقم   0 5 .
للبيا5

169 P

ائتمانية اسفاض كونساي

شقة ضقم 5 جنا5 النهرة   الرباط

الهاتف : 97.60.)05.37.7

الهاتف النقال : 75.53.37.)06.6

 STE MOROCCAN
  COSMETICS TRADE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد
تاسيس شركة

تأسيس  تم  أمقت�شى عقد عرفي 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر8ك وحيد.
 STE  : االجتماعي  اللقب 
 MOROCCAN COSMETICS

.TRADE SARL AU
أوخسيم   نبي2  السيد   : الشركاء 
00  سهم.  ......  AA69739 .ب.و.ط

املسير : السيد نبي2 أوخسيم.
ضاسمال : 0.000  دضهم.

استيراد  تصدير   : النشاط 
مستحررات التجمي2.

اقامة  الكو8ت  زنقة   5  : العنوا5 
املحيط   ضقم     شقة  الفردوس 

الرباط.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة أالرباط يوم 7 بأر28  )0)، 
التجاضي  السج2   ،5 08 ضقم  تحت 

ضقم 3 0 5 .
للبيا5

170 P

ائتمانية اسفاض كونساي

شقة ضقم 5 جنا5 النهرة   الرباط

الهاتف : 97.60.)05.37.7

الهاتف النقال : 75.53.37.)06.6

   STE AL RAHIQ NEGOCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر8ك وحيد
تاسيس شركة

تأسيس  تم  أمقت�شى عقد عرفي 
من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر8ك وحيد.
 STE AL  : االجتماعي  اللقب 

.RAHIQ NEGOCE  SARL AU

وكر8م   اويس  السيد   : الشركاء 

500 سهم. ...... AB277538 .ب.و.ط

املسير : السيد اويس وكر8م.
ضاسمال : 50.000 دضهم.

النشاط : تسو8ق املنتجات املحلية 

واالستيراد والتصدير و املتاجرة.

الشقة   ،30 عماضة ضقم   : العنوا5 
الوكيلي  احمد  موالي  زنقة   ،8 ضقم 

حسا5 الرباط.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة  أالرباط يوم 7 بأر28  )0)، 
التجاضي  السج2   ،5 06 ضقم  تحت 

ضقم 009 5 .
للبيا5

171 P

ائتمانية اسفاض كونساي

شقة ضقم 5 جنا5 النهرة   الرباط

الهاتف : 97.60.)05.37.7

الهاتف النقال : 75.53.37.)06.6

  STE FLORONTINO EVENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد

تاسيس شركة
تأسيس  تم  أمقت�شى عقد عرفي 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر8ك وحيد.

 STE  : االجتماعي  اللقب 

.FLORONTINO EVENT SARL

الشركاء : 

حميد    سيدي  ضضا  السيد 

300 سهم. ...... AA61143 .ب.و.ط

حميد    سيدي  طاضق  السيد 

300 سهم. ...... AA94132 .ب.و.ط

حميد    سيدي  حنا5  السيدة 

300 سهم. ...... AA79036 .ب.و.ط

املسير : السيد ضضا سيدي حميد .
ضاسمال : 90.000 دضهم.

بعمال  ممول حفالت،   : النشاط 

مختلفة والتجاض8ة.
  3 ضقم   6 ألوك   : العنوا5 

اليوسفية الرباط.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بأر28    ( يوم  أالرباط  التجاض8ة 

السج2   ،5( 9 ضقم  تحت   ،(0( 

التجاضي ضقم  5  5 .
للبيا5

172 P

STE MARIALIM

SARL AU

مقرها االجتماعي : موالي يعقوب 

دواض اوالد امحمد عي5 الشقف فاس

أتاض8خ  توثيقي  عقد  أمقت�شى  

شركة  تاسيس  تم  بأر28  )0)،   6

لتكو5 خاصيتها  محدودة املسؤولية 

كالتالي :

 STE MARIALIM التسمية : شركة

.SARL

: في املغرب كما في الخاضج  الهدف 

والنجاض  االملنيوم  تركيب  في  مقاولة 

في ك2  والصباغة وتوزيع وبيع وشراء 

من هذه املواد وبصفة مباشرة بو غير 

الى  تهدف  التي  النشاطات  مباشرة 

التنمية.

فاس دواض اوالد   : املقر االجتماعي 

امحمد عي5 الشقف موالي يعقوب.

  00.000  : الشركة  ضاسمال 

دضهم.

  00.000 كر8م  الكو�شي  السيد 

دضهم.

املجموع .... 00.000  دضهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الكو�شي  السيد  وهو  واحد  مسيرا 

تبدب من فاتح يناير وتنتهي في  كر8م. 

 3 ديسمبر من ك2 سنة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

أفاس  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

تحت ضقم 2021/67131.

173 P
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 STE EQUIPEMENT AFA

 SOUSS

SARL AU

ضاسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : 356  حي املغرب 

العربي املسيرة ) تماضة

أمقت�شى عقد عرفي أتماضة أتاض8خ 

5) ديسمبر 0)0)، قرض شركاء شركة 

«تجهيزات بفا سوس» ش.ذ.م.م.ش.و. 

ما يلي :

بفا  «تجهيزات  لشركة  فرع  خلق 

سوس» في العنوا5 التالي :

بمال   ج 5 عماضة ضقم 67 ح.ي.م. 

الرباط.

احمد  السيد  تسيمة  اعادة 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  أوحمدا 

محدودة.

أاملحكمة  القانوني  االيداع   تم 

التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 653)   

يوم )  بأر28  )0).

174 P

STE KL INDUSTRIE

السج2 التجاضي ضقم :  3333

أمقت�شى عقد توثيقي مسج2 في 

يناير  )0)،   (8 أتاض8خ  مدينة سال 

قد تم تاسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

الهدف االجتماعي : تاجر واستيراد 

وتصدير.

شاضع   (06  : االجتماعي  املقر 

سيدي محمد الصفاء احصي5 القر8ة 

سال الجديدة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

  00.000  : الشركة  ضاسمال 

دضهم.

السيد لبتراني ضضوا5 500 حصة.

السيد خيري يوسف 500 حصة.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

املسير : لبتراني ضضوا5.
ضقم التقييد أالسج2 التجاضي : تم 

التجاض8ة  أاملحكمة  القانوني  االيداع 

بسال أتاض8خ 8 بأر28  )0)، تحت ضقم 

.360

175 P

STE NOMEDIA CSD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : ضقم 56 شاضع 

عقبة، ضقم ) اكدال الرباط

تم  االسا�شي  قانو5  أمقت�شى 

3) ماضس  )0)، تم  تسجيله أتاض8خ 

تاسيس شركة :

 STE NOMEDIA CSD  : االسم 

.SARL

)أرمجة  معلوماتية   : املوضوع 

تركيبات تقنية،  اعداد التطبيقات(، 

تجاضة اجهزة معلوماتية.
ضاسمال : 99.000 دضهم.

التسيير : السيد صخر انسيس.

وقد تم االيداع القانوني أاملحكمة 
التجاضي  السج2  أالرباط،  التجاض8ة 
ضقم 50955  أتاض8خ 6 بأر28  )0).

176 P

STE SOLAZIL
SARL AU

  7 في  مؤضخ  عقد  لقراضات  تبعا 

في  أالرباط  مسج2  يناير  )0)، 
القانو5  وضع  تم  يناير  )0)،    8

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 

أاملميزات  وحيد  بشر8ك  املحدودة 

التالية :

 STE SOLAZIL :  التسمية شركة

.SARL AU
زنقة    (( ضقم   : املقر االجتماعي 

الوالدية داض الحمراء سال.

االالت  اصالح   : املوضوع 

الصناعية وبشغال مختلفة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عادل دزال5 ملدة غير محددة.

00.000  دضهم سعر   : الراسمال 

00  دضهم للحصة مقسمة كما يلي :

عادل دزال5 ........ 000  حصة.

املجموع ......... 000  حصة.

السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

كتاأة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال،  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

السج2 التجاضي ضقم 983)3.

177 P

STE HAMMOU PROPRE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : دواض اوالد النفخة 

قيادة لال ميمونة سوق االضبعاء 

الغرب اقليم القنيطرة

تاسيس شركة
تبعا للعقد العرفي أتاض8خ )  بأر28 

 STE 0)، تم وضع قواني5 الشركة( 

ذات   ،HAMMOU PROPRE SARL

املميزات التالية :

 STE HAMMOU  : التسمية 

.PROPRE

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

املوضوع : أيع مواد النظافة.

دواض اوالد النفخة   : املقر الرئي�شي 

االضبعاء  سوق  ميمونة  لال  قيادة 

الغرب.

الراسمال : 00.000  دضهم.

التسيير : حمو مصطفى.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التسجي2 الرسمي أاملصالح االداض8ة.

لدى  الربط  أكتاأة  االيداع  تم 

االضبعاء  بسوق  االأتدائية  املحكمة 

الغرب أتاض8خ )  بأر28  )0)، تحت 
ضقم 2021/51.

178 P

 STE BADR AZZAMAN
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضاسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : حي أدض مجموعة 
B ضقم  89 سوق االضبعاء الغرب 

اقليم القنيطرة
تفو8ت الحصص

تبعا للعقد العرفي ملحرر الجمع 
تم  فبراير  )0)،    8 أتاض8خ  العام 
 STE الشركة  تفو8ت الحصص على 

.BADR AZZAMAN SARL
مالكة  سعاد  أوجديت  السيدة 
 BADR الشركة  من  حصة   500
تفو8ت  تم   ،AZZAMAN SARL
هرو  للسيد   500 حصصها  جميع 
العربي وبهذا سيتغير الفص2 5، 6، 7 

و5  من القانو5 االسا�شي للشركة.
هرو العربي 000  حصة أمجموع 
هرو  بصبح  وبذلك  دضهم    00.000
 STE العربي الشر8ك الوحيد في شركة

.BADR AZZAMAN SARL
لدى  الربط  أكتاأة  االيداع  تم 
االضبعاء  بسوق  االأتدائية  املحكمة 
تحت  بأر28  )0)،   8 الغرب أتاض8خ 

ضقم 2021/46.
179 P

STE 7AY
SARL AU

ضاسمالها : 0.000  دضهم
مقرها االجتماعي : 56  حي املودة 

الفرح الرباط
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
قرض  يناير  )0)،  أتاض8خ  3  املؤضخ 
 7AY ش.م.م.  «حاي»  لشركة  شركاء 

SARL ما يلي :
تفو8ت الحصص االجتماعية :

  00 أقيمة  حصة  تفو8ت  5 
دضهم لك2 واحدة من ضاسمال املالك 
السيد اأراهيم حليب في شركة حاي 

ش.م.م. 7AY SARL كلها الى :
السيد الحسن التريكي، الذي قب2 
: حاي   5 حصة في ضاسمال الشركة 

.7AY SARL .ش.م.م
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للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
حاي ش.م.م. 7AY SARL، وهي شركة 
الى شركة  محدودة،  ذات مسؤولية 
بشر8ك  محدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
  56 الى  االجتماعي  املقر  تحو28 

حي املودة الفرح الرباط.
من  و6   5  ،3 املواد  ،  تعدي2 

النظام االسا�شي.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
7 بأر28  )0)، تحت  أالرباط أتاض8خ 

ضقم 6 5)  .
180 P

 STE TK WORLD
SARL AU

تاسيس شركة
طبقا ملقتريات القانو5 االسا�شي 
ماضس  )0)،    0 أتاض8خ  املؤضخ 
تقرض تاسيس شركة ذات املسؤولية 
لها  الواحد  للمساهم  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE TK WORLD  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
مسؤولية محدودة للمساهم الواحد.
مقاول   : االجتماعي  الغرض 
ومقاول  التجاض8ة  خدمات  النظافة، 

في االعمال املتنوعة والبناء.
ضقم  شقة   ،30 عماضة   : العنوا5 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا5   8

الرباط.
  00.000  : الشركة  الراسمال 
دضهم مقسم الى 000  حصة من فئة 

00  دضهم للحصة الواحدة.
  000 محمد  طر8بق   : الشركاء 

حصة.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

وضع السج2 التجاضي.
طر8بق  السيد  عي5   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مديرا  محمد 

محدودة.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 

555 5  أتاض8خ )  بأر28  )0).

181 P

STE SASCIM
SARL AU

تاسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أتماضة تم  أتاض8خ فاتح ماضس  )0)، 

انجاز القانو5 االسا�شي لشركة ذات 

وحيد  بشر8ك  محدودة  املسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

.SASCIM SARL AU : التسمية

بشغال   : االجتماعية  االهداف 

العمليات  ك2  عامة  أصفة  مختلفة 

والعقاض8ة  والصناعية  التجاض8ة 

أنشاط  عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في 

تنمية الشركة.

املتعلقة  االشغال  جميع  مقاول 

أالبناء.

املتعلقة  االشغال  جميع 

أالخدمات العقاض8ة.

ضاسمال الشركة : 00.000  دضهم 

مقسمة الى 000  حصة من فئة 00  

دضهم للحصة الواحدة في ملكية :

 .... الحميد  عبد  البياض  السيد 

000  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

  36 ضقم   : االجتماعي  املقر 

5 شاضع القاهرة  ) شقة ضقم  الطاأق 

كوماتراف   تماضة.

عبد  البياض  السيد   : التسيير 

الحام2  محددة  غير  ملدة  الحميد 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  للبطاقة 

االنطالق  أحي  والساكن   AD14836

عي5 عتيق تماضة.

للشركة  القانوني  االيداع  تم 

محكمة  لدى  التجاضي  السج2  في 

ضقم  تحت  تماضة  في  االأتدائية 

367)3  يوم 6  ماضس  )0).

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

182 P

STE EX-BENNES
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد
مقرها االجتماعي : دواض االود عقبة 

عي5 عتيق تماضة
تاسيس شركة

أالرباط  مؤضخ  عقد  أمقت�شى 
وضع  تم  ماضس  )0)   9 أتاض8خ 
القواني5 االساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشر8ك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
 STE EX-BENNES  : التسمية 

ش.م.م. ذات الشر8ك الوحيد.
الهدف : الحدادة.

عقبة  االود  دواض   : الرئي�شي  املقر 
عي5 عتيق تماضة.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
تكو8ن الشركة.

: حدد ضاسمال أما قدضه  ضاسمال 
  00 على  مقسم  دضهم    0.000

حصة أنسبة 00  دضهم للواحدة.
االضباح  من   %  5 تؤخذ   : االضباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تداض الشركة من طرف   : التسيير 
السيد الطو8لب عبد املجيد ملدة غير 

محدودة.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأر28   9 أتاض8خ  أتماضة  االأتدائية 

 )0)، تحت ضقم 655)3 .
183 P

STE ADVITECH
SARL

تاسيس شركة
 3 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
الشركة  تاسيس  تم  ماضس  )0)، 

على النحو التالي :
 STE ADVITECH  : التسمية 

.SARL
الهدف االجتماعي : بعمال متنوعة 

وخدمات االتصاالت.
شاضع    5 ضقم   : االجتماعي  املقر 

االأطال ضقم 5 بكدال الرباط.
املدة : 99 سنة.

  00.000  : االجتماعي  ضاسمال 
حصة    000 على  مقسمة  دضهم 
00  دضهم مسجلة  مقداض ك2 حصة 

من طرف :
اللطيف  عبد  النجاضي  السيد 

700 حصة اجتماعية.
300 حصة  السيد أرحاوي خلي2 

اجتماعية.
النجاضي  السيد  يعتبر   : املسير 
عبد اللطيف مسير للشركة  ملدة غير 

محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي  3 ديسمبر.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  بسال  االأتدائية 
أالسج2  التقييد  ضقم  تحت   ،(0( 

التجاضي هو 07  5 .
184 P

STE OPHTALMOVLINIC
SARL

السج2 التجاضي ضقم : 5055) 
مقرها االجتماعي :  ) شاضع عالل 
اأن عبد هللا الطاأق االول الرباط

اشعاض أالتغيير
 (0 أتاض8خ  أمقت�شى قراض الشركاء 

يناير  )0) تقرض ما يلي :
عنوا5  )  الى  الشركة  مقر  نق2 
شاضع عالل اأن عبد هللا الطاأق االول 

الرباط.
القانو5  من   5 املادة  تحديث 

الداخلي للشركة.
كتاأة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت  بأر28  )0)،    ( أتاض8خ 

.  (656
185 P

STE LES CONSORTS JBILO
SARL AU

 LES أمقت�شى عقد عرفي لشركة 
 ،  CONSORTS JBILO SARL AU
ماضس  )0)   30 في  أالرباط  سج2 

تقرض ما يلي :
أيع جميع الحصص التي يمتلكانها 
 500 اغليلة  محمد  السيد  من  ك2 
 500 حصة والسيد محمد السكومي 

حصة للسيد محسن عسو.
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استقالة السيدا5 : محمد اغليلة 
مهامهما  من  السكومي  ومحمد 

كمسيرا5 للشركة.
عسو  محسن   : السيد  تعيي5 
نشاط  عن  ومسؤول  جديد  كمسير 

الشركة.
تحو28 املقر الرئي�شي للشركة من 
مح2    507 تجزئة بوالد زعير ضقم   :

الطاأق السفلي عي5 عودة.
 ،  5 ضقم  السالم  تجزئة  إلى 

صباح صخيرات تماضة.
 : للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشر8ك وحيد.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
االأتدائية  أاملحكمة  لدى  الربط 
تحت  بأر28  )0)،   8 أتاض8خ  أتماضة 

ضقم 5393.
186 P

STE FCG AMANE

 SIEGE  : 6 RUE SEBOU APPT 2 AGDAL

RABAT 10090 RABAT

STE NJ AESTHETICS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشر8ك الوحيد
مقرها االجتماعي : ) زنقة موالي عبد 
العز8ز شقة ضقم 6 حسا5 0)00  

الرباط
السج2 التجاضي ضقم : 3)  5 

تاسيس شركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم اعداد القانو5  ماضس  )0)،    5
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  املحدودة 

أاملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE NJ : االقتراء أمختصر تسميتها

.AESTHETICS
مركز   : أايجاز  الشركة  غرض 

التجمي2.
:  ) زنقة موالي  مقرها االجتماعي 
عبد العز8ز شقة ضقم 6 حسا5 )00  

الرباط املغرب.
بجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

مبلغ ضاسمال الشركة : 00.000  
دضهم مقسم الى كالتالي :

  000  ... اجعادة  نوال  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  االسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانها  اجعادة  نوال  السيدة 
عماضة  6   5 مربيا  االندلس  ض8اض 
  0 00 الر8اض  حي    ( الشقة 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  االسماء 

ومواطن مسيري الشركة : 
عنوانها  اجعادة  نوال  السيدة 
عماضة  6   5 مربيا  االندلس  ض8اض 
  0 00 الر8اض  حي    ( الشقة 

الرباط املغرب.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0)، تحت ضقم 655)  .
187 P

STE MM FIRST
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشر8ك الوحيد
ضبسمالها : 30.000 دضهم

مقرها االجتماعي : 30 شاضع 
املقاومة5 شقة ضقم ) املحيط 

الرباط
التسيير  محرر  ملداولة  تبعا 
املنعقد أتاض8خ 5) فبراير  )0)، قرض 
 MM FIRST الشر8ك الوحيد لشركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر8ك وحيد ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  نق2 
 ( ضقم  املقاومة شقة  شاضع   30 من 
اقامة   68 املحيط الرباط الى عماضة 
5، شاضع فال ولد  الر8ف، شقة ضقم 

عمير اكدال الراأط.
5 من النظام  وبالتالي فاملادة ضقم 

االسا�شي قد تم تغييرها.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت  اأر28  )0)،   7 يوم  أالرباط 

ضقم 8)5)  .
أمثاأة مقتطف وبيا5

188 P

STE M COOLING
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شر8ك وحيد
ضاسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : ضقم ) شاضع 
محمد أن عبد هللا حي الكفاح القر8ة 

سال
أتاض8خ  أمقت�شى عقد عرفي حرض 
تم وضع القانو5   ،(0(0 ديسمبر   5
االسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات شر8ك وحيد خاصيتها كالتالي :
الهدف : للشركة االهداف التالية:
مكيفات  وتركيب  شراء  أيع، 
والتدفئة  الشمسية  الطاقة  الهواء، 

املركز8ة.
بشغال البناء.

املدة : 99 سنة.
فيما  محدد   : الشركة  ضاسمال 
الى  مقسم  دضهم    00.000 قدضه 
دضهم    00 فئة  من  حصة    000
للواحدة كلها ممنوحة للسيد حراضة 

مصطفى.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد حراضة مصطفى مسير وحيد.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بسال يوم 5) ماضس  )0)، تحت ضقم 

.308
 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

.33((5
أمثاأة مقتطف وبيا5

189 P

 STE VERAX
SARL

مقرها االجتماعي : حي تقدم ألوك 
ضقم ) مجموعة النخي2 الرباط

أالرباط  عرفي  عقد  أمقت�شى 
9  ماض س  )0)، فوض الجمع  أتاض8خ 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 
ذات املسؤولية املحدودة قرض ما يلي :
السيد  استقالة  الشركاء  قرض 
مسير  منصب  من  مجد  أنجلو5 

للشركة.
أنجلو5  هاجر  السيدة  تعيي5 

كمسيرة للشركة.
من طرف السيد أنجلو5  امراء 

مجد.
وبنود بخرى.

وقد تم االيداع القانوني للمحكمة 
بأر28   5 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0)، تحت ضقم 585)  .
190 P

STE ACECA BERNOUSSI
شركة مساهمة

ضبسمالها : 300.000 دضهم
مقرها االجتماعي : 85 -83  شاضع 

املثنى اأن الحاضثة حي التقدم الجديد 
سيدي البرنو�شي

السج2 التجاضي ضقم : 38393) 
الداضالبيراء

استقالة متصرف
االداضة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
يناير  )0)   (8 أتاض8خ  املنعقد 
اأن  املثنى   185-183 أالداضالبيراء 
سيدي  الجديد  التقدم  حي  الحاضثة 
مساهمي  طرف  من  تم  البرنو�شي، 
 STE ACECA شركة مساهمة املسماة

BERNOUSSI معاينة ما يلي  :
قدادضي  أديعة  السيدة  استقالة 

من مهامها كمتصرفة.
أديعة  املستقبلية  ذمة  اأراء 

قدادضي.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
ماضس   30 أتاض8خ  أالداضالبيراء 

 )0)، تحت ضقم ))5)77.
مجلس االداضة

191 P

STE MY SLOW COSMETICO
SARL AU

ح2 شركة
 STE MY SLOW : تسمية الشركة

.COSMETICO SARL AU
دضهم    0.000  : ضاسمال الشركة 

مقسمة الى 00  حصة من فئة 00  

دضهم للحصة الواحدة.

شركة   : الشك2 القانوني للشركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات شر8ك 

وحيد.
زنقة عبد هللا   5  : املقر االجتماعي 

حي  الثالث،  الطاأق  الشفشاوني 

السالم، الخميسات.
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ضقم السج2 التجاضي : 9 89).

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في  3 ماضس  )0)، تقرض ح2 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ضاسمالها  مبلغ  الوحيد،  الشر8ك 

مقرها  وعنوانها  دضهم    0.000
االجتماعي5 زنقة عبد هللا الشفشاوني 

السالم،  حي  الثالث،  الطاأق 

تحقيق  عدم  نتيجة  الخميسات، 
الهدف وحدد مقر التصفية ب 5 زنقة 

عبد هللا الشفشاوني الطاأق الثالث، 

املغرب  الخميسات،  السالم،  حي 

وعي5 السيدة غزال5 الدوبي، عنوانها :

امللكي حي  لدضك  امللكية  املدضسة 
عي5   ،3 ضقم   ، 55 عماضة  السعادة 

للشركة  كمصفية  مراكش  مزواض، 

املفروضة  الحدود  االقتراء  وعند 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخاأرة ومح2 تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة أالتصفية الشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

  ( أتاض8خ  أالخميسات  االأتدائية 

بأر28  )0)، تحت ضقم 8) .

192 P

STE CARGO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شر8ك وحيد
ضاسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : شاضع موي 

اسماعي2، ألوك 3 زنقة 3، ضقم    

حي السككيي5 الداضالبيراء

تصفية مسبقة للشركة

أتاض8خ  أمقت�شى عقد عرفي حرض 

قرضت املساهمة  ماضس  )0)،    (5

«كاضكو  املدعوة  للشركة  الوحيدة 

مسؤولية  ذات  شركة  كرونز» 
ضاسمالها  وحيد،  أمساهم  محدودة 

االجتماعي  مقرها  دضهم،    00.000

موالي  شاضع  أالداضالبيراء، 
اسماعي2، ألوك 3 زنقة 3، ضقم   ، 

حي السككيي5، ما يلي :

تصفية مسبقة للشركة.

االيوبي،  فتيحة  السيدة  تعيي5 
مغربية5 حاملة للبطاقة الوطنية ضقم 
))B5 05، املزدادة في 1955/09/09 
شاضع   (58 أالداضالبيراء،  الساكنة 

الزضاوي، كمصفية للشركة.
التصفية  مقر  تثبيت 
موالي  شاضع  أالداضالبيراء، 
اسماعي2، ألوك 3 زنقة 3، ضقم   ، 

حي السككيي5.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
أالداضالبيراء أتاض8خ 8 بأر28  )0)، 

تحت ضقم  77390.
للنسخ والنشر

193 P

STE LENARA MAGHREB
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضاسمالها : 500.000 دضهم
مقرها االجتماعي : ) زنقة جمي2 

صدقي زوهاوي القنيطرة
ضفع ضاسمال الشركة

أمقت�شى عقد عرفي حرض أتاض8خ  5 
يناير  )0)،  قرضت  الجمعية العامة 
الشركة  عقدتها  التي  العادية  الغير 
شركة  ليناضا مغرب   املدعوة شركة 
ضاسمالها  ذات مسؤولية محدودة،  
500.000 دضهم، مقرها االجتماعي ) 
زنقة جمي2 صدقي زوهاوي القنيطرة، 

ما يلي :
يبلغ  الذي  الشركة  ضاسمال  ضفع 
حاليا 500.000 دضهم مجزب الى 5000 
للحصة  دضهم    00 فئة  من  حصة 
  .500.000 قدضه  أمبلغ  الواحدة، 
دضهم   (.000.000 الى  ليص2  دضهم 
5.000  حصة أقيمة  وذلك أاصداض 
00  دضهم للحصة الواحدة، مسلمة 
أاملجا5 للمساهمي5 وذلك عن طر8ق 
من  دضهم    .500.000 مبلغ  ادماج 

االحتياطي : الرصيد املرح2.
من القانو5  و7   6 تغيير الفصول 

االسا�شي.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
بأر28  )0)،   3 أتاض8خ  أالقنيطرة 

تحت ضقم 990 8.
للنسخ والنشر

194 P

KAMBAL CARS
تأسيس شركة 

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالرباط قد تم وضع  ماضس  )0)   3
تحم2  لشركة  األسا�شي  القانو5 

الخصائص التالية :
 KAMBAL CARS  : التسمية 

.CARS
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجتماعي : 

تأجير سياضات أدو5 سائق.
ضبسمال الشركة : 00000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00 دضهم للحصة الواحدة.
 500 السيد محمد كمال أالفر8ج 

حصة.
السيدة بمنة وزهرة 300 حصة.

  00 أالفر8ج  سلمى  السيدة 
حصة.

  00 أالفر8ج  الدين  نصر  السيد 
حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
 BIS N°8 RUE QSAIBAH : املقر

.HASSAN RABAT
كمال  محمد  السيد   : املسير 

أالفر8ج.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
8)5)   أاملحكمة التجاض8ة أالرباط.
195 P

AMAR WOOD شركة
ش.م.م.ش.و

الربسمال اإلجتماعي : 00.000.00  
دضهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة أندحما5 
عماضة ضقم  8 الطاأق األض�شي 

تاأر8كت سال
تعدي2

الغير  العام  الجمع  أمقت�شى 
فبراير    8 أتاض8خ  املنعقد  العادي 
 AMAR شركة  شركاء  قرضا   (0( 
تحت العنوا5 التالي تجزئة   WOOD
الطاأق  ضقم  8  عماضة  أندحما5 

األض�شي تاأر8كت سال ما يلي :

يقرض   : اإلجتماعي  املقر  تحو28 
املقر  من  املقر  تحو28  العام  الجمع 
القديم تجزئة أندحما5 عماضة ضقم 
 8 الطاأق األض�شي تاأر8كت سال إلى 
املقر الجديد تجزئة أندحما5 عماضة 
ضقم  8 الطاأق األض�شي تاأر8كت سال.
للشركة  القانوني  الوضع  تم 

حسب الفص2 5-96.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

أاملحكمة اإلأتدائية بسال.
السج2 التجاضي عدد  3636.

196 P

BL IMPORT GLOBAL
تكو8ن شركة ذات مسؤولية 

محدودة
فبراير   (0 يوم  عرفي  لعقد  تبعا 
 )0) تم إنشاء شركة ذات مسؤولية 

محدودة، ذات املميزات التالية :
 BL الشركة اخذت اسم   : اإلسم 

.IMPORT GLOBAL
واستيراد  وبيع  شراء  األهداف 
وتوزيع بي سلعة ومنتجات التغليف.
املالية،  التجاض8ة،  العمليات  ك2 
املرتبطة  والصناعية،  والعقاض8ة 
أأهداف  مباشرة  غير  بو  مباشرة 

الشركة.
املقر اإلجتماعي : 766 زنقة النصر 

حي املنزه س.ي.م الرباط.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التسجي2 أالسج2 التجاضي.
ضبسمال : حدد في 00.000  دضهم 
إجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 
كلها محرضة نقدا من طرف الشركاء :
 30000 الكافية  محمد  السيد 

دضهم.
السيدة ندى ألحاج 30000 دضهم.
السيد عبد الناصر ألحاج 0000) 

دضهم.
 (0000 السيدة خديجة معروف 

دضهم.
السنة   : اإلجتماعية  السنة 
اإلجتماعية تبتدئ من فاتح يناير إلى 

غاية  3 ديسمبر من ك2 سنة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف:
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 السيد عبد الناصر ألحاج.

 والسيدة خديجة معروف.
األضباح : بعد خصم 5 % لإلحتياط 
القانوني، الباقي يوزع بو يؤج2 حسب 

قراضات الجمعية العامة العادية.
تم وضع  وقد   : القانوني  اإليداع 
املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع 
ماضس    7 يوم  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 858   .
عن النسخة والنص

197 P

فيديكاد كنسيلتينك
 ) زنقة إليا بأو ما�شي الداضالبيراء

شركة روك غاز
SOCIETE ROCK GAZ

شركة محدودة املسؤولية 
ضبسمالها : 800.000.00 دضهم

مقرها اإلجتماعي : الحي الصناعي 
الجنوبي غرب تجزئة ضقم 35
السج2 التجاضي ضقم : 379 

هبة حصص إجتماعية
 9 أتاض8خ  هبة  عقد  بساس  على 
قرض الجمع العام الغير   (0 8 يناير 
العادي أتاض8خ 9 فبراير 8 0) ما يلي :
حصة   5(00 املصادقة على هبة 
ضوك  بحمد  السيد  من  إجتماعية 

لفائدة السيد علي ضوك.
القانو5  من  السابع  البند  تغيير 

األسا�شي كالتالي :
في  الشركة   ضبسمال  حدد 
إلى  مقسمة  دضهم   800.000.00
دضهم تم    00 8000 حصة من فئة 

توزيعها على الشك2 التالي :
السيد علي ضوك 00)5 حصة.
السيد زهير ضوك 000) حصة.

السيد عبد الرحما5 ياسي5 ضوك 
800 حصة.

بحمد  السيد  إستقالة  تسجي2 
ضوك من مهامه كمسير وحيد للشركة.
علي  السيد  كمسير جديد  تعيي5 
 5 املزداد  مغربية  الجنسية  ضوك 
أاملحمدية  القاطن  بغسطس  97  
الحام2   38 ضقم  بوكليبتيس  سيتي 
ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

T 305(7 وذلك ملدة غير محددة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
ماضس  فاتح  في  أاملحمدية  املحكمة 

8 0) تحت ضقم 6)3.
198 P

STE. FLEURY PHARMA
S.A.R.L A.U

 (3 أتاض8خ  أمقت�شى عقد عرفي   
تأسيس  تقرض  بسال  ماضس  )0) 
بشر8ك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد أالخصائص التالية :
التسمية اإلجتماعية : 

فلوضي فاضما.
مجموعة ضحى   : املقر اإلجتماعي 

الخير إقامة 0) ضقم 6 سال الجديدة.
الهدف : أيع مواد التجمي2 وشبه 

الطبية.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

إحداثها الفعلي.
من  تبتدئ   : اإلجتماعية  السنة 
ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في  3 

ك2 سنة.
في  حدد   : اإلجتماعي  الربسمال 
  000 دضهما مقسم على    00.000

حصة أقيمة 00  دضهم .
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
الحفيظي  العلوي  سومية  السيدة 

املدة غير محدودة.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

.33365
أاملحكمة  الطلب  إيداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  بسال  اإلأتدائية 

 )0) تحت الرقم 36386.
199 P

 HALHOUL
CONSTRUCTION

SARL AU
إعال5 عن تأسيس شركة

الهدف اإلجتماعي :
األشغال املختلفة والبناء.

نق2 األشخاص.
نق2 البرائع.

شاضع   5 ضقم   : اإلجتماعي  املقر 
الطاأق  العبادي  حي  األول  الحسن 

األول تماضة.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
مقسمة ل 000  حصة من فئة 00  
دضهم للحصة الواحدة للسيد توفيق 

حلحول.
التسيير : السيد توفيق حلحول.

التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
أتماضة  اإلأتدائية  املحكمة  لدى 

. 3(607
200 P

SOCIETE ALMA S.H 
SARL

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
 (0(0 يوليو   (0 أتاض8خ  املنعقد 
واملسج2 يوم 6 بغسطس 0)0) وتم 

إقراض ما يلي :
تعدي2   :

تحو28 الشك2 القانوني  املادة  : 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  للشركة 

محدودة.
املدة ) : تمديد الهدف اإلجتماعي 

على نحو التالي :
املطعمة وتنظيم التظهرات.

الخدمات  في  املستمر  التكو8ن 
الفندقية.

والحدائق  النظافة  بشغال 
والخدمات املختلفة.

وكالة اإلتصاالت بعمال الطباعة 
الرقمية  اإلعالنات  بنواع  كافة 

والخدمات.
.NEGOCE املبادالت التجاضة

التصدير واإلستيراد.
اإلجتماعي  املقر  نق2   :  5 املادة 
للشركة إلى املقر الجديد شقة ضقم 5 
5  شاضع  الطاأق الرابع العامرة ضقم 

القاهرة تجزئة ببي هر8رة تماضة.
املادة 6 : ز8ادة في الربسمال البالغ 
000.00) دضهم مقسمة إلى 0) سهما 
سهم  لك2  دضهم    00.00 أقيمة 
00000.00  دضهم  إلى  وبذلك يص2  
980 سهما مقسمة  عن طر8ق إنشاء 

على الشك2 التالي :
السيد الزاهر بيوب 580 سهم.

 500 فاطمة  بحميش  السيدة 
سهم.

ليصبح ضبسمال الحالي   :  7 املادة 
00000.00  دضهم مقسمة إلى 000  
للسهم  دضهم    00.00 أقيمة  سهم 

موزعة على النحو التالي :
السيد الزاهر بيوب 500 سهم.

 500 فاطمة  بحميش  السيدة 
سهم.

بسا�شي  نظام  إنشاء   :  ( تعدي2 
جديد.

التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
. (  73

201 P

MAROC STUDIOPROD
SARL

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MOHAMED V, N°1646 ARD
BENACHER SALE

  6 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم  ماضس  )0) 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :
 MAROC التجاضي  اإلسم 

.STUDIOPROD
الشك2 القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
النشاط اإلجتماعي : 

البصري  السمعي  اإلنتاج 
والسينمائي.

دضهم    00.000  : الربسمال 
مقسمة إلى 500 حصة لفائدة السيد 
لفائدة  حصة  أركات و500  اأراهيم 

السيد عبد الهادي ضفيع.
املدة : 99 سنة .

محمد  شاضع   : اإلجتماعي  املقر 
بضض أن عاشر    656 الخامس ضقم 

سال.
أواسطة  الشركة  تسيير   : املسير 

السيد عبد الهادي ضفيع.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
اإلأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
تحت  بأر28  )0)   8 أتاض8خ  بسال 
التجاضي  السج2  ضقم   36373 عدد 

.33359
202 P
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AVENTURS CHASSE
SARL AU

تأسيس شركة
 5 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)، 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
تحت  وذلك  بشر8ك وحيد  محدودة 

املعطيات التالية :
 AVENTURS شركة   : التسمية 

.CHASSE SARL AU
غرض الشركة : 

تنظيم ضحالت الصيد السياحي.
النق2 السياحي.

املقر : 5 زنقة نوباليا 5 سكتوض 7  
ألوك   حي الر8اض الرباط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة اأتداء من تاض8خ تسجيلها في 

السج2 التجاضي.
أمبلغ  حدد   : الشركة  ضبسمال 
00000.00  دضهم مقسمة إلى 000  
مكتتبة  دضاهم،    00 ب  حصة، 
للسيد  أالكام2  وخصصت  محرضة 

الحسي5 منقوش.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد الحسي5 منقوش كمسير وحيد 

ملدة غير محدودة.
لنظام  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الشركة 
وذلك أتاض8خ 8 بأر28  )0) تحت ضقم 
أالسج2  الشركة  سجلت     (60(

التجاضي تحت ضقم 059 5 .
مقتطف قصد اإلشهاض
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LORENZETTIE DANIELE
SARL AU

تأسيس شركة
 9 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم  فبراير  )0)، 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
تحت  وذلك  بشر8ك وحيد  محدودة 

املعطيات التالية :
 LORENZETTIE التسمية : شركة

.DANIELE SARL AU
غرض الشركة : 

اإلستيراد والتصدير.

تجزئة   5 نوباليا  زنقة   5  : املقر 
الر8اض  حي  ألوك      7 سكتوض 

الرباط.
ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة اأتداء من تاض8خ تسجيلها في 

السج2 التجاضي.
أمبلغ  حدد   : الشركة  ضبسمال 
00000.00  دضهم مقسمة إلى 000  
مكتتبة  دضاهم،    00 ب  حصة، 
للسيد  أالكام2  وخصصت  محرضة 

لوضنزتي دانيي2.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد لوضنزتي دانيي2 كمسير وحيد 

ملدة غير محدودة.
لنظام  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الشركة 
وذلك أتاض8خ 8 بأر28  )0) تحت ضقم 
أالسج2  الشركة  سجلت     (6(5

التجاضي تحت ضقم  09 5 .
مقتطف قصد اإلشهاض

204 P

MARCA MARKET
S.A.R.L

ضبسمالها :  00.000.00 .دضهم
تعدي2

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرض 
بأر28   9 أتاض8خ  واملنعقد  للشركة، 
التجاضي  أالسج2  التعدي2   (0( 

للشركة على الشك2 التالي :
الشركة  ضبسمال  في  الز8ادة 
إلى  دضهم    00.000.00 من 

000.000.00.  دضهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليدع 
أالعيو5  اإلأتدائية  أاملحكمة 
ضقم  تحت  بأر28  )0)    ( أتاض8خ 

.2021/1153
205 P

RAFII ZONE SUD
S.A.R.L

ضبسمالها :  00.000.00 .دضهم
تعدي2

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرض 
بأر28   9 أتاض8خ  واملنعقد  للشركة، 
التجاضي  أالسج2  التعدي2   (0( 

للشركة على الشك2 التالي :

الشركة  ضبسمال  في  الز8ادة 

إلى  دضهم    00.000.00 من 

000.000.00.  دضهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليدع 
أالعيو5  اإلأتدائية  أاملحكمة 

ضقم  تحت  بأر28  )0)    ( أتاض8خ 

.2021/1152

206 P

STE. NAJMA ZAHRAA
SARL AU

ضبسمالها : 00000.00  دضهم

مقرها : زنقة الزضقطوني الرقم )  

شاضع النقيب ميلود الخلوفي حي 
الفداء العيو5

قف2 التصفية
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تمت  ماضس  )0)   (7 أتاض8خ 

املصادقة على ما يلي :

قف2 التصفية والتشطيب النهائي 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليدع 

أاملحكمة اإلأتدائية أالعيو5 أتاض8خ 9 

بأر28  )0) تحت ضقم 2021/1118 

السج2 التجاضي ضقم 3655.

207 P

STE. SOUTH OCEAN FISH
SARL AU

RC : 36133

تأسيس شركة 
بأر28  )0)   7 تم أالعيو5 أتاض8خ 

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك وحيد أالخصائص التالية :

 SOUTH OCEAN  : التسمية 

FISH ش.م.م بشر8ك وحيد.

املنتجات  تثمي5   : النشاط 

وتصدير  تجميد   ، تحو28  البحر8ة، 

املنتجات البحر8ة.
زنقة تطوا5 حي   : املقر اإلجتماعي 

السعادة عماضة ) الطاأق 3 العيو5.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس.

دضهم    00000.00  : املال  ضبس 
موزعة  حصة    000 على  مقسمة 

كالتالي :
  000 السيد الكنتاوي الكنتاوي 

حصة.
السيد  تعيي5  تم   : التسيير 
وحيد  كمسير  الكنتاوي  الكنتاوي 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليدع 
أالعيو5  اإلأتدائية  أاملحكمة 
تحت  بأر28  )0)    ( أتاض8خ 

ضقم2021/1143.
208 P

 STE. COMPLEXE
IZOUMAGUEN

SARL
محطة الخدمات
مركب سياحي
نق2 البرائع

ازوماكن أولعالم كاف النسوض 
خنيفرة

غير  اجتماع  محرر  أمقت�شى 
عادي أتاض8خ 9 بأر28  )0) تم اتخاذ 

القراض التالي.
القراض : إضافة النشاط التالي :

نق2 البرائع لفائدة الغير.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليدع 
القانوني للشركة لدى كتاأة الربط 
أتاض8خ  أخنيفرة  اإلأتدائية  أاملحكمة 
)  بأر28  )0) تحت ضقم2021/147

السج2 التجاضي ضقم 3655.
209 P

 STE. AUTO ECOLE ZAYANE
SARL

مدضسة لتعليم السياقة
الطاأق األول الشقة   زنقة   ضقم   

حي الكوضس خنيفرة
غير  إجتماع  محرر  أمقت�شى 
تم  ماضس  )0)   (( أتاض8خ  عادي 

اتخاذ القراض التالي.
من  الشركة  مقر  تغيير   : القراض 
ادضيس  القائد  تجزئة  الثاني  الطاأق 
األول   الطاأق  إلى  خنيفرة    ( ضقم 
الشقة   زنقة   ضقم   حي الكوضس 

خنيفرة .
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليدع 
للشركة لدى كتاأة الربط أاملحكمة 
بأر28   6 أتاض8خ  أخنيفرة  اإلأتدائية 
السج2   2021/39 تحت ضقم   (0( 

التجاضي ضقم 7)37.
210 P

DROUSSI PROMO شركة
ش.م.م

مجزئ ومنعش عقاضي
9) تجزئة العبدالوي خنيفرة

نص  التأسيس
 (5 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس  )0) 
أاملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 DROUSSI شركة   : التسمية 

.PROMO
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
تجزئة   (9   : اإلجتماعي  املقر 

العبدالوي خنيفرة.
الغرض : 

مجزئ ومنعش عقاضي.
  00.000.00 الربسمال : حدد في 
000  حصة موزعة  دضهم موزع إلى 
دضو�شي  محمد  التالي  الشك2  على 

. 000
من  الشركة  تسيير    : التسيير 
ودلك  دضو�شي  محمد  السيد  طرف 

ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتاأة الربط 
أتاض8خ  أخنيفرة  اإلأتدائية  أاملحكمة 
6 بأر28  )0) تحت ضقم 2021/143 

السج2 التجاضي ضقم 3763.
211 P

 MAS TOUR شركة
ش.م.م

بنشطة سياحية ض8اضية
 مطعم ومأوى

امغاس جماعة الحمام خنيفرة
نص  التأسيس

  9 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس  )0) 
أاملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :
.MAS TOUR التسمية : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

امغاس   (9   : اإلجتماعي  املقر 
جماعة الحمام خنيفرة.

الغرض : 
بنشطة سياحية ض8اضية.

 مطعم ومأوى.
  00.000.00 الربسمال : حدد في 
000  حصة موزعة  دضهم موزع إلى 

على الشك2 التالي :
السيد الحسي5 عبد اللوي 000 .
من  الشركة  تسيير    : التسيير 
اللوي  عبد  الحسي5  السيد  طرف 

ودلك ملدة غير محددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتاأة الربط 
أتاض8خ  أخنيفرة  اإلأتدائية  أاملحكمة 
7 بأر28  )0) تحت ضقم 2021/144 

السج2 التجاضي ضقم 3765.
212 P

MARKET OURAHOU شركة
ش.م.م

التغذية العامة
نق2 البرائع أائع الخشب

مجموعة   زنقة    ضقم ) مكرض 
تامومنت خنيفرة
نص  التأسيس

  9 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس  )0) 
أاملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 MARKET شركة   : التسمية 

.OURAHOU
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
املقر اإلجتماعي :  مجموعة   زنقة 

   ضقم ) مكرض.
الغرض : 

التغذية العامة.
نق2 البرائع.
 أائع الخشب.

  00.000.00 الربسمال : حدد في 
000  حصة موزعة  دضهم موزع إلى 

على الشك2 التالي:
السيد  نوضالدين زوكني 000 .

من  الشركة  تسيير    : التسيير 

طرف السيد نوضالدين زوكني ودلك 

ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتاأة الربط 

أتاض8خ  أخنيفرة  اإلأتدائية  أاملحكمة 

8 بأر28  )0) تحت ضقم 2021/145 

السج2 التجاضي ضقم 3767.

213 P

SOCIETE BERCY TRANS
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 20.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : N°48 APP.

 N°2 BD. MOKHATR SOUSSI

BLALIAA TAROUDANT

RC : 5481

IF : 26043835

العام  الجمع  لقراضات  تبعا 

بأر28   8 أتاض8خ  املنعقد  اإلستثنائي 

 BERCY TRANS لشركة    (0( 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الوحيد  الشر8ك  قرض  واحد  بشر8ك 

ما يلي :

توسيع نشاط الشركة أإضافة :

نق2 البرائع لصالح الغير.

نق2 األمتعة لصالح الغير.

شراء وبيع قطاع الغياض املستعملة 

امليكانيكية  واألعمال  واإلصالح 

سواء  املعدنية  الصفائح  وبعمال 

لإلحتياجات الخاصة بو للغير.

نق2 املسافر8ن.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   

اإلأتدائية  أاملحكمة  الربط 

بأر28  )0)    ( أتاض8خ  أتاضودانت 

تحت ضقم 95).

214 P

السيد محمد بمي5 فاطمي

خبير قرائي أدائرة محكمة اإلستئناف أوجدة

ARCOSYS MAROC شركة
 ARCOSYS MAROC ح2 شركة

ذات املسؤولية املحدودة 
عدد  التجاضي  الحكم  أمقت�شى 
ماي   3 أتاض8خ  الصادض   2018/420
8 0) في امللف عدد 8204/18/374 

تقرض ما يلي :
 ARCOSYS MAROC ح2 شركة
ذات املسؤولية املحدودة ضقم سجلها 

التجاضي 3)56 .
تعيي5 السيد محمد بمي5 فاطمي 
عنوانه شاضع الدضفوفي  مصفيا لها،  
  53 إقامة وداد الطاأق الرابع ضقم 

وجدة.
الدائني5  من  فاملطلوب  وعليه 
املذكوض  للمصفي  أديونهم  التصر8ح 
من  بعاله داخ2 بج2 شهر8ن اأتداء 
أالجر8دة  اإلشعاض  هذا  نشر  تاض8خ 

الرسمية.
للحكم  القانوني  اإليداع  تم 
أاملحكمة  الشركة  أح2  القا�شي 
ديسمبر    5 أتاض8خ  أوجدة  التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم 835.
 215 P

COMPTA DIRECT

S.A.R.L

 BD. YOUSSEF IBN TACHFINE 2 EME ,(35

ETAGE N°8 NADOR

 HIER DEUTSCH SCHOOL
PRIVE

S.A.R.L A.U
تأسيس شركة

بوال : أمقت�شى عقد عرفي، أتاض8خ 
تم تأسيس شركة  فبراير  )0)    9
محدودة املسؤولية الشر8ك الوحيد 

ذات الخصائص التالية :
 HIER DEUTSCH  : التسمية 
 SCHOOL PRIVE S.A.R.L A.U
الشر8ك  املسؤولية  محدودة  شركة 

الوحيد.
الهدف :

لإلمتحانات  التحرير  مركز 
واللغات ودعم تكنولوجيا املعلومات.
املقر اإلجتماعي : 35 شاضع طوكيو 

الطاأق الثالث ضقم 9 الناضوض.
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املدة : مدة الشركة محددة في 99 
سنة.

في  محدد   : اإلجتماعي  الربسمال 
  000 إلى  قسمت  دضهم    00.000
00  دضهم  حصة إجتماعية من فئة 
كما  ومحرضة  مكتتبة  كلها  للواحدة 

يلي :
  000 بحميداو  كر8مة  السيدة 

حصة.
السنة   : اإلجتماعية  السنة 
اإلجتماعية  تبتدئ في الفاتح من يناير 

لتنتهي في  3 ديسمبر .
الشركة  لتسيير  عي5   : التسيير 
كر8مة  السيدة  محدودة  غير  وملدة 
الوطنية  أطاقتها  ضقم  بحميداو 

.RB9612
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
اإلأتدائية  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 
بأر28  )0)    ( أتاض8خ  أالناضوض 

تحت ضقم 9)7.
216 P

BETHZAFY
TEL : 06.69.15.99.55

إعال5 قانوني عن تأسيس شركة 
BETHZAFY

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  أالقنيطرة يوم فاتح بأر28  )0) 
وضع القانو5 األسا�شي لشركة ذات 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد أالخصائص التالية :
.BETHZAFY : التسمية

املقر اإلجتماعي : عماضة 59 الشقة 
   املغرب العربي ) القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
موضوع الشركة : 

تسيير اإلستغالل الفالحي.
  00.000.00  : ضبس مال الشركة 

دضهم.
التسيير : بسند إلى السيد يوسف 

أايا5.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة اإلأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ 

8 بأر28  )0).
سج2 تجاضي ضقم  5998.

217 P

AU TOUR DU LAC
SARL

TEL : 06.69.15.99.55 
 AU إعال5 قانوني عن تأسيس شركة

TOUR DU LAC
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
بأر28  )0)  فاتح  يوم  أالقنيطرة 
لشركة  األسا�شي  القانو5  وضع  تم 
SARL محدودة  مسؤولية  ذات 

أالخصائص التالية :
.AU TOUR DU LAC : التسمية

زنقة ماضتير   3  : املقر اإلجتماعي 
 ( مكتب  محمد  أن  السالم  عبد 
الز8تو5   ض8اض  إقامة  فلوضي  فال 

القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

موضوع الشركة : 
مقهى، مطعم.

 تنظيم الحفالت.
  00.000.00  : ضبس مال الشركة 

دضهم.
التسيير : بسند إلى:

 السيد الحراتي محمد نبي2.
 والسيد ميس أدضالدين.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة اإلأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ 

8 بأر28  )0).
سج2 تجاضي ضقم 60055.

218 P

MONVOITURIER
SARL

املؤضخ  العام  الجمع  أمقت�شى 
شركاء  قرض  يناير  )0)  أتاض8خ  3 
املسجلة   MONVOITURIER شركة 
أاملحكمة     88 3 ضقم  تحت 
التجاض8ة أالرباط التعديالت التالية :

توسيع نشاط الشركة :
امليكانيك الكهرباء والهياك2.

قرض   : وتصفيته  الفرع  إغالق 
تصفية  اإلستثنائي  العام  الجمع 
وإغالق املتواجد ألواللدة بوالد عليا5 

مرس الخير تماضة.
محمد  للسيد  يخول   : التوقيع 
ك2  مر�شي  ومصطفى  البعودي 
ومنها  والتفو8رات  الصالحيات 

التوقيع على املستندات وااللتزامات 
وكذا إأرام سائر العقود واملعاهدات 
تسيير  يتطلبها  التي  والصفقات 

الشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة اإلأتدائية أالرباط 
ضقم  تحت  بأر28  )0)    ( أتاض8خ 

.  (678
219 P

 JAZIRAT LAILA
CONSTRUCTION

S.A.R.L
فسخ للشركة

اإلستثنائي  القراض  أمقت�شى 
فبراير  )0)   (( أتاض8خ  أالرباط 

للشركة تقرض ما يلي :
 (( من  إأتداء  الشركة  فسخ 
السيد جلول  وتعيي5  فبراير  )0)، 
كما تعي5  الغرسلي مصفي للشركة، 
اإلجتماعي  أاملقر  التصفية  مقر 
للشركة إقامة 356 ضقم 3 حي الكيش 

االوداية تماضة.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت  ماضس  )0)   (9 أتاض8خ 

.  ( 98
220P

GUSTO & PASSIONE GP
SARL

RC N°150827
شركة ذات مسؤولية محدودة

 يقدض ضبسمالها ب : 00.000.00  
دضهم

املقر اإلجتماعي : الرقم 5  شاضع 
األأطال الشقة ضقم 5 بكدال الرباط
 (0 أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في 
يناير  في  )  ومسج2   (0(0 نوفمبر 
تحم2  شركة  تأسيس  تم   ،(0( 

الخصائص التالية :
 GUSTO & PASSIONE : التسمية

.GP
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف اإلجتماعي :
تحميص القهوة وتوزيعها.

دضهم    00.000.00  : املال  ضبس 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة :
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
يناير  فاتح  من    : املالية  السنة 
ديسمبر من ك2 سنة ما عدا  إلى  3 
السنة األولى تبتدئ من تاض8خ تأسيس 

الشركة إلى  3 ديسمبر.
5  شاضع  : الرقم   املقر اإلجتماعي 
األأطال الشقة ضقم 5 بكدال الرباط.

التسيير ملدة غير محدودة : السيد 
VINCEZO MARCHESELLI الحام2 

.YA9398236 لجواز السفر ضقم
حداد،  العز8ز  عبد  والسيد 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.U101031 ضقم
توزيع األضباح : من األضباح الصافية 
تؤخذ %5 لتكو8ن اإلحتياط القانوني 

والباقي يوزع أي5 الشركاء.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت  ماضس  )0)  أتاض8خ  3 

.  (370
221 P

AKK TEL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبس مال الشركة : 
00.000.00 دضهم

ممر علي الصاأونجي إقامة 5 ضقم 3  
سال الجديدة سال

يناير   5 أمقت�شى عقد عرفي يوم 
بسال تم تأسيس شركة ذات   (0( 
أالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
.AKK TEL : التسمية

الهدف :
التركيبات الكهربائية.
مقاول نق2 البرائع.

بعمال بو إنشاءات متنوعة.
  00.000.00  : ضبس مال الشركة 
حصة من    000 إلى  دضهم مقسمة 
00.00  دضهم للحصة  مقسمة  فئة 

كاآلتي :
السيد طاضق الحمامة 500 حصة.

السيد محمد عقا 500 حصة.
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علي  ممر   : اإلجتماعي  املقر 
سال    3 ضقم   5 إقامة  الصاأونجي 

الجديدة سال.
التسيير : السيد طاضق الحمامة.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة اإلأتدائية بسال تحت ضقم 

.3335 
أمثاأة مقتطف وبيا5

222 P

DOMAINE YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة 

أربسمال قدضه : 7.700) .59 دضهم
إقامة نوض8ا، عماضة  ، طاأق 5 

شقة ضقم 58 حي لبترو8وز املدينة 
الجديدة مكناس

السج2 التجاضي مكناس 9)356
أيا5 أتغيير الشك2 القانوني

الجمع  قراضات  ملحرر  وفقا 
شركة  لشركاء  اإلستثنائي  العام 
 DOMAINE YOUSSEF SARL
بكتوبر    ( املنعقد في مكناس أتاضخ 

0)0) تقرض:
تفو8ض حصىة لشر8ك جديد.

املزضوعي  عبيد  محمد  السيد 
إماضتي الجنسية مقيم  أدبي اإلماضات 
العربية املتحدة حام2 لجواز السفر 

.L37Y24561 ضقم
تعيي5 متصرفي5 بولي5 للشركة :

الهئية العربية لإلستثماض واإلنماء 
مالية  مؤسسة   ،AAAID الزضاعي 
إقليمية عربية تهدف إلى تعز8ز التنمية 
األعراء،  الدول  داخ2  الزضاعية 
ص.ب  السودا5  الخرطوم  ومقرها 
)0 ) ملحقة أمكتب إقليمي في دبي 
املتحدة(ص.ب  العربية  )اإلماضات 
50) 5 و8مثلها ضئيسه السيد العربي 
في  و8قيم  الجنسية  تون�شي  حمدي، 
دبي )اإلماضات العربية املتحدة( حام2 

.C569734 لجواز السفر ضقم
مغربي  ألكوضة،  أكر  السيدبأو 
الجنسية ازداد أتاض8خ 3 بكتوبر 955  
مقيم أمكناس جنا5 أن حليمة ضقم 
 )، حام2 لبطاقة التعر8ف الوطنية 

.D108639 ضقم

مغربي  ألكوضة،  اأراهيم  السيد 

بغسطس    7 الجنسية ازداد أتاض8خ 

املدينة   أمكناس  مقيم    98 

  5 الجديدة إقامة بسمة شقة ضقم 

واقعة زالقة حام2 لبطاقة التعر8ف 

.D628281 الوطنية ضقم

مغربي  ألكوضة،  يوسف  السيد 

ديسمبر    8 أتاض8خ  ازداد  الجنسية 

املدينة   أمكناس  مقيم    985

الجديدة شاضع الجيش امللكي إقامة 

حام2 لبطاقة   5( املدينة شقة ضقم 

.D635445 التعر8ف الوطنية ضقم

املزضوعي،  عبيد  محمد  السيد 

أدبي  مقيم  الجنسية  إماضاتي 

حام2  املتحدة(  العربية  )اإلماضات 

.L37Y24561 لجواز السفر ضقم

للشركة  القانوني  الشك2  تحو28 

أمجلس  اإلسم  مجهولة  شركة  إلى 

إداضة.

األسا�شي  النظام  وتحيي5  تعدي2 

األسا�شي  النظام  واعتماد  للشركة 

الجديد للشركة بشكلها الجديد.

املجلس  قراضات  ملحرر  وفقا 

اكتوبر    ( أتاض8خ  املنعقد  اإلداضي 

0)0) تقرض :

اإلداضة  مجلس  ضئيس  تعيي5 

السيد محمد عبيد املزضوعي إماضاتي 

اإلماضات  أدبي  مقيم   الجنسية 

العربية املتحدة حام2 لجواز السفر 

.L37Y24561 ضقم

أكر  بأو  السيد  عام  مدير  تعيي5 

ألكوضة، مغربي الجنسية ازداد أتاض8خ 

3 بكتوبر 955  مقيم أمكناس جنا5 

لبطاقة  حام2  ضقم  )،  حليمة  أن 

.D108639 التعر8ف الوطنية ضقم

التعديلي  التصر8ح  إيداع  تم 

أتاض8خ  أمكناس  التجاضي  أالسج2 

)) ماضس  )0) تحت ضقم  56  في 

السج2 الترتيبي.
لإلعال5

 املسير
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LABEL EURO CONSULTING
SARL

AU CAPITAL DE 300.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 73 ANGLE

 AVENUE OQBAH ET SEBOU
N°6 AGDAL-RABAT

الغير  العام  الجمع  أمقت�شى 
بغسطس    9 في  املنعقد  العادي 

0)0)، تقرض ما يلي :
تصفية الشركة.

ملصفي الشركة السيد  منح إأراء 
ألحرش محمد.

إغالق التصفية.
لقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
التجاض8ة في    ماضس  )0)، أالرباط 

تحت ضقم  65   .
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TAAS
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : IMM A

 RESIDENCE RYAD N°9 3EME
ETAGE HASSAN-RABAT

RC : 138307
ضفع ضاسمال الشركة

 TAAS SARL شركة  اتخذ شركاء 
خالل الجمع العام االستثنائي أتاض8خ 

0  فبراير  )0)، القراض التالي :
البالغ  الشركة  مال  ضبس  ضفع 
  000 إلى  موزع  دضهم    00.000
00  دضهم لك2 واحدة،  حص أقيمة 
 900.000 أمبلغ  أالكام2،  محرضة 
  .000.000 دضهمم ليص2 أذلك إلى 
وإصداض  إنشاء  طر8ق  عن  دضهم 
  00 أقيمة  جديدة  حصة   9000
عند  تحر8رها  يتم  منها  لك2  دضهم 
مع  مقاصة  طر8ق  عن  االكتتاب 
املقداض  املحددة  الشركة  ديو5 
واملستحقة على الشركة كما هو مبي5 
املعد من طرف  الحساب  في كشف 
املدير واملصادق عليه من قب2 خبير 
الحساأات السيط الطاهر اسماهري.

تحيي5 النظام األسا�شي.
وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 568)   

أتاض8خ 8 بأر28  )0).
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SEOLOGY
SARL AU

عنوا5 الشركة : 30 عماضة ضقم 8 
زنقة موالي احمد الوكيلي حسا5، 

الرباط
املسج2  العرفي  العقد  أموجب 
قد  أالرباط   (0(0 ديسمبر    8 في 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شر8ك واحد.
تحم2 الخصائص التالية :

.SEOLOGY SARL AU : التسمية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شر8ك واحد.
هدف الشركة : معلوميات -محل2 

مبرمج(.
الربسمال : 0.000  دضهم مقسمة 
حصة اجتماعية من فئة    00 على 
00  دضهم في حوزة الشر8ك الوحيد 

اأراهيم تيهم.
املسير : اأراهيم تيهم.

الرر8بة املهنية 6 059 5):
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  .تم 
التجاض8ة أالرباط تحت ضقم السج2 

التجاضي 50873 .
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AJWANI
SARL AU

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
5) ماضس  )0)، تم إنشاء مؤسسة 
ذات مسؤولية محدودة أالخصائص 

التالية :
.AJWANI SARL : التسمية

مائة  دضهم    0.000  : مال  ضاس 
بلف دضهم مقسمة على 00  حصة.

زنقة اأن الهيتم   : عنوا5 الشركة 
الذهب  واد  حي   5 ضقم  البدض  قطاع 

العيايدة سال.
هدف املؤسسة : مواد البناء.

املسير : اجواني عبد هللا.
الرر8بة املهنية : 3) 8503).
السج2 التجاضي ضقم 33353.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع 
أتاض8خ   36377 ضقم  بسال  االأتدائية 

8 بأر28  )0).
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HTS-ENR MAROC
SARL

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
7) سبتمبر  )0)، تم إنشاء مؤسسة 
ذات مسؤولية محدودة أالخصائص 

التالية :
 HTS-ENR MAROC  : التسمية 

.SARL
00.000) دضهم مائتي   : ضبس مال 

بلف دضهم مقسمة على 00) حصة.
شقة    8 عماضة   : عنوا5 الشركة 
طر8ق  أوشوك  النجاح    إقامة   7

مهدية.
وتركيب  أيع   : املؤسسة  هدف 

سخانات املاء أالطاقة الشمسية.
املسيرو5 :

الجياللي أنشواط.
يوسف أنشواط.
مصطفى لحمر.

الرر8بة املهنية : 9505065).
السج2 التجاضي ضقم : 33375.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع 
أتاض8خ   36359 ضقم  بسال  االأتدائية 

)  بأر28  )0).
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MAKHLCARGO
SARL

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالرباط في    فبراير  )0)، تم إنشاء 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

أالخصائص التالية :
 NAKHILCARGO  : التسمية 

.SARL
دضهم مائة    00.000  : ضبس مال 

بلف دضهم.
زنقة    5 ضقم   : الشركة  عنوا5 
علي التسولي )3  الطاأق األول 73  

القبيبات الرباط.
هدف املؤسسة : نق2 البرائع.

املسير : عبد اإلله عزي.
الرر8بة املهنية : 5)0 0 7).
السج2 التجاضي ضقم 083 5 .
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MONTIMAR AND G
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجي2  تاض8خ 
6) يناير  )0) بسال.

الهدف االجتماعي : 
الحالقة والتجمي2.

التصدير واالستيراد.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
مقسمة إلى 000  حصة من فئة00  
للشر8ك  الواحدة  للحصة  دضهم 

الوحيد على الشك2 التالي :
  000 عماض  صيام  اأو  السيد 

حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
محمد  شاضع   : االجتماعي  املقر 

الخامس ضقم 96 الداض الحمراء سال.
السيد بأو صيام عماض   : التسيير 

والسيدة ز8نب كواض.
التجاضي  أالسج2  التسجي2  ضقم 

33353 أاملحكمة االأتدائية بسال.
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MANSOUR BUILDING
SARL AU

وضع  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 
وحيد  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

أالخصائص التالية :
: شركة منصوض أيلدينغ  التسمية 

ش م م ش و.
مسؤولية   : القانوني  الشك2 

محدودة ذات شر8ك وحيد.
األشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة بو البناء.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجيلها أالسج2 التجاضي.
السيد عبد السالم ايت   : املسير 

منصوض.
التوقيع : السيد عبد السالم ايت 

منصوض.

دضهم    00.000  : الربسمال 
موزعة على الشك2 التالي :

  000 منصوض  ايت  السالم  عبد 
حصة.

العنوا5 االجتماعي : ضقم  8 زنقة 
التوافق قطاع النهرة لعيايدة سال.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  ضقم 
أتاض8خ  بسال  3337  االأتدائية 

)  بأر28  )0).
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NATRALU
املسج2  العرفي  العقد  على  أناء 
0)0)، تم الجمع العام  8  يونيو  في 
ذات   NATRALU االستثنائي لشركة 
وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 
عقبة  دواضبوالد  االجتماعي  مقرها 
عي5 عتيق، ضاسمالها 00.000  دضهم 
مسجلة أالسج2 التجاضي تحت ضقم 

.89557
وتقرض في هذا الجمع :

دضهم   500.000 مبلغ  ز8ادة 
من  وتحو8له  الشركة  ضبسمال  في 
دضهم   600.000 دضهم إلى    00.000

أاملقاصة من الحساب الجاضي.
وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
التجاض8ة أالرباط يوم 8 بأر28  )0)، 

تحت ضقم 595)  .
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STDINCHINA
العرفي املسج2  العقد  أناءا على 
في 5 ماضس  )0) - 8) فبراير  )0)، 
لشركة  االستثنائي  العام  الجمع  تم 
املسؤولية  ذات   STDINCHINA
عرصة  االجتماعي  مقرها  املحدودة، 
سال،  مهدية  طر8ق  ضقم  35  سال 
مسجلة  دضهم    00.000 ضبسمالها 
أالسج2 التجاضي تحت ضقم 635)3.

وتقرض في هذا الجمع :
حساب  من  حصة   50 تفو8ت 
حصة  الرملي و550  فاطنة  السيدة 
اوزكيطي  اأراض  السيدة  حساب  من 

لفائدة السيد مهدي االحساني.

حساب  من  حصة    00 تفو8ت 

السيد مهدي االحساني و00  حصة 

بوزكيطي  اأراض  السيدة  حساب  من 

لفائدة السيدة جيها5 يعالتن.

االحساني  مهدي  من  ك2  تعيي5 

يعالتن  وجيها5  بوزكيطي  اأراض 

مسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

االأتدائية بسال يوم )) فبراير  )0) 

و9) ماضس  )0) تحت ضقم -36315

.3605(
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NEXT ACTIVITIES
SARL AU

تأسيس شركة
يوم  محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

الرباط  في  مسج2  5  ماضس  )0) 

تم  قد  ماضس  )0)،   (( أتاض8خ 

املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدودة بشر8ك واحد.

الهدف االجتماعي :

األعمال  مختلف  مقاول 

واإلنشاءات.

مقاول التركيبات الكهربائية.

مقاول التغليف.

ضبس مال الشركة : 60.000 دضهم 

  00 600 حصة من فئة  مقسم إلى 

دضهم للحصة الواحدة.

السيد حسن أاضزوق 600 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

أاتريس  شاضع   77  : العنوا5 

لومومبا ضقم 6 حسا5 الرباط.

املسير : السيد حسن أاضزوق.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 537)   

أتاض8خ 7 بأر28  )0).

ضقم السج2 التجاضي : 50993 .
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LE KEBABIER
SARL AU

تأسيس شركة
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  وضع  تم  9) ماضس  )0)، 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات التالية :

 LE KEBABIER شركة   : التسمية 

.SARL AU

وخاضج  ذاخ2  الشركة  غرض 

املغرب.

ومطعم  مقهى  واستغالل  تدأير 

مخبزة الوجبات السريعة.

املستشفيات،  الجامعات،  ممو5 

الجماعات، املداضس.

تنظيم املعاضض.

املقر : الطاأق السفلي، سيكونس 

  عماضة 9 مح2 ضقم 3 ، بوالد مطاع، 

تماضة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة اأتداء من تاض8خ تسجيلها في 

السج2 التجاضي.

أمبلغ  حدد   : الشركة  ضاسمال 

0.000  دضهم مقسمة إلى 00  حصة 

مكتتبة،  للواحدة،  دضهم    00 ب 

محرضة وموزعة كالتالي :

  00 اليعقوبي  يوسف  السيد 

حصة.

املجموع : 00  حصة.

للسكة  وحيد  تسيير   : التسيير 

اليعقوبي  يوسف  السيد  طرف  من 

ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 

BK341969 ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

أاملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 

أتاض8خ  وذلك  أتماضة  االأتدائية 

الشركة  سجلت  بأر28  )0)،    (

ضقم  تحت  التجاضي  أالسج2 

. 3(665
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PHARMACIE AL IKHWA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك واحد
تأسيس رشكة

في  املوقع  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أتاض8خ  واملسج2  فبراير  )0)   (
 ،RE6831 تحت ضقم 5 فبراير  )0) 
تم وضع قانو5 بسا�شي لشركة ذات 
وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص التالية :
 PHARMACIE AL  : التسمية 

.IKHMA
يبيع  صيدلي   : االجتماعي  الهدف 

أالتقسيط.
دضهم    5.500.000  : ضاسمال 
 (8 أتاض8خ  املساهمة  أمقت�شى عقد 
فبراير   5 في  املسج2  يناير  )0) 
تم   RE6837 عدد  تحت   ،(0( 
تحو28 الشخص الذاتي نبي2 أنعودة 
عدد  و  ت  ب  الحام2  التلمساني 
والذي كا5 والذي كا5   BK213880
مسجال أالسج2 التجاضي أفاس تحت 
ضقم 68778 إلى شخص معنوي تحت 

.PHARMACIE AL IKHWA اسم
عي5  طر8ق   : االجتماعي  املقر 

الشقف إقامة ماضبيا ضقم   فاس.
املسير : نبي2 أنعودة التلمساني.

املدة : 99 سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
  ( أاملحكمة التجاض8ة أفاس أتاض8خ 
بأر28  )0)، تحت عدد 1761/021.
 67(59 التجاضي  السج2  ضقم 

فاس.
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ديوان األستاذة خودار ابتسام

موثقة

ETABLISSEMENT PAVIA
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها : 0.000)0.  دضهم

املقر االجتماعي أفاس، ) شاضع 
شفشاو5

وثقته  موثق  عقد  أمقت�شى 
موثقة  خوداض،  اأتسام  األستاذة 
 ،(0(0 بكتوبر   (8 أتاض8خ  أفاس، 
شركاء  طرف  من  املصادقة  تمت 

شركة ETABLISSEMENT PAVIA في 
الجمع العام االستثنائي على ما يلي :
وفاة السيدة كسوس مسعودي.

وفاة السيد كسوس بأرهام.
حصص الشركة بصبحت موزعة 

كالتالي :
السيد كسوس بضماد 7)3 حصة.
 3 7 دنييال  كسوس  السيدة 

حصة.
 3(6 جو28  كسوس  السيدة 

حصة.
السيد سلطا5 دافيد 0  حصة.

السيد كيكي دافيد 0  حصة.
السيد بأيتبول ضافايي2 0  حصة.

املجموع 000  حصة.
بضماد  كسوس  السيد  تعيي5 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بأر28    ( أتاض8خ  أفاس  التجاض8ة 

 )0)، تحت ضقم 1759/2021.
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ديوان األستاذة خودار ابتسام

موثقة

 LES NOUVEAUX
 ETABLISSEMENTS

DORMOY
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 500.000 دضهم
املقر االجتماعي أفاس، 5 زنقة 

طنجة5 املدينة الجديدة
وثقته  موثق  عقد  أمقت�شى 
موثقة  خوداض،  اأتسام  األستاذة 
 ،(0(0 بكتوبر   (8 أتاض8خ  أفاس، 
شركاء  طرف  من  املصادقة  تمت 
شركة ETABLISSEMENT PAVIA في 

الجمع العام االستثنائي على ما يلي :
وفاة السيدة كسوس مسعودي.

وفاة السيد كسوس بأرهام.
حصص الشركة بصبحت موزعة 

كالتالي :
  635 بضماد  كسوس  السيد 

حصة.
  683 دنييال  كسوس  السيدة 

حصة.

  683 جو28  كسوس  السيدة 
حصة.

املجموع : 5000 حصة.
بضماد  كسوس  السيد  تعيي5 

كمسير للشركة ملدة غير محددة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بأر28    ( أتاض8خ  أفاس  التجاض8ة 

 )0)، تحت ضقم 2021/1772.
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 PHARMACIE IBN HAZM
FES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشر8ك وحيد
تأسيس شركة

في  املوقع  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أتاض8خ  واملسج2     فبراير  )0)، 
عدد  تحت     فبراير  )0)، 
بسا�شي  قانو5  وضع  تم   ،RE8036
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
بشر8ك وحيد والتي تحم2 الخصائص 

التالية :
 PHARMACIE IBN  : التسمية 

.HAZM FES
صيدالنية   : االجتماعي  الهدف 

تبيع أالتقسيط.
دضهم   (. 00.000  : ضاسمال 
أتاض8خ  3  املساهمة  أمقت�شى عقد 
0)0) املسج2 في    فبراير  ديسمبر 
تم   RE8040 ضقم  تحت   ،(0( 
تحو28 الشخص الذاتي شانق فاتحة 
الحاملة ب ت و عدد )E33950 والتي 
التجاضي  أالسج2  مسجلة  كانت 
إلى شخص   6 3 ( أفاس تحت ضقم 
 PHARMACIE اسم  تحت  معنوي 

.IBN HAZM FES
املقر االجتماعي : 90) شاضع األم2 

حي الوفاء II فاس.
املسير : شائق فاتحة.

املدة : 99 سنة.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأر28    ( أتاض8خ  أفاس  التجاض8ة 

 )0)، تحت ضقم 021/1760.
 67(57 التجاضي  السج2  ضقم 

أفاس.
239 P
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STE SYSTECH VISION
SARL

املنعقد  الغير  العام  الجمع  قرض 
لشركة  ماضس  )0)   5 أتاض8خ 

.SYSTECH VISION
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضاسمالها 00.000  دضهم,
موالي  شاضع   : االجتماعي  مقرها 
 08 شقة   30 ضقم  عماضة  الوكيلي 

حسا5 الرباط، ما يلي :
تحو28 مقر االجتماعي للشركة :

 SYSTECH الشركة  قرضت 
VISION تحو28 مقرها االجتماعي إلى 
سكتوض )0 مح2 ضقم 05 أقرب جامع 

األنواض والد مطاع تماضة.
 SYSTECH الشركة  قرضت 
VISION توسيع النشاط االجتماعي.

والصياغة  السباكة  بشغال 
والكهربائية واأللومنيوم.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0)، تحت ضقم 697)  .
240 P

CEMERC MAROC
SARL

أمقتض عقد عرفي مؤضخ أالرباط 
قرض الجمع   ،(0(0 ديسمبر  يوم  3 
 CEMERC العام غير العادي لشركة 
 ،3 ش م م مقرها   MAROC SARL
الرباط،  املحيط  حي  املقاومة  شاضع 
املسجلة  دضهم    0.000 ضبسمالها 
أالسج2 التجاضي أالرباط تحت ضقم 

69)77 ما يلي :
النهائية  الحساأات  على  املوافقة 
وذلك  الشركة  أتصفية  املتعلقة 
أتحقيق األصول وتسديد الخصوم، 
السيد  الشركة  ذمة مصفي  وإخالء 
جميع  من  الشراط  الوديي  سعد 
تصفية  إنهاء  وبالتالي  املسؤوليات 

الشركة.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت  بأر28  )0)،    ( أتاض8خ 

.  (675
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سومامورا
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السج2 التجاضي ضقم 5))35 

تعدي2
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املنعقد أتاض8خ 0) يناير  )0).
سوماموضا  شركة  شركاء  قرض 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

ما يلي :
املرحومة  الشر8كة  وفاة  إعال5 

الهام ملو8لحي.
سهما التي كانت في    (50 توزيع 
ملكية املرحومة أمقت�شى عقد إضاثة 
على   (0(0 يوليو   7 أتاض8خ    55 ضقم 

الشك2 التالي :
املرحومة  لزوج  أالنسبة   3 / 5

السيد سعيد الربالي بي 50) سهما.
القاصر  للبنت  أالنسبة   5/   5

شيماء الربالي بي 333 سهما.
القاصر  للبنت  أالنسبة   5/   5

ضانية الربالي بي 333 سهما.
املرحومة  ألب  أالنسبة   (/   5
السيد عبد الرحما5 ملو8لحي بي 67  

سهما.
املرحومة  ألم  أالنسبة   (/   5
السيدة بمهاني املكداض بي 67  سهما.
تعدي2 النظام القانوني للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0)، تحت ضقم 635)  .
242 P

 ESSENTIAL RESOURCES
INFRASTRUCTURE

SARL
ضاس مالها : 50.000 دضهم

مقرها االجتماعي : عماضة 30، شقة 
8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسا5، 

الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أمقت�شى عقد عرفي حرض أالرباط 
وضع  تم  ماضس  )0)،    9 أتاض8خ 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 
تحت  وذلك  املحدودة  املسؤولية 

املعطيات التالية :
 ESSENTIAL  : التسمية 
 RESOURCES INFRASTRUCTURE

.SARL

الهدف : هدف الشركة هو :
الترأة  وحفظ  تجديد  بنشطة  

والغاأات.
بنشطة التصميم والتركيب لطرق 
للزضاعة  املختلفة  املائية  االستزضاع 

الداخلية والخاضجية.
جميع األنشطة املتعلقة أالطرق 

البيئية والزضاعية املستدامة.
استنساخ واستخراج النباتات.

انتاج األسمدة العرو8ة والسماد.
لهذه  الالزمة  املواد  وبيع  شراء 

األنشطة.
املساعدة  بو  االستشاضات  جميع 
املتعلق  التدض8ب  بو  الخدمات  بو 
وكذلك  بعاله  املذكوضة  أاألنشطة 

املشوضة وإداضة املشاضيع املماثلة.
املعامالت  جميع  لعام  وبشك2 
بو  الصناعية  بو  التجاض8ة  بو  املالية 
املنقولة بو غيرها من املعامالت التي 
قد تتعلق بشك2 مباشر بو غير مباشر 
كليا بو جزئيا بغرض الشركة بو أأية 
من  صلة  ذات  بو  مماثلة  بغراض 
املحتم2 ب5 تسه2 تشغي2 بو تطو8ر 

الشركة ونشاطها.
يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
املقر االجتماعي : عماضة 30، شقة 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا5،   8

الرباط.
دضهم موزع   50.000  : ضاس املال 
على 500 حصة قيمة ك2 حصة 00  
دضهم حرضت كلها ووزعت على الشك2 

اآلتي :
سيف  خليفة  هللا  عبد  السيد 

الربيعه الكعبي 50) حصة.
السيد ض8اض أن عبد اللطيف أن 

اأراهيم البطاط 5)  حصة.
 KRISTINA ANDREA السيدة 

MENTOVA  5)  حصة.
املجموع : 500 حصة.

التسيير : عي5 ك2 من السيد عبد 
الكعبي  الربيعه  سيف  خليفة  هللا 
 KRISTINA ANDREA ي و السيدة 
ملدة  للشركة  مسيرا5   MENTOVA

غير محدودة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر إ5 بول سنة اجتماعية 
سوف تنتهي يوم  3 ديسمبر  )0).

االحتياطي  لتكو8ن   %5  : األضباح 
القانوني والباقي يوزع على الشركاء.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ )  بأر28  )0).
ضقم السج2 التجاضي 09  5 .
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 SPEED LEARNING
ACADEMY

SARL
ضاس مالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : عماضة 30، شقة 
8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسا5، 

الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أمقت�شى عقد عرفي حرض أالرباط 
وضع  تم  فبراير  )0)،   (5 أتاض8خ 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 
تحت  وذلك  املحدودة  املسؤولية 

املعطيات التالية :
 SPEED LEARNING  : التسمية 

.ACADEMY  SARL
الهدف : هدف الشركة هو :

في  والنصائح  الخاص  التكو8ن 
وسائ2  جميع  وعلى  بشكالها  جميع 
الفئات  لجميع  واملخصصة  اإلعالم 
واإلداضات  الشركات  ذلك  في  أما 
واألشخاص الطبيعيي5 واالعتباض8ي5، 

العامة بو الخاصة.
واملساعدة  االستشاضات  خدمات 

في مجال التدض8ب واملواضد البشر8ة.
الدوضات  بو  األحداث  تنظيم 

التدض8بية بو الندوات.
تأجير مساحات التدض8ب وإداضتها 

وتحر8كها وتطو8رها.
املهنية   والكتب  املجالت  نشر 

والتقنية.
أأي  امللكية  حقوق  استثماضات 
شك2 من األشكال وال سيما عن طر8ق 
األوضاق  استرداد جميع  بو  االكتتاب 
املالية القاألة للتحو28 بو االسهم بو 
السندات بو األسهم بو األوضاق املالية 
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جميع  في  املدضجة  غير  بو  املدضجة 

بو  املؤسسة  الشركات  بو  الشركات 

من  شك2  أأي  تشكيلها  سيتم  التي 

بو  صناعية  كانت  سواء  األشكال 

تجاض8ة بو مالية، الزضاعية بو العقاض8ة 

بو غيرها.

األسهم  حيازات  وتنظيم  إداضة 

املذكوضة.

والنصائع  الخدمات  جميع 

على  الشركات  لصالح  والدضاسات 

بو  املحاسبية  بو  اإلداض8ة  املستو8ات 

الفنية بو التجاض8ة بو املالية بو غيرها.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التي لها اضتباط مباشر بو غير مباشر 

والتي  بعاله  املبنية  الغايات  أإحدى 

تنمية  على  تساعد  ب5  شأنها  من 

الشركة.

يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

املقر االجتماعي : عماضة 30، شقة 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا5،   8

الرباط.
ضاس املال : 00.000  دضهم موزع 

حصة  ك2  قيمة  حصة    000 على 

دضهم حرضت كلها ووزعت على    00

الشك2 اآلتي :

السيد محمد األأيض 550 حصة.

 550 غزالة  اأن  عثما5  السيد 

حصة.

املجموع : 000  حصة.

السيد  من  ك2  عي5   : التسيير 

اأن  عثما5  والسيد  األأيض  محمد 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا5  غزالة 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر إ5 بول سنة اجتماعية 

سوف تنتهي يوم  3 ديسمبر  )0).

االحتياطي  لتكو8ن   %5  : األضباح 

القانوني والباقي يوزع على الشركاء.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ )  بأر28  )0).
ضقم السج2 التجاضي 05  5 .

244 P

JOUMAD PROMOTION 
SARL AU

ضاس مالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : عماضة 30، شقة 

8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسا5، 

الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشر8ك الواحد

أمقت�شى عقد عرفي حرض أالرباط 

وضع  تم  ماضس  )0)،    0 أتاض8خ 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 

تحت  وذلك  املحدودة  املسؤولية 

املعطيات التالية :

 JOUMAD  : التسمية 

.PROMOTION  SARL AU

الهدف : هدف الشركة هو :

السكن  بج2  من  املباني  تشييد 

الرئي�شي بو للتأجير بو البيع بعد ذلك، 

نوفمبر    6 ظهير  إطاض  في  التقسيم 

956  الذي ينظم وضع العماضات.

بشكاله  أكافة  العقاضي  التطو8ر 

وبوجه خاص تملك األضا�شي املجردة 

بو املباني املراد هدمها.

تشييد املباني أكافة الخامات.

تقسسم األضا�شي وتنميتها.

حيازة جميع املمتلكات العمرانية 

واستغاللها أك2 الوسائ2.

شركة األشغال العامة بو الخاصة 

والهندسة املدنية.

املواقع  جميع  وتشغي2  إنشاء 

الحسنة  والنوايا  العم2  ووضش 

بو  العامة  األشغال  بشركة  املتعلقة 

الخاصة.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التي لها اضتباط مباشر او غير مباشر 

والتي  بعاله  املبنية  الغايات  أإحدى 

تنمية  على  تساعد  ب5  شأنها  من 

الشركة.

يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

املقر االجتماعي : عماضة 30، شقة 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا5،   8

الرباط.

ضاس املال : 00.000  دضهم موزع 
حصة  ك2  قيمة  حصة    000 على 
وبسندت  كلها  حرضت  دضهم    00

.MSK HOLDING SARL للشركة
الصديق  السيد  عي5   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الصغير 

محدودة.
فاتح  من   : االجتماعية  السنة 
سنة  بول  إ5  ديسمبر.  إلى  3  يناير 
يوم  3  تنتهي  سوف  اجتماعية 

ديسمبر  )0).
االحتياطي  لتكو8ن   %5  : األضباح 

القانوني والباقي يوزع على الشركاء.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ )  بأر28  )0).
ضقم السج2 التجاضي     5 .
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STE TRAVAUX D’EAU 
ET CANALISATION 
DE FUTURE - STECF

SARL AU
العرفي  العقد  تسجي2  تاض8خ 
أالرباط أالخصائص  5 فبراير  )0) 

التالية :
: مقاول بعمال  الهدف االجتماعي 

متنوعة وبعمال البناء.
التفاوض.

دضهم    00.000  : املال  ضاس 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

أي5 الشركاءء على الشك2 التالي :
  000 الخالفي  جمال  السيد 

حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
8 زنقة  30 شقة  املقر االجتماعي : 

موالي احمد لوكيلي حسا5 الرباط.

التسيير : السيد جمال الخالفي.
التوقيع : السيد جمال الخالفي.

 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
. 5  93
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RABAT SANITAIRE
SARL

استثنائي  عام  جمع  أمقت�شى 
قرض  بأر28  )0)،   6 حرض في الرباط 
 RABAT للشركة  واملسير  الشركاء 

SANITAIRE ما يلي :
 39 من  االجتماعي  املقر  تحو28 
ضاس  إلى  الرباط  املزمن  عبد  زنقة 
الوفاق   5 6 شقة  جنا5 بنوال عماضة 

تماضة.
القانو5  من   5 املادة  تعدي2 

األسا�شي للشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
بأر28    3 أتاض8خ     (709 تحت ضقم 

.(0( 
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MAGIC CAR WASH
SARL AU

في  محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 
نظام  تكو8ن  تم  7 بأر28  )0)، 
املسؤولية  ذات  لشركة  بسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
التسمية : ماجيك كاض واش.

الهدف : تماضس الشركة األهداف 
التالية :

غسر السياضات والسجاد.
الغسي2 املنزلي واملتنق2.

تلميع السياضات واملعدات.
زنقة  زاو8ة   : االجتماعي  املقر 
جينيف وموسكو ضقم 0) حي املحيط 

الرباط.
  00.000  : ضبس املال االجتماعي 
حصة قيمة    000 دضهم مقسم إلى 

ك2 واحدة 00  دضهم.
التسيير : تم تعيي5 السيد عثما5 
التعر8ف  لبطاقة  الحام2  لحري�شي 
كمسير   A337515 ضقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الربط  كتاأة  لدى  القانوني  امللف 
أاملحكمة التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 

السج2 التجاضي  8  5 .
248 P
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LBM SERVICES
SARL AU

تفو8ت حصص اسهم الشركة
االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 
املنعقد أتاض8خ 30 ماضس  )0) قرضت 
LBM SEVICES SARL شركة ش م م 

ش و ضبسمالها 30.000 دضهم.
 : الشركة  تفو8ت حصص اسهم 
قام السيد محسن مهدي أنق2 جميع 
 LBM في شركة  يملكها  التي  األسهم 
سهم أقيمة    50  SERVICES SARL
غرودي  ال  للسيدة  دضهم    5.000

بحالم بو ما مجموعه 300 سهم.
األسا�شي  النظام  صياغة  إعادة 

وتحديثه.
املسير  ذمة  واأراء  استقالة 
استقالة وإقالة املسير السيد محسن 

مهدي.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
أالرباط أتاض8خ )  بأر28  )0)، تحت 

ضقم 673)  .
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STAFF FAB
SARL

ضاسمالها : 60.000 دضهم
املقر االجتماعي : حي املعموضة

ضقم 87 قطاع 5 تماضة
 30 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم  ماضس  )0)، 
تحم2 اسم سطاف فاب ش ذ م م 

تتوفر على املميزات التالية :
املقر االجتماعي : حي معموضة ضقم 

87 قطاع 5 تماضة.
صناعة   : االجتماعي  الهدف 

الجبس.
مدة االستمراض : 99 سنة.

ضبس املال : 60.000 دضهم مقسم 
دضهم    00 حصة من فئة   600 إلى 

موزع كما يلي :
 300 سليما5  أن  فهد  السيد 

حصة.
السيد محمدعطاض 50  حصة.

  50 فونتي  عبدالعز8ز  السيد 
حصة.

عبد  السيد  تعيي5  تم   : التسيير 
العز8ز فونتي كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

لتكو8ن  بعد اقتطاع %5   : األضباح 
يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السج2  تحت  أتماضة  االأتدائية 

التجاضي ضقم 679)3 .
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CANAL LINE
SARL

ضاسمال الشركة : 0.000  دضهم
املقر االجتماعي :    زنقة ملو8ة 

شقة ضقم ) بكدال الرباط
السج2 التجاضي :  8350

العادي  العام  الجمع  أمقت�شى 
أتاض8خ 9  ماضس  )0)، قرض ما يلي :

اغالق حساب التصفية أالشركة.
املصادقة على تقر8ر املصفي.

التصفية النهائية للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 758)   

أتاض8خ 5  بأر28  )0).
251 P

مكتب السيد حسن الخلويف

زاوية شارع االستقالل وزنقة ابن رشد الطابق 3 

عامرة بنعدى وجدة

الهاتف : 71/01/71

الفاكس : 25/10/71

STE CAFE KATANA
SARL

RC N°19357
العام  الجمع  محرر  أموجب 
 STE أتاض8خ 6  نوفمبر 0)0) لشركة
CAFE KATANA ش ذ م م، ضبس مالها 
ومقرها  دضهم    00.000 االجتماعي 
االجتماعي زاو8ة شاضع عالل أن عبد 

هللا وزنقة بنقرة وجدة.
قرض ما يلي :
اعال5 وفاة.

في  يملكها  التي  الحصص  توزيع 
الشركة لصالح الوضثة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
أوجدة أتاض8خ 3 ديسمبر 0)0)، تحت 

ضقم 3)8).
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مكتب األستاذ حسن الخلوفي
زاو8ة شاضع االستقالل وزنقة اأن ضشد الطاأق 3 

عماضة أنعدي وجدة

الهاتف : 71/01/71

الفاكس : 25/10/71

STE FAYANTINA MARBRE
SARL AU

RC N° 26765
الشر8ك  قراض  أموجب 
سبتمبر  )0)   3 أتاض8خ  الوحيد 
 STE FAYANTINA لشركة 
بسمالها  ش.ذ.م.ذ.م،   MARBRE
ومقرها  دضهم    0.000 االجتماعي 
الصناعية املنطقة   :  االجتماعي 
7)  وجدة قرض  ) قطعة ضقم  بستا5 

ما يلي :
 تمديد الغرض االجتماعي للشركة :
املنتجات  جميع  وتصدير  استيراد 
عن  والدفاع  واملواد  والخدمات 

النفس وقطع غياض املعدات.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت  يناير  )0)    ( أوجدة أتاض8خ 

ضقم 3  .
للخالصة واإلشاضة

السيد حسن الخلوفي
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مكتب األستاذ حسن الخلوفي
زاو8ة شاضع االستقالل وزنقة اأن ضشد الطاأق 3 

عماضة أنعدي وجدة

الهاتف :  7. 0. 05.36.7

الفاكس : 5).0 . 05.36.7

 STE DREAM IMMOBILIERE
DE L’ORIENTAL

SARL
RC 36751

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي أتاض8خ 5 يناير 
 )0) تم تحديث القواني5 األساسية 

للشركة خصائصها كالتالي :

 STE DREAM  : التسمية 

 IMMOBILIERE DE L’ORIENTAL

.SARL

املوضوع : اإلنعاش العقاضي.

وعموما جميع العمليات التجاض8ة 

واملنقولة  منها  والعقاض8ة  واملالية 

الذكر  السالفة  أاألهداف  املرتبطة 

والتي من شأنها ب5 تساهم في تنمية 

الشركة.

املدة : 99 سنة.

املقر االجتماعي : حي األطلس زنقة 

الوئام ) ضقم ) وجدة.

تم تحديد   : الربسمال االجتماعي 

  00.000 في  االجتماعي  الربسمال 

حصة    000 إلى  مقسم  دضهم 

اجتماعية أقيمة 00  دضهم للواحدة 

موزعة كالتالي :

 330 الرحيم  عبد  عمر  السيد 

حصة.

السيد زوكاغ امباضك 330 حصة.

السيد زوكاغ عمرو 350 حصة.

املجموع : 000  حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر.

اإلداضة  مهام  إسناد  تم   : اإلداضة 

كمسير  عمرو  زوكاغ  السيد  إلى 

 STE DREAM لشركة  وحيد 

 IMMOBILIERE DE L’ORIENTAL

SARL ملدة غير محدودة ال يحق إلداضة 

الشركة للم�شي قدما في بي إجراء إال 

بعد املوافقة من قب2 املساهمي5 في 

الشركة.

يقسم الرصيد بعد ليفي   : الربح 

املساهمي5  أي5  والنظامية  القانونية 

أما يتناسب مع األسهم التي يملكها 

ك2 منهما.

أكتاأة  القانوني  التسجي2  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

أوجدة تحت ضقم  3675.
للخالصة واإلشاضة

السيد حسن الخلوفي

254 P
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مكتب األستاذ حسن الخلوفي
زاو8ة شاضع االستقالل وزنقة اأن ضشد الطاأق 3 

عماضة أنعدي وجدة
الهاتف : 71/01/71
الفاكس : 25/10/71

STE DARCOM CHEZ KISSI
SARL AU

RC N° 31831
العام  الجمع  محرر  أموجب 
 STE لشركة  يناير  )0)    ( أتاض8خ 
ش.ذ.م.م   DARCOM CHEZ KISSI
دضهم   0.000 االجتماعي   ضبسمالها 
: طر8ق نحو الداض  ومقرها االجتماعي 
البيراء كلم 5 محطة طوطال وجدة 

قرض ما يلي :
االجتماعي  الربسمال  من  الرفع 
  0.000 من  دضهم   590.000 أمبلغ 
عن  دضهم   500.000 ليصبح  دضهم 
السائلة  الديو5  مقاصة  طر8ق 

واملستحقة الدفع من الشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
فبراير  )0)  فاتح  أتاض8خ  أوجدة 

تحت ضقم 373.
للخالصة واإلشاضة

السيد حسن الخلوفي
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مكتب األستاذ حسن الخلوفي
زاو8ة شاضع االستقالل وزنقة اأن ضشد الطاأق 3 

عماضة أنعدي وجدة
الهاتف :  7. 0. 05.36.7
الفاكس : 5).0 . 05.36.7

STE EMAAF CONSULTING
SARL AU
RC 36827

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي أتاض8خ 5 يناير 
 )0) تم تحديث القواني5 األساسية 

للشركة خصائصها كالتالي :
 STE EMAAF  : التسمية 

.CONSULTING SARL AU
تنظيم وتدقيق  خبرة،   : املوضوع 

الحساأات.
االستشاضة القانونية والرر8بية.

وعموما جميع العمليات التجاض8ة 
واملنقولة  منها  والعقاض8ة  واملالية 
الذكر  السالفة  أاألهداف  املرتبطة 

والتي من شأنها ب5 تساهم في تنمية 
الشركة.

املدة : 99 سنة.
شاضع  زاو8ة   : االجتماعي  املقر 
عماضة  ضشد  اأن  وزنقة  االستقالل 
ضقم     الثالث شقة  الطاأق  فائزة 

وجدة.
تم تحديد   : الربسمال االجتماعي 
 756.000 في  االجتماعي  الربسمال 
حصة   7566 إلى  مقسم  دضهم 
اجتماعية أقيمة 00  دضهم للواحدة 

موزعة كالتالي :
 7.566 حسن  خلوفي  السيد 

حصة.
املجموع : 7.566 حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى  3 ديسمبر.

اإلداضة  مهام  إسناد  تم   : اإلداضة 
كمسير  حسن  خلوفي  السيد  إلى 
 STE EMAAF لشركة  وحيد 
CONSULTING SARL AU ملدة غير 

محدودة.
أكتاأة  القانوني  التسجي2  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
  5 أتاض8خ   367(8 أوجدة تحت ضقم 

ماضس  )0).
للخالصة واإلشاضة

السيد حسن الخلوفي
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مكتب األستاذ حسن الخلوفي
زاو8ة شاضع االستقالل وزنقة اأن ضشد الطاأق 3 

عماضة أنعدي وجدة
الهاتف : 71/01/71
الفاكس : 25/10/71

STE NOURICIA
SARL

RC N° 26087
العام  الجمع  محرر  أموجب 
 STE لشركة  فبراير  )0)   (3 أتاض8خ 
ضبسمالها ش.ذ.م.م   NOURICIA 
ومقرها  دضهم   50.000 االجتماعي 
البيراء  الداض  زنقة   7  : االجتماعي 

وجدة قرض ما يلي :
قف2 التصفية والتشطيب لشركة 
 7  : STE NOURICIA أالعنوا5 التالي 

زنقة الداض البيراء وجدة.

يمينة  الطلحاوي  السيدة  تعيي5 
كمصفية للشركة أالعنوا5 التالي : 7 

زنقة الداض البيراء وجدة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
30 ماضس  )0) تحت  أوجدة أتاض8خ 

ضقم 085 .
للخالصة واإلشاضة

السيد حسن الخلوفي
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ب د شركاء

السيد اقصبي فؤاد

خبير محاسب

) 5 شاضع أوضكو5 الداض البيراء

MANNIO
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشر8ك الوحيد
ضبسمالها : 600.000.  دضهم

املقر االجتماعي : مركز الحر8ة 
التجاضي 0  شاضع الحر8ة الطاأق 3 

شقة 6 حي أنجدية الداض البيراء
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أالداض 
فبراير  )0)  أتاض8خ     البيراء 
لشركة  األسا�شي  النظام  وضع  تم 
الشر8ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد خصائصها كالتالي :
شركة   MANNIO  : التسمية 
الشر8ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
بهداف الشركة سواء   : املوضوع 

في املغرب بو في الخاضج :
ترو8ج وتأجير العقاضات.

حيازة وبيع جميع األضا�شي سواء 
حقوق  وجميع  ال  بم  مبنية  كانت 

امللكية.
للشركة  التابعة  األضا�شي  تطو8ر 
وتقسيمها وتحقيق كافة التحسينات 
وإنشاء  الطرق  وبعمال  واملنشآت 

مجمعات عقاض8ة إلخ....
 االستحواذ على مشاضكة بو حصص

في جميع الشركات.
املعامالت  جميع  عامة  وبصفة 
الصناعية بو  التجاض8ة  بو   املالية 
بو العقاض8ة بو األوضاق املالية أما في 
ذلك جميع استثماضات حقوق امللكية 
املتعلقة  املباشرة  غير  بو  املباشرة 
مشاأه  غرض  وبي  الشركة  بهدف 
تطو8ر  يعزز  ب5  يحتم2  مرتبط  بو 

الشركة.

الحر8ة  مركز   : االجتماعي  املقر 
التجاضي 0  شاضع الحر8ة الطاأق 3 

شقة 6 حي أنجدية الداض البيراء.
يوم  تاض8خ  من  سنة   99  : املدة 

التقييد أالسج2 التجاضي.
دضهم    .600.000  : الربسمال 
أقيمة  حصة    6.000 إلى  مقسمة 
الواحدة  للحصة  دضهم    00
 MYRIAM السيدة  لفائدة  محرضة 

.BENSEMLALI
السيدة  الشركة  يسير   : اإلداضة 
غير  ملدة   NADIA EL BOURY

محدودة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
السج2 التجاضي : ضقم 597309.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 
بأر28  )0)  فاتح  أتاض8خ  البيراء 

تحت ضقم 9 8)77.
من بج2 املستخرج واإلشاضة

التسيير
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ب د شركاء

خبير محاسب

) 5 شاضع أوضكو5 الداض البيراء

RIO GLACE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشر8ك الوحيد

ضبسمالها : 000.000.) دضهم
املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 

99 - 00  حي السالم الداخلة
السج2 التجاضي : 59)

الوحيد  الشر8ك  ملحرر  وفقا 
تم  ماضس  )0)  أتاض8خ     املنعقد 

اتخاذ القراضات التالية :
األسا�شي  الغرض  نطاق  توسيع 
«تجاضة  نشاط  أإضافة  للشركة 

األسماك».
تحديث النظام األسا�شي للشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
ماضس  )0)   (9 أتاض8خ  أالداخلة 

تحت ضقم 21/474.
من بج2 املستخرج واإلشاضة

التسيير
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أر�شي بالنت
ARCHI PLANTS

عرفي  بو  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
بأر28    3 أتاض8خ  تماضة  في  مسج2 
ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   (0( 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
التسمية : بض�شي أالنت.

الهدف االجتماعي : 
االستشاضات والدضاسات والتحلي2 

التقني.
 البحوث والدضاسات العامة والخاصة
الكلية الخدمات  جميع  تحقيق   مع 
وتصميم  )استشاضة  الجزئية  بو 

ومتابعة( في املجاالت التالية :
)حرري  املد5  وتنمية  تخطيط 

وض8في وإقليمي(.
الهندسة والبيئة.

دضاسات األثر واملخاطر والجدوى 
في  املجاالت املذكوضة بعاله.

مع  واالستشاضة  التواص2 
الجزئية  بو  الكلية  الخدمات  تحقيق 

)االستشاضة والتسو8ق واملتابعة(.
التدض8ب والتعليم املستمر لصالح 
العامة وشبه العامة    : بطراف ثالثة 

واألفراد )املجموعات واألشخاص(.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
الفرائية والتجاض8ة واملالية واملنقولة 
والعقاض8ة التي قد تتعلق بشك2 مباشر 
أأحد  جزئيا  بو  كليا  مباشر  غير  بو 
األشياء املذكوضة بعاله بو من املحتم2 
ب5 تعزز تطو8ر نشاط الشركة وكذلك 
بي مساهمات مباشرة بو غير مباشرة 
أأي شك2 من األشكال في الشركات 

التي تسعى لتحقيق نفس األهداف.
ضبسمال الشركة : 000.000  دضهم 
حصة اجتماعية   000  مقسمة إلى 
من فئة 00  دضهم للحصة الواحدة.

نوال الراوج : 000  حصة.
املجموع : 000  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

كومبني شركة  نوب2  عند   : املقر 

بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد : 9)  شاضع القاهرة شقة ضقم 

) تماضة.

املسير : نوال الراوج.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

703)3  أتاض8خ 3  بأر28  )0).
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RAKIB FER ALU
شركة محدودة املسؤولية

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : ضقم )55  الطاأق 

األول تجزئة جنا5 ) القنيطرة

تأسيس شركة
أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 

تأسيس  تم  قد  فبراير  )0)    0

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية :

.PAKIB FER ALU : التسمية

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية.

النجاضة   : االجتماعي  الهدف 

والتجاضة في األملنيوم والحديد.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة موزعة 

أي5 الشركاء :

ألغيرة خالد 500 حصة.

الهاللي مسعود 500 حصة.

املدة : 99 سنة اأتداء من تاض8خ 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2 في 

السج2 التجاضي إلى  3 ديسمبر.

  55( ضقم   : االجتماعي  املقر 

 ( جنا5  تجزئة  األول  الطاأق 

القنيطرة.

خالد  ألخيرة  السيد   : التسيير 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.A763556 ضقم

الحام2  مسعود  الهاللي  والسيد 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.A295883

أاملحكمة  القانوني  الوضع  تم 

 (( أتاض8خ  أالقنيطرة  االأتدائية 

في  التقييد  ضقم  تحت  ماضس  )0) 

السج2 التجاضي ضقم   597.
قصد النشر
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مكتب األستاذ بغداد عوشر

موثق

 6)5 تجزئة الحاج فاتح الطاأق الثاني

الداض البيراء

STE LOTICHERK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شر8ك وحيد

ضبسمالها االجتماعي : 500.000.) 

دضهم

مقرها االجتماعي : زنقة مڭونة 

سوي�شي ضباط

تلقاه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

أالداض  موثق  عوشر  بغداد  األستاذ 

 (0 9 نوفمبر    5 أتاض8خ  البيراء 

 LOTICHERK شركة  أخصوص 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

 : االجتماعي  ضبسمالها  وحيد  شر8ك 

500.000.) دضهم مقرها االجتماعي : 

زنقة مڭونة سوي�شي ضباط.

تم تعيي5 السيد هشام سعد هللا 

السالفة  للشركة  مساعد  كمسير 

الذكر.

معامالتها  ك2  في  الشركة  ستلزم 

عمر  موالي  للسيد  فردي  أتوقيع 

الشرقاوي بو السيد هشام سعد هللا.

تم في املحكمة   : اإليداع القانوني 

التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 09069  

أتاض8خ 3 ديسمبر 0)0).
ملخص قصد النشر

االستاذ بغداد عوشر
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LILAL TRAV
SARL

شركة محدودة املسؤولية
ذات شر8ك وحيد

ضبس املال : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : الكرج الكائن 

أتجزئة الحوز8ة ألوك ف ضقم 75 
الحوز8ة القنيطرة

سج2 تجاضي ضقم  5860
العام االستثنائي  الجمع  أموجب 
بأر28   7 املنعقد أمقر الشركة أتاض8خ 

 )0) تقرض ما يلي :
تفو8ت حصص :

ملكية  في  حصة   500 تفو8ن 
السيد خلي2 أندحا5 إلى السيدة منى 

ميموني.
 : للشركة  جديدة  مسيرة  تعيي5 
مسيرة  ميموني  منى  السيدة  تعيي5 

للشركة لفترة غير محدودة.
تتولى السيدة منى ميموني التوقيع 
املتعلقة  الوثائق  جميع  على  املنفرد 

أالشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 598).
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PREV INVEST
شركة مجهولة 

أربسمال قدضه 500.300.000.  
دضهم

مركز األعمال الر8اض شاضع النخي2 
حي الر8اض ص ب 038) أالرباط

من  ماضس  شهر  من  الثامن  في 
عقد  وعشر8ن  وواحد  بلفي5  العام 
أر8يف  الشركة  إداضة  مجلس  بعراء 
مجهولة  شركة  )ش.م(  انفست 
ضبسمالها  املغربي  القانو5  أموجب 
دضهم مقرها االجتماعي   .500.300.000 
مركز األعمال الر8اض شاضع النخي2 
أالرباط،   (038 الر8اض ص ب  حي 
  38333 ضقم  التجاضي  السج2 
اإلداضي  املجلس  اجتماع  أالرباط 
املوجودة  والتدأير  اإليداع  أصندوق 
املامونية  الحسن  موالي  ساحة  في 
املدير8ن  قب2  من  أاإلجماع  الرباط 
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الحاضر8ن بو املمثلي5 تقرض ب5 يتربس 

هذا  سودة  أن  علي  محمد  السيد 

بنس  السيد  تعيي5  وتم  االجتماع 

سكرتيرا لالجتماع.

في ختام املناقشات اتخذ مجلس 

اإلداضة القراضات التالية :

على  أاإلجماع  املجلس  يوافق 

فبراير   (( أتاض8خ  اجتماع  محرر 

.(0( 

مجلس اإلداضة علما  بخذ بعراء 

من  مر8وح  وفاء  السيدة  أاستقالة 

 8 مهامها كمديرة تنفيذية اأتداء من 

ماضس  )0) أينما ظلت عرو مجلس 

إداضة شركة أر8ف انفيست )ش.م.(.

مر8وح  وفاء  السيدة  من  أدال 

املدير  أتعيي5  اإلداضة  مجلس  قام 

التنفيذي.

سودة،  أن  علي  محمد  السيد 

للبطاقة  الحام2  الجنسية  املغربي 

في  املقيم   A700865 ضقم  الوطنية 
شاضع   5 ضقم   P ألوك   (5 القطاع 

وذلك  الرباط  الر8اض  حي  الفوفال 
لفترة واليته كعرو للمجلس اإلداضي 

بي حتى الجمع العام العادي الخاص 

في  3  املحاسبتيةاملنتهية  أالسنة 

ديسمبر 6)0).

املمنوحة  الصالحيات  مع مراعاة 

صراحة أموجب القانو5 الجتماعات 

وكذلك  اإلداضة  ومجالس  املساهمي5 

األسا�شي  النظام  يمنحها  التي  تلك 

يتولى الرئيس اإلداضة  ملجلس اإلداضة، 

أأوسع  و8تمتع  للشركة  العامة 

جميع  في  للتصرف  الصالحيات 

والقيام  الشركة  أاسم  الظروف 

أجميع األعمال والعمليات والتصر8ح 

بها في حدود غرض الشركة.

مجلس اإلداضة علما  بخذ بعراء 

أتعيي5 السيد يوسف شالش املغربي 

الوطنية  للبطاقة  الحام2  الجنسية 
دائم  كممث2   AB500750 ضقم 

للنظام الجماعي ملنح ضواتب التقاعد 

ليح2 مح2 السيد سعيد   «RCAR»

النمس في مجلس اإلداضة.

كاملة  صالحيات  املجلس  يمنح 
مستخرج  بو  بو صوضة  بص2  لحام2 
من هذه املحاضر إلتمام اإلجراءات 

املطلوبة قانونا عند االقتراء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
 القانوني لدى كتاأة الربط أاملحكمة
بأر28   6 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )50)  .
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 GEMMARIA
DEVELOPPEMENT

SARL AU
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أالداض 
تم  فبراير  )0)    0 أتاض8خ  البيراء 

تأسيس شركة أاملواصفات التالية :
 GEMMARIA  : التسمية 

.DEVELOPPEMENT
سبتة  زنقة   7  : االجتماعي  املقر 
إقامة ضامي الطاأق الثاني ضقم املكتب 

8 الداض البيراء.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
االستشاضات   : االجتماعي  الهدف 

اإلداض8ة.
جميع  في  الشركة  مشاضكة 
التي  بو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
ضبطها  يمكن  والتي  إنشاؤها  سيتم 
بهدف  مباشر  غير  بو  مباشر  بشك2 
ذات  بو  مماثلة  أأهداف  بو  الشركة 
الشركات  بو  الشركات  خاصة  صلة 
هدفها  يساهم  ب5  املرجح  من  التي 
في تحقيق غرض الشركة وهذا أأي 
حال من األحوال ال سيما من خالل 
املساهمة بو االكتتاب بو شراء األسهم 
بو األسهم بو بضباح األسهم بو اإلندماج 
بو  التحالف  بو  بو املشروع املشترك 

ضعاية.
 تحقيقها لهذه الغاية يجوز للشركة
جميع  إنشاء  الخصوص  وجه  على 
 املؤسسات واكتسابها وإداضتها وتشغيلها
حتى لصالح بطراف ثالثة وفقا ألحكام 
املتعلقة  العمليات  لجميع  القانو5 
بهدف  مباشر  غير  بو  مباشر  بشك2 

الشركة.

املالية،  املعامالت  وعموما جميع 
التجاض8ة، الصناعية، العقاض8ة والغير 
صلة  ذات  تكو5  قد  والتي  العقاض8ة 
أاألهداف  مباشرة  غير  بو  مباشرة 
في تطو8رها  املذكوضة بعاله وتساهم 

بو تمديدها.
الربسمال : 000.000.  دضهم

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى  3 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
فاطمة  السيدة   : الحصص 

الخانوش 0.000  دضهم.
التسيير : فاطمة الخانوش حاملة 
 B5(8(89 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
عماضة  شامة  أالد  تجزئة  في  املقيمة 
من  ط س األلفة الداض البيراء   59

مواليد فاتح يناير 936 .
املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجاض8ة أالداض البيراء.
السج2 التجاضي : 7)5983 أتاض8خ 

8 بأر28  )0).
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SUSHI D’OR
 SIEGE SOCIAL : CENTRE
 D’AFFAIRES AL HIBA 10

 RUE LIBERTE N° 5 ETAGE 3
CASABLANCA

ICE : 002760000022
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أالداض 
تم  فبراير  )0)   (( أتاض8خ  البيراء 

تأسيس شركة أاملواصفات التالية :
 SUSHI دوض  سو�شي   : التسمية 

.D’OR
0  زنقة الحر8ة   : املقر االجتماعي 

الطاأق 3 الرقم 5 الداض البيراء.
املطعم   : االجتماعي  الهدف 

وخدمات املطعم املتنق2.
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
الربسمال : 00.000  دضهم.

عبد  الصاأر  السيد   : التسيير 
اللطيف.

املركز الجهوي   : اإليداع القانوني 
لالستثماض أالداض البيراء.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى  3 ديسمبر.

املدة : 99 سنة.
السج2 التجاضي : 596577.

266

SINGAPORE GARDEN
 SARL AU

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   (0 7 بغسطس    6 في  أالرباط 
وضع القانو5 األسا�شي للشركة ذات 
الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد :
 SINGAPORE  : التسمية 

.GARDEN
مقهى وقاعة   : الهدف االجتماعي 

شاي.
09) عي5  املقر االجتماعي : تجزئة 

العتاضيس الصخيرات تماضة.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تقييدها أالسج2 التجاضي.
ضبسمالها : إ5 ضبسمال الشركة قد 
0.000  دضهم مقسمة  حدد في مبلغ 
دضهم    00 حصة من فئة    00 إلى 

للحصة الواحدة :
للشركة  كمسير  عينت   : التسيير 
غير  ملدة  أوشرى  لحالح  السيدة 

محدودة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
لالستثماض  الجهوي  للمركز  التابعة 
- زعير في  - زموض  - سال  لوالية الرباط 

شهر سبتمبر من سنة 7 0).
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MASTER GRAINS
 SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 DOMICILIATION A AV

 ABDELKARIM EL KHATTABI
 IMB BEN MOUSSA EL
GOUACHE ETG 2 FES

تأسيس 
تم  بأر28  )0)  فاتح  أتاض8خ 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص اآلتية :
التسمية : ماستر الحبوب ش.م.م.

الشركة  موضوع   : املوضوع 
أاملغرب بو الخاضج :

أائع الحبوب أالجملة.
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مستغ2 معصرة الز8تو5.
مقاول نق2 البرائع.

التجاض8ة،  العمليات  ك2  وعموما 
الصناعية واملالية املتصلة أموضوع 

الشركة.
املقر االجتماعي : شاضع عبد الكر8م 
الكواش  لبنمو�شى  إقامة  الخطابي 

الطاأق ) فاس.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 
دضهم    00.000 االجتماعي محدد في 
قسمت إلى 000  حصة من فئة 00  
دضهم للواحدة كلها مكتتبة ومحرضة 

كما يلي :
محمد  املدغري  العلوي  السيد 

نجيب 55.000 دضهم.
هاشم  املدغري  العلوي  السيد 

0.000) دضهم.
املدغري سكينة  العلوي  السيدة 

500.)  دضهم.
السيدة العلوي املدغري احسا5 

500.)  دضهم.
الشركة ذات تسيير من   : التسيير 
طرف العلوي املدغري محمد نجيب.

السنة   : االجتماعية  السنة 
االجتماعية تبتدئ في الفاتح من يناير 

لتنتهي في  3 من ديسمبر.
 تم اإليداع القانوني أكتاأة الربط
أتاض8خ أفاس  التجاض8ة   أاملحكمة 

8 بأر28  )0) تحت ضقم 7 7 .
السج2 التجاضي ضقم 09)67.
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مزاض بوديت واستشاضات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسمالها : 500. 6.55 دضهم

مقرها االجتماعي :  0 05  شاضع عبد املومن 
الداض البيراء

RABAT ANNAKHIL CENTRE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
 (0(0 يناير   ( أمدينة الرباط أتاض8خ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

 RABAT ANNAKHIL  : التسمية 
.CENTRE

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

الهدف : تهدف الشركة في املغرب 
كما في الخاضج إلى :

األعمال  مركز  نشاط  مماضسة 
املالزمة  الخدمات  جميع  وتقديم 
لهذا النشاط وال سيما تأجير بو توفير 
بو  االجتماعات  قاعات  بو  املكاتب 
خدمات  توفير  املكاتب،  تجهيزات 
املحاسبة،  خدمات  السكرتاض8ة، 
خدمات  املعلوماتية،  الخدمات 
االنترنيت(  )الهاتف،  االتصاالت 
تسلم املراسالت وتوزيعها على الزبناء 
وبشك2 عام ك2 الخدمات التي يمكن 

ب5 يطلبها زبناء املركز.
غير  بو  املباشرة  املشاضكة 
املباشرة في جميع العمليات التي قد 
مباشر  غير  بو  مباشر  بشك2  تتعلق 
أنشاط الشركة املذكوضة بعاله عن 
حقوق  بو  الشركات  إنشاء  طر8ق 
االندماج عمليات  بو   الشركات 
بو الجمعيات بو املشاضكات بو غير ذلك.
 وبصفة عامة ك2 العمليات الصناعية
عالقة  لها  التي  واملالية  والتجاض8ة 
من  والتي  بعاله  االجتماعي  أالهدف 

شأنها تطو8ر وتنمية الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة اأتداء من 

تاض8خ تسجيلها أالسج2 التجاضي.
 HIGH عماضة   : االجتماعي  املقر 
 6 و   5 الطاأق الثالث مكتب   TECH

حي الر8اض الرباط.
في  محدد   : االجتماعي  الربسمال 
  00 دضهم مقسم إلى    0.000 مبلغ 
للحصة  دضهم    00 فئة  من  حصة 
الواحدة مدفوعة أالكام2 من طرف 

الشركاء :
 IWG GROUP شركة 

HOLDINGS : 90 حصة.
 UMBRELLA HOLDINGS شركة

II : و 0  حصص.
بي ما مجموعه : 00  حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 
وتنتهي في  3 ديسمبر من ك2 سنة.

التسيير : ستسير الشركة وملدة غير 
 LYNSEY محددة من طرف السيدة 
الجنسية  أر8طانية   ANN BLAIR
مقيمة    978 مزدادة يوم فاتح ماي 
ألوكسمبوضغ وحاملة لجواز سفر ضقم 

.5(89(83 0
تم   : اإليداع القانوني والتسجي2 
الشركة  وتسجي2  القانوني  اإليداع 
لدى املحكمة التجاض8ة لنفس املدينة 

تحت ضقم 67) 5 .
أمقت�شى مقتطف وبيا5

مزاض بوديت واستشاضات

269 P

ائتمانية فداد ش.ذ.م.م

5 املركز التجاضي اأن سينا اكدال الرباط

الهاتف : )05.37.77.59.7 /  05.37.77.59.8

GREEN TOUCH شركة
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر8ك وحيد

املوقع  الشركة  نظام  أمقت�شى 
ماضس  )0)    7 أتاض8خ  أالرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
أاملواصفات  بشر8ك وحيد  محدودة 

التالية :
 GREEN TOUCH  : التسمية 

.SARL AU
صالو5   : االجتماعي  الغرض 

للحالقة.
املقر االجتماعي : الرباط زنقة عبد 
تامسنا  أاب  إقامة  أوطالب  العز8ز 

الطاأق األض�شي الرقم ) .
 الربسمال : 00.000  دضهم مقسم
دضهم    00 أقيمة  حصة    000 إلى 
 للواحدة موزعة على الشر8كة الوحيدة

على النحو التالي :
  000  : عافري  هدى  السيدة 

حصة.
مجموع الحصص : 000  حصة.

التسيير : ز8نب شوقي.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.
املدة : 99 سنة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 776)  .
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  CONSULTING AKADAMI
SOCIALE DENOMINATION

في  مؤضخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
قد  بأر28  )0)  أتاض8خ  )  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة :
االستشاضة   : االجتماعي  الهدف 

للشركات.
دضهم    0.000  : ضبسمال الشركة 
مقسمة إلى 00  حصة من فئة 00  

دضهم للحصة الواحدة :
لندى ايت قدوض 50 حصة.

دانيلو بدامي 50 حصة.
موالي  زنقة   8 شقة   30  : املقر 

احمد لوكيلي حسا5 الرباط.
لندى ايت قدوض ودانيلو   : املسير 

بدامي.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

559 5  - الرباط.
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FH COM
SARL AU

في  مؤضخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
قد  بأر28  )0)   7 أتاض8خ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر8ك وحيد :
الهدف االجتماعي : 

االستيراد والتصدير.
غياض  قطع  وتصدير  استيراد 

السياضات.
إنشاء عقاضي.

التجاضة.
املعامالت  جميع  عام  وبشك2 
بشك2  املتعلقة  واملالية  التجاض8ة 
مباشر بو غير مباشر أاألشياء املذكوضة 
في  تساعد  ب5  يحتم2  بوالتي  بعاله 

تحقيقها وتطو8رها.
دضهم    0.000  : ضبسمال الشركة 
مقسمة إلى 00  حصة من فئة 00  

دضهم للحصة الواحدة :
العايدي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

00  حصة من فئة 00  دضهم.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

 56 املقر : شاضع عقبة عماضة ضقم 

شقة ضقم 30 بكدال الرباط.

املسير : فاطمة الزهراء العايدي.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

بأر28   7 أتاض8خ  الرباط    50967

.(0( 
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Q.S TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

لشر8ك وحيد

ضبس املال : 00.000  دضهم

دواض ولد عمرا5 سوق الثالثاء الغرب 

سيدي أوبكر الحاج

تصر8ح أالتأسيس
أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 

أتاض8خ واملسج2  ماضس  )0)    8 

تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)    8

تحم2 الخصائص التالية :

Q.S TRANS SARL : التسمية

الهدف : نق2 املستخدمي5.

دواض ولد عمرا5   : املقر االجتماعي 

أوبكر  سيدي  الغرب  الثالثاء  سوق 

الحاج.

  00.000  : الشركة  ضبسمال 

دضهم.

القي�شي  محمد  السيد   : التسيير 

 GB271900 ضقم  الوطنية  أطاقته 

والسيد عز8ز الصباني شر8ك أطاقته 

والحصص   GB95844 الوطنية ضقم 

مناصفة أينهما ب 50% لك2 وحيد.

السج2 التجاضي : لقد تم اإليداع 

أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 

االأتدائية بسوق بضبعاء الغرب أتاض8خ 

ضقم   )  تحت  بأر28  )0)  فاتح 

والحصول على السج2 التجاضي ضقم 

.(7093
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اويت ستيل كابل
IWET STIL CABELE
ش م م بشر8ك وحيد

الربسمال االجتماعي : 50.000 .) 
دضهم

املقر االجتماعي : 3) شاضع الكونكو
شقة ضقم 6  الرباط

أتاض8خ  املؤضخ  القراض  أمقت�شى 
فبراير  )0) قرض الشر8ك وحيد    (
 IWET كاأ2  ستي2  او8ت  لشركة 
STIL CABELE ش م م بشر8ك وحيد 

ما يلي :
تحو28 مقر الشركة من : 3) شاضع 
 : إلى  الرباط    6 ضقم  شقة  الكونكو 
املحيط   ( شقة  املقاومة  شاضع   30

الرباط.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
بأر28   7 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7 5)  .
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ABR SYSTEMES
SARL AU

عماضة 30 شقة 8 زنقة موالي احمد 
لوكيلي حسا5 الرباط

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم   ،(0(0 فبراير   (7 أالرباط أتاض8خ 
ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 

املسؤولية املحدودة.
 ABR SYSTEMES  : التسمية 

SARL AU
شقة   30 عماضة   : املقر االجتماعي 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا5   8

الرباط.
الهدف االجتماعي : شركة لتطو8ر 
واملسوح  املعلوميات  تكنولوجيا 
االتصاالت  دضاسة  والبحوث، 

الحاسوبية واالستشاضات.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
أفاتح  تبتدئ   : املالية  السنة 
سنة ك2  من  ديسمبر  إلى  3   يناير 
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاض8خ 

التسجي2.

الشركة   ضبسمال  إ5   : املال  ضبس 

دضهم    00.000 مبلغ  في  حدد  قد 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة.

000  حصة للسيد خالد الرملي.

املسير : السيد خالد الرملي.
 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

59) 5  أتاض8خ 5  بأر28  )0).
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GENESIS TECHNOLOGIES
تأسيس شركة

في مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

تم  قد  أالرباط،  فبراير  )0)    7

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تحم2  التي  املحدودة 

التالية :

 GENESIS  : التسمية 

TECHNOLOGIES

املعلوميات   : االجتماعي  الهدف 

تصميم،  تحلي2،  )أرمجة، 

البرمجيات(.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

شاضع  59  : االجتماعي   املقر 

اأن سينا شقة ضقم    بكدال الرباط.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 
دضهم    00.000 ضبسمال الشركة في 

اجتماعية  حصة    000 إلى  موزعة 

أالكام2  إصداضه  تم    00 أقيمة 

وتوزيعه على النحو التالي :

 : أر8كاسكو  لوكا جيروم نوضبيط 

00) حصة.

الياس ألي2 : 500 حصة.

وسام ألي2 : 500 حصة.

جيروم  لوكا  السيد   : التسيير 

نوضبيط أر8كاسكو ضقم جواز السفر 

20AL13042 القاطن ب  ) أوليفاضد 

لو 3008  مرسيليا فرنسا.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   8 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 
التجاضي  السج2  ضقم  تحت   (0( 

. 5 067
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EZLY
SARL AU

أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)   30
بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص تحم2  والتي   وحيد 

التالية :
EZLY SARL AU : التسمية

SARL AU : الصفة القانونية
في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

بشغال البناء وبعمال مختلفة.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

أي5 الشركاء على الشك2 التالي :
  000  : ازالف  سفيا5  السيد 

حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
النهرة  حي   : االجتماعي  املقر 

سكتوض   ضقم )9  تماضة.
املسير : السيد سفيا5 ازالف.

التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
. 3(69 
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AGENCOM
SARL

تحو28 املقر االجتماعي
العام  الجمع  ملحرر  تبعا 
في البيراء  أالداض   االستثنائي 
 AGENCOM 0) بأر28 0)0) لشركة

.SARL
االجتماعي  املقر  نق2  تقرض  قد 
للشركة من  3  شاضع بنفا إقامة بز8ر 

الداض البيراء.
تجزئة الحمرة   83 و   8( إلى أقعة 

خر8بكة.
القانو5  من   5 الفص2  تغيير 

األسا�شي :
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
تحت  بأر28  )0)   8 أتاض8خ  البيراء 

ضقم 773980.
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SOCIETE AFITRA
SARL AU

تفو8ت حصص
تبعا ملحرر قراض الشر8ك الوحيد 

 (0(0 5) ديسمبر  في  أالداض البيراء 

لشركة AFITRA SARL AU قرض :

إلى  الحصص  جميع  تفو8ت 

السيدة ازهاض سعيد.

استقالة املسير مع إعطائه اإلأراء 

التام أدو5 تحفظ.

من  سعيد  بزهاض  السيدة  تعيي5 

جنسية مغربية كمسيرة وحيدة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

9 ماضس  )0) تحت  البيراء أتاض8خ 
ضقم 36 769.
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SOCIETE HOUDA ELEC
تفو8ت حصص

أالداض  الشركاء  قراض  تبعا ملحرر 

لشركة  ماضس  )0)   (3 في  البيراء 

HOUDA ELEC قرض :

إلى  الحصص  جميع  تفو8ت 

السيدة فكري خدوج.

استقالة املسير مع إعطائه اإلأراء 

التام أدو5 تحفظ.

من  فكري خدوج  السيدة  تعيي5 

جنسية مغربية كمسيرة وحيدة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

تحت  بأر28  )0)   8 أتاض8خ  البيراء 
ضقم 773979.
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SMLM PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

في واملسج2   (0(0 بكتوبر    3  في 

تأسست  أالرباط   (0(0 نوفمبر     

الشركة ذات الخصائص التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

محدودة.

الهدف االجتماعي : تكو8ن مستمر 

في جميع التخصصات.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

مقسمة إلى 000  حصة أقيمة 00  

دضهم للحصة موزعة كما يلي :

ماء العيني5 سعد : 500 حصة.

الحافي مروا5 : 500 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

شاضع بنوال   (3  : املقر االجتماعي 

 5 ضقم  مكتب  فلوضي     عماضة 

ميموزة القنيطرة.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

أالقنيطرة  االأتدائية  أاملحكمة 

.585(5

281 P

FERMOS
SARL A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV TARIK IBN

 ZIYAD LOT BENNACEUR II

IMM 25 2ème ETAGE APPT N°4

TEMARA

للمساهمي5  الجمعوي  القراض 

ماضس  )0)    7 في  أتماضة  املؤضخ 

ذات  ش.م.م   FERMOS لشركة 

شر8ك وحيد قرض ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 

من ودادية القدس ضقم 83 املجموعة 

ا تفلت إلى شاضع طاضق اأن ز8اد تجزئة 

الثاني  الطاأق   (5 عماضة   ( أناصر 

شقة ضقم 5 تماضة.

للشركة  بسا�شي  نظام  إقامة 

جديد.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 55(5 ضقم  تحت  أتماضة  االأتدائية 

أتاض8خ 3  بأر28  )0).
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شركة إيموبل النصر
ش.م.م ش.و

ضبسمالها : 0.000  دضهم

املقر االجتماعي : حي السماضة )

ضقم   5 وجدة

الرفع من ضبسمال الشركة
ماضس    5 أتاض8خ  عرفي،  بعقد 

تم عقد جمع عام استثنائي   ،(0( 

أمقر شركة «إيموب2 النصر»، شركة 

الشر8ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الشر8ك  خالله  من  قرض  لوحيد 

الشركة  ضبسمال  من  الرفع  الوحيد 

ليصبح  دضهم   790.000 أمبلغ 

دضهم وذلك من   800.000 ضبسمالها 

خالل دمج جزء من الحساب الجاضي 

للشر8ك.

القانوني  امللف  إيداع  وتم 

أتاض8خ أوجدة  التجاض8ة   أاملحكمة 

8 بأر28  )0) تحت ضقم 59) .
تلخيص وتأشير

املسير املردة عبد الرحيم
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SOCIETE JEDDI TRANS
Société à responsabilité limitée

ماضس   (( في  مؤضخ  عقد  تحت 

ذات  لشركة  قواني5  حرضت   (0( 

الخصائص التالية :

 SOCIETE JEDDI  : التسمية 

TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

نق2 البرائع   : الهدف االجتماعي 

لحساب الغير.

املقر االجتماعي : دواض اوالد الصغير 

سيدي الكام2 مشرع ألقصيري.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

كلها على الشك2 التالي :

حصة من   500  : جدي عبد هللا 

فئة 00  دضهم لك2 حصة.

جدي محمد : 50) حصة من فئة 

00  دضهم لك2 حصة.

جدي بسامة : 50) حصة من فئة 

00  دضهم لك2 حصة.

التسيير : للسيد جدي عبد هللا.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

تم التقييد أالسج2 التجاضي لدى 

املحكمة االأتدائية أبلقصيري تحت 

ضقم  55.
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مكتب األستاذة بسماء خوالني حسني

موثقة أفاس

شاضع السالوي، إقامة النخي2، الطاأق األول، 

ضقم  

SOCIETE ETOILE DE FES

تسيير حر

تلقته  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

خوالني  بسماء  األستاذة  مكتب 

حسني، موثقة أفاس أتاض8خ 7) يناير 

و)  بأر28  )0).

 SOCIETE ETOILE بعطت شركة

ينوب عنها السيد  ش.م.م،   DE FES

محمد  للسيد  كنو5،  االاله  عبد 

العبوس، تسيير حر للجزء من األص2 

التجاضي املتكو5 من مقهى املستغ2 

محمد  زنقة  تقاطع   ،(5 أفاس، 

واملقيد  حشاد،  وفرحات  الديوضي 

ضقم  تحت  أفاس  التجاضي  أالسج2 

303 )، وذلك ملدة 3 سنوات، اأتداء 

من تاض8خ فاتح فبراير  )0).

الشروط  تحت  العقد  إأرام  تم 

واملتطلبات املتفق عليها أي5 الطرفي5.
ألج2 الخالصة والبيا5

مكتب األستاذة بسماء خوالني حسني

موثقة أفاس
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SOCIETE LB GROUPE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

CAPITAL SOCIAL 100.000 DHS

SIEGE SOCIAL : Imm 20 Appt 2

 1er Etage, Rue Mohamed

Kaghat, V.N - FES

السج2 التجاضي : 67 67 فاس

تأسيس شركة
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)   (3

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

تتلخص فيما يلي :

 LB GROUPE شركة   : التسمية 

SARL

الهدف االجتماعي :

 VIGILES )ENTREPRISE

 DE RECRUTEMENT ET

 D’EMPLOI D’AGENTS(

 MISE A DISPOSITION DES

 RESSOURCES HUMAINES

POUR AUTRUI

CONSEIL SOCIAL

 MISE A DISPOSITION DES

 RESSOURCES HUMAINES

POUR AUTRUI

املقر : عماضة 0) شقة ) الطاأق   

زنقة محمد الكغاط م.ج فاس.

املدة : 99 سنة.

ضبس املال : 00.000  دضهم مجزئة 

إلى 000  حصة قيمة ك2 واحدة منها 

00  دضهم.

العمري  للسيد  بسند   : التسيير 

أدض الساكن ب 3)  تجزئة أنيس حي 

الراحة فاس ملدة غير محدودة.

السنة  بهاخالل  املعمول  الفترة 

تبتدئ من فاتح يناير إلى  3 ديسمبر.

املركز  لدى  القانوني  اإليداع 

أتاض8خ فاس  لالستثماض   الجهوي 

7 بأر28  )0) تحت ضقم 686  فاس.
للنشر والبيا5
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BENHAJJAJ TRANSPORT
SARL AU

ضبسمال الشركة : 0.000  دضهم
))) زنقة 0) إضشاد الساكنية

القنيطرة
تأسيس شركة

أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)   3 
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 
ذات شر8ك موحد تحم2 الخصائص 

التالية :
 BENHAJJAJ  : التسمية 

TRANSPORT
نق2  األفراد،  نق2   : الهدف 

املسافر8ن ونق2 البرائع.
 (0 زنقة   (((  : االجتماعي  املقر 

إضشاد الساكنية القنيطرة.
املدة : 99 سنة. 

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
دضهم    0.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  قسمة    00 إلى  مقسمة 

من فئة 00  دضهم.
التسيير : عينت السيدة كزاض منال 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في الخاتم من ديسمبر.
التقييد أالسج2 التجاضي : قيدت   
املحكمة  لدى  التجاضي   أالسج2 
 : ضقم  تحت  أالقنيطرة  االأتدائية 

60009 أتاض8خ 8 بأر28  )0).
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 SOCIETE AL MAHIB
CONSTRUCTIONS

SARL AU
تكو8ن شركة محدودة املسؤولية

ذات الشر8ك الوحيد
أالرباط  مؤضخ  محرر  أمقت�شى 
وضع  تم  فبراير  )0)،  أتاض8خ    
القواني5 األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشر8ك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
الهدف :

بشغال الصباغة.

األشغال املتعددة بو بشغال البناء.

بشغال العزل املائي.

شاضع   8 شقة   30 عماضة   : املقر 

موالي احمد الوكيلي، حسا5 الرباط.

أما  املال  ضبس  حدد   : املال  ضبس 

قدضه 00.000  دضهم.

غير  ملدة  الشركة  تداض   : التسيير 

توفيق  السيد  طرف  من  محدودة 

ض8اض.

أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ    ماضس  )0).

ضقم السج2 التجاضي : 03)50 .

288 P

ائتمانية البغي2

محاسب معتمد

عرو أجمعية ائتمانيات الشمال

«بفينوض»

بشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

التوكي2 العقاضي

9، شاضع فاس، الطاأق األول، ضقم  ، طنجة

الهاتف والفاكس : 67. ).05.39.93

املحمول : 70980  066

fiduciairebghiel@ : العنوا5 االلكتروني

gmail.com

DINACTION
SARL

السج2 التجاضي ضقم 69709

تعدي2 القانو5 األسا�شي
الجمعية  محرر  أمقت�شى 

الشركة  لشركاء  العادية  غير  العامة 

 ،DINACTION SARL املسماة 

شركة محدودة املسؤولية، ضبسمالها 

 ،8 مقرها  والكائن  دضهم،    0.000

شاضع فاس الطاأق األول، مكتب ضقم 

يناير  )0)   (( أتاض8خ  طنجة،   ،  

تقرض :

ضشيد  املرحوم  وفاة  مالحظة 

املدني.

استقالة املسير املساعد.

املسير  املوافقة على أراءة وإعفاء 

املساعد املستقي2.

الجديد  التقسيم  على  موافقة 

لربس املال االجتماعي للشركة.

املدني  ياسي5  السيد  تسمية 

مسيرا وحيدا للشركة وذلك ملدة غير 

محددة.

الخاصة  والوثائق  العقود  جميع 

أالشركة توقع فقط من طرف السيد 

ياسي5 املدني.

مالئمة القانو5 األسا�شي للشركة.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

تحت  يناير  )0)   (8 أطنجة أتاض8خ 

ضقم 9)387).
مستخرج مطاأق لألص2

البغي2 محمد كمال
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STE PARA EL ISAAF

SARL

Au capital de 10.000 DHS

 Siège social : 153 MARJANE 4

MEKNES

RC 35909 - IF 14445678

إغالق التصفية
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

ماضس  )0)    7 أتاض8خ  الغير عادي 

تم التقر8ر   PARA EL ISAAF لشركة

واملصادقة على ما يلي :

اإلغالق النهائي والتصفية الكاملة 

االجتماعي  املقر  وتحديد  للشركة 

كعنوا5 التصفية.

السيد  للمصفي  اإلأراء  إعطاء 

اأراهيم أوسنا.

فيها  تقديم تقر8ر التصفية وجاء 

والخصوم ال �شيء  األصول ال �شيء   :

ضصيد  يقدم  التصفية  وحساب 

يساوي صفر.

أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بأر28   7 أتاض8خ  أمكناس  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 56 .

290 P
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ائتمانية البغي2

محاسب معتمد

عرو أجمعية ائتمانيات الشمال

«بفينوض»

بشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

التوكي2 العقاضي

9، شاضع فاس، الطاأق األول، ضقم  ، طنجة

الهاتف والفاكس : 67. ).05.39.93

املحمول : 70980  066

fiduciairebghiel@ : العنوا5 االلكتروني

gmail.com

NEW PORT REAL STATE

SARL

السج2 التجاضي ضقم 77 7)

تعدي2 القانو5 األسا�شي

أمقت�شى محرر الجمعية العامة 

الشركة املسماة  غير العادية لشركاء 

 ،NEW PORT REAL STATE SARL

شركة محدودة املسؤولية، ضبسمالها 

والكائن مقرها ب  دضهم،   (00.000

ضقم  األول،  الطاأق  فاس  شاضع   ،9

أالسج2  واملسجلة  طنجة،   ،  

تحليلي  ضقم  تحت  أطنجة  التجاضي 

نوفمبر   30 أتاض8خ  اجتمع   (7 77  :

7 0)، وتقرض :

خالدة  املرحومة  وفاة  مالحظة 

البغي2.

الجديد  التقسيم  على  موافقة 

لربس املال االجتماعي للشركة.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

أطنجة، أتاض8خ 3) ماضس  )0) تحت 

ضقم 50668).

مستخرج مطاأق لألص2

البغي2 محمد كمال
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ائتمانية البغي2

محاسب معتمد

عرو أجمعية ائتمانيات الشمال افينوض

بشغال املحاسبة

تأسيس الشركات

التوكي2 العقاضي

9، شاضع فاس، الطاأق األول ضقم   - طنجة

الهاتف والفاكس : 67. ).0539.93

املحمول : 7.09.08 . 06.6

fiduciairerebghiel@ : العنوا5 االلكتروني

gmail.com

STE BIOTINGIS

SARL

السج2 التجاضي ضقم 78065

تعدي2 القانو5 األسا�شي
الجمعية  محرر  أمقت�شى 

الشركة  لشركاء  العادية  غير  العامة 

 STE BIOTINGIS SARL املسماة 

ضبس  املسؤولية  محدودة  شركة 

والكائن مقرها  دضهم    0.000 مالها 

االجتماعي أزنقة سيدي أوعبيد مح2 

ماضس  أتاض8خ     طنجة   ،53 ضقم 

 )0) تقرض :

تعيي5 السيد عبد العز8ز غزواني 

الغربي مسيرا مساعدا جديدا.

املوافقة على أراءة املسير السيد 

مدة  عن  الخياطي  جواد  محمد 

تسييره.

الخاصة  والوثائق  العقود  جيمع 

أالشركة يجب ب5 تكو5 موقعة من 

العز8ز  عبد  السيد  املسيرا5  طرف 

غزواني الغربي والسيد محمد جواد 

الخياطي.

مالئمة القانو5 األسا�شي للشركة.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

أطنجة أتاض8خ )) ماضس  )0) تحت 

ضقم )5060).
مستخرج مطاأق لألص2

البغي2 محمد كمال
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ائتمانية بسفاض كونساي

شقة ضقم 5 جنا5 النهرة   الرباط

الهاتف : 05.37.97.60

الهاتف النقال : 75.53.37.)066

STE RAPIDE ADRAOUI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

من شر8ك واحد

تأسيس
تأسيس  تم  أمقت�شى عقد عرفي 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر8ك واحد.

 STE RAPIDE  : اللقب االجتماعي 

.ADRAOUI SARL AU

الشركاء :

ب.و.ط  العذضاوي  بحمد  السيد 

: S((59(7

000  سهم,

املسير : السيد بحمد العذضاوي.
دضهم مئة    00.000  : ضبس املال 

بلف دضهم.

النشاط : النق2 الوطني والدولي.

: حي النهرة   مجموعة  العنوا5 

العهد ضقم 738 الرباط.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة أالرباط يوم 5  بأر28  )0) 
التجاضي  السج2   5350 ضقم  تحت 

ضقم 77) 5 .
للبيا5
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ائتمانية بسفاض كونساي

شقة ضقم 5 جنا5 النهرة   الرباط

الهاتف : 05.37.97.60

الهاتف النقال : 75.53.37.)066

 STE GOUNDFA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

من شر8ك واحد

تأسيس
تأسيس  تم  أمقت�شى عقد عرفي 

من  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شر8ك واحد.

 STE  : االجتماعي  اللقب 

.GOUNDFA  SARL AU

الشركاء :

السيد عبد الغفوض صاخي  ب.و.ط 

: AA73574

00  سهم,

الغفوض  عبد  السيد   : املسير 

صاخي.

0.000  دضهم عشرة   : ضبس املال 

بلف دضهم.

النشاط : مقهى.

ألوك     57 ضقم   : العنوا5 

اليوسفية الغربية - لرباط.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 يوم   أالرباط  التجاض8ة 

السج2  ضقم  535  تحت   (0( 

التجاضي ضقم 79) 5 .
للبيا5
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STE CIMENT SAHEL
ش.م.م.

ضبسمالها : 000.000.  دضهم

مقرها : شاضع السماضة سوق املخاخ 
ضقم 37 العيو5

السج2 التجاضي ضقم 9599 

تعديالت قانونية
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

)  ماضس  )0) تمت  املنعقد أتاض8خ 

على ما  املصادقة من طرف الشركاء 

يلي :

ز8ادة في ضبسمال الشركة :

من  الشركة  ضبسمال  ضفع 

 3.333.300 إلى  دضهم    .000.000

حصة   (3.333 أز8ادة  وذلك  دضهم 

للواحدة  دضهم    00 أمائة  جديدة 

أمساهمات نقدية من طرف الشر8ك 

املجيد  عبد  جناح  السيد  الجديد 

أقيمة  إصداض  عالوة  تسجي2  مع 

35.000.000 دضهم.

استقالة السيد محمد   : التسيير 

علي أوصولة والسيد عبد هللا الديش 

من التسيير وتعيي5 السيد جناح عبد 

املجيد كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أالعيو5  االأتدائية  أاملحكمة 

ضقم  تحت  بأر28  )0)    ( أتاض8خ 

.2021/1144
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STE JOB A GROUP
SARL  AU

سج2 تجاضي ضقم 35309

تغيير شركة
التغيير  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أاملميزات التالية :

النشاط  إلى  بنشطة  إضافة 

االجتماعي للشركة.

أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأر28    ( أتاض8خ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 2021/1154.
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STE ATLAGRA
SARL AU

سج2 تجاضي ضقم 39)7 

تغيير شركة
التغيير  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أاملميزات التالية :

أيع 333 حصة من السيدة ألوك 

نوال إلى السيدة عاديد خديجة أمائة 

حصة من   333 وبيع  للحصة  دضهم 

السيد أوعسيس موالي عبد هللا إلى 

أمائة دضهم  السيدة عاديد خديجة 

حصص  إجمالي  ليصبح  للحصة 

000  حصة  السيدة عاديد خديجة 

أمائة دضهم للحصة.

مسيرا  العمري  هشام  تسمية 

بعد  محددة  غير  وملدة  للشركة 

بحمد  أزيع  السيد  من  ك2  استقالة 

والسيد أوعسيس موالي عبد هللا.

تغيير الشك2 القانو8ن للشركة من 

.SARL AU إلى SARL

أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأر28    ( أتاض8خ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 2021/1155.

297 P

STE MEGA BLOC
SARL

 (50 الشركة  حصص  تفو8ت 
حصة من السيد حسن اأراهيمي إلى 

السيد منير املقدم.
 (50 الشركة  حصص  تفو8ت 
حصة من السيد حسن اأراهيمي إلى 

السيد عبد الكر8م حسوني.
 (00 الشركة  حصص  تفو8ت 
حصة من السيد حسن اأراهيمي إلى 

السيد اأراهيم قدير.
 50 الشركة  حصص  تفو8ت 
حصة من السيدة شكيب سميرة إلى 

السيد اأراهيم قدير.
الشركة  حصص  تفو8ت 
50)حصة من السيدة شكيب سميرة 

إلى السيد محمد أوحسو5.
اأراهيمي  حسن  السيد  استقالة 
السيد  وتعيي5  الشركة  تسيير  من 
محمد أوحسو5 والسيد منير املقدم 

مسيرين جدد للشركة.
إضافة بنشطة بخرى للشركة.

التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
أالرباط  التجاض8ة  املحكمة  لدى 

.  (67(
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STE AMO F&B
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها االجتماعي : زنقة 
تنسيفت إقامة 7 ضقم ) بكدال 

الرباط
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 3 697
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  ماضس  )0)    5 املؤضخ في 

القراضات التالية :
قراض ضقم   : الذي ينص على ما يلي 
: نق2 مقر الشركة من والد مطاع زنقة 
سه2 ملو8ة قطاع   ضقم   6 الطاأق 
األول تماضة إلى زنقة تنسيفت إقامة 7 

ضقم ) بكدال - الرباط.
الذي ينص على ما   :  ( قراض ضقم 
التجاض8ة  الرر8بة  ضقم  حذف   : يلي 
لعنوا5 والد مطاع زنقة سه2 ملو8ة 
قطاع   ضقم   6 الطاأق األول تماضة.

قراض ضقم 3 :الذي ينص على ما يلي 
تعيي5 السيد عثما5 التدالوي كمسير 

وحيد
قراض ضقم 5 الذي ينص على ما يلي :
 تعدي2 النظام األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 
النظام األسا�شي التالية :

الذي ينص على ما   :  5 أند ضقم 
يلي : تحديد عنوا5 مقر الشركة زنقة 
 - بكدال   ( ضقم   7 إقامة  تنسيفت 

الرباط.
على  ينص  الذي   :   5 ضقم   أند 
ما يلي : السيد لكبير عثما5 التدالوي 

مسير وحيد للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أتماضة  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 5 8.
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STE BJ . CONSTRUCTION
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ    -   
تمت  بأر28  )0)    3 يوم  أالرباط 
للشركة  التأسي�شي  القانو5  صياغة 
محدودة املسؤولية بشر8ك وحيد لها 

الخصائص التالية :
 STE BJ .  : التسمية 

.CONSTRUCTION
الهدف : تأجير وبيع وشراء الخيام، 

أناء إطاض معدني.
اأن  شاضع   59  : االجتماعي  املقر 

سينا شقة ضقم    بكدال - الرباط.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيس  الشركة.
الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 

في مبلغ 00.000  دضهم.
اإلداضة : عهد تسيير الشركة السيد 

عبد الواحد أوهرود.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية  3 ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجي2   -  (
الشركة أالسج2 التجاضي للمحكمة 
بأر28    3 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 738)  .
300 P

 STE  KUNIYIL IMPORT -
 EXPORT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ    -   
تمت  بأر28  )0)    3 يوم  أالرباط 
للشركة  التأسي�شي  القانو5  صياغة 
محدودة املسؤولية بشر8ك وحيد لها 

الخصائص التالية :
 STE  KUNIYIL  : التسمية 

.IMPORT - EXPORT
الهدف : استيراد وتصدير منتجات 

املالبس واإلكسسواضات..
اأن  شاضع   59  : االجتماعي  املقر 

سينا شقة ضقم    بكدال - الرباط.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيس  الشركة.
الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 

في مبلغ 00.000  دضهم.
اإلداضة : عهد تسيير الشركة السيد 
 Mr EDAYATH THAZHA KUNIYIL

.AYYOOB
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية  3 ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجي2   -  (
الشركة أالسج2 التجاضي للمحكمة 
بأر28    3 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 737)  .
301 P

AFIFI CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM : 06.61.35.57.83

afifi.consulting@gmail.com

STE GOOD HOPE
تبعا لقراضات الجمع العام للشركاء 
ماضس   (9 أتاض8خ  أتيفلت  املسج2 
 )0) لشركة GOOD HOPE شركة 
عنوانها  محدودة  مسؤولية  ذات 
) مح2  79 صدقي  : عماضة ب  التجاضي 
البحراوي  عالل  سيدي  املنزه  حي   (

تيفلت قرض الجمع العام ما يلي :
ضبسمال  حصص  أيع  تأكيد 

الشركة.
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استقالة السيدة عائشة النصيح 

السيد  وتعيي5  الشركة  تسيير  من 

حمزة حسو5 والسيدة زتا5 حليمة 

مسيرين لشركة.

تحديث القانو5 األسا�شي لشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط أاملحكمة االأتدائية أتيفلت 

أتاض8خ 5  بأر28  )0) تحت ضقم 07  

السج2 التجاضي ضقم 09).
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AFIFI CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

GSM : 06.61.35.57.83

afifi.consulting@gmail.com

STE H & R TEX
SARL AU

تبعا لقراضات الجمع العام للشركاء 

بأر28   9 املسج2 أالخميسات أتاض8خ 

 )0) لشركة STE H & R TEX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ش.و عنوانها 

الحي الصناعي   (5 تجزئة   : التجاضي 

الخميسات 5000  قرض الجمع العام 

ما يلي :

التصفية النهائية لشركة.

تبرئة ذمة مصفي الشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

بأر28  )0)    5 أالخميسات أتاض8خ 

تحت ضقم 35  السج2 التجاضي ضقم 

.(7867

303 P

STE TOTAL DISTRIBUTION
SARL

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

لشركة في 6  ماي 8 0) بسال قد تم 

االتفاق على توسيع نشاط إلى املطعم 

وتنظيم املناسبات.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

 )3 3 أاملحكمة االأتدائية بسال.

304 P

STE SOWIT MAROC
SARL

STE ANONYME
CAPITAL : 300.000 MAD
 SIEGE SOCIAL : 3 RUE

 AIT OURIR 2ème ETAGE
BOURGOGNE - CASABLANCA

RC CASABLANCA : 402109
  -  وفقا ملحرر اجتماع الجمعي 
ماضس    ( أتاض8خ  العادية  غير  العام 

0)0) تقرض :
قبول تفو8ت حصة واحدة لشركة 
قب2  من   SOWIT MAROC SARL

السيد حمزة أن دحو لفائدة :
من  دحو،  أن  خالد  السيد 
955  مقيم في  5) بغسطس  مواليد 
طر8ق مسدود عبد  ضقم  )،  الفيال 
 BEAUSEJOUR الرحيم أوعبيد، حي
املغرب  البيراء،  الداض   ،(0(00
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  والحام2 

.A18231
قبول تفو8ت حصة واحدة لشركة 
قب2  من   SOWIT MAROC SARL

السيد حمزة ضخا شهام لفائدة :
 SEAF MOROCCO GROWTH
اإلسم،  مجهولة  شركة   FUND
ضبس  املغربي،  للقانو5  الخاضعة 
دضهما الخاضعة   85. (0.000 مالها 
لنظام شركة التدأير الجماعي لألموال 
حسب القانو5 05. 5 املتعلق بهيئات 
التدأير الجماعي لألموال، املسجلة في 
السج2 التجاضي ملدينة الداض البيراء 
تحت ضقم  79  5، التي يقع مقرها 
موندي،  نوض  زنقة   ،39 ب  الرئي�شي 
الطاأق الثالث، املكتب ضقم 6 أالداض 
املمثلة في شخص السيدة  البيراء، 
ممثلة  أصفتها  تلمساني  زايري  مر8م 

دائمة لعرو مجلس اإلداضة.
املوافقة على السيد خالد أن دحو 
 SEAF MOROCCO GROWTHو

FUND كشر8كي5 جدد للشركة.
أموجب محرر اجتماع الجمعي 
ماضس    ( أتاض8خ  العادية  غير  العام 

0)0) تقرض :
تحو28 الشركة إلى شركة مجهولة 

االسم أمجلس إداضي.

 3 ملدة  األوائ2  املسيرو5  تعيي5 

سنوات.

من  شهام،  ضخا  حمزة  السيد 

 3( 3 يونيو  99 ، املقيم ب  مواليد 

شاضع ضاسباي2، 300)9 ليفالوا أيريه، 

التعر8ف  لبطاقة  والحام2  فرنسا 

.BE 8355(7 الوطنية ضقم

املولود في  السيد حمزة أن دحو، 

ممرا   55 في  ومقره    987 يناير   (5

اأنو كاتر دضج ج شقة ) ، إقامة بمي5 

املغرب  الداض البيراء،  ب، معاض8ف، 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  والحام2 

.BK 330298

 SEAF MOROCCO GROWTH

اإلسم،  مجهولة  شركة   FUND
ضبس  املغربي،  للقانو5  الخاضعة 

دضهما الخاضعة   85. (0.000 مالها 

لنظام شركة التدأير الجماعي لألموال 

حسب القانو5 05. 5 املتعلق بهيئات 

التدأير الجماعي لألموال، املسجلة في 

السج2 التجاضي ملدينة الداض البيراء 

التي يقع مقرها  تحت ضقم  79  5 
موندي،  نوض  زنقة   ،39 ب  الرئي�شي 

الطاأق الثالث، املكتب ضقم 6 أالداض 

السيدة  في شخص  املمثلة  البيراء 

ممثلة  أصفتها  تلمساني  زايري  مر8م 

دائمة لعرو مجلس اإلداضة.

الحساأات  مراقب  بول  تعيي5 

غاية  إلى  وذلك  سنة  ملدة  للشركة 

على  للمصادقة  العادية  الجمعية 

ديسمبر  حساأات السنة املنتهية  3 

.(0 9

إعادة صياغة النظام األسا�شي.

أموجب محاضر اجتماع مجلس 

اإلداضة أتاض8خ )  ماضس 0)0) تقرض :

عام  مدير  ضئيس  أصفة  تعيي5 

للشركة ملدة ثالث 03 سنوات.

املولود في  السيد حمزة أن دحو، 

ممرا   55 ومقره في   ، 987 يناير   (5

اأنو كاتر دضج ج شقة ) ، إقامة بمي5 

املغرب  البيراء  الداض  معاض8ف،  ب، 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  والحام2 

.BK 330298

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 
البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 
ضقم  تحت   (0(0 ماضس    ( أتاض8خ 

.75(99
من بج2 اإلشعاض
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STE SELMAN
STE ANONYME

AU CAPITAL : 44.216.300 MAD
 SIEGE SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIELLE OULED SALAH
BOUSKOURA,  CASABLANCA
RC CASABLANCA N° 340477

اجتماع  تداوالت  أموجب    -   
  5 أتاض8خ  الشركة  إداضة  مجلس 

فبراير 9 0) تمت معاينة ما يلي  :
الطريس  عز8ز  السيد  استقالة 
 A الحام2 لبطاقة التعر8ف الوطنية

66550) من مهامه كمدير عام.
للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 
البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 
ضقم  تحت  يناير  )0)   5 أتاض8خ 

.760(55
اجتماع  تداوالت  أموجب    -  (
 (7 أتاض8خ  الشركة  إداضة  مجلس 

ماضس 9 0) تمت معاينة ما يلي  :
تازي  علي  محمد  السيد  تعي5 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 
عام  مدير  أصفة   BE 58055  ضقم

جديد للشركة.
للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 
البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 
ضقم  تحت  يناير  )0)   5 أتاض8خ 

.760(56
اجتماع  تداوالت  أموجب    -  3
  5 أتاض8خ  الشركة  إداضة  مجلس 

ماضس 0)0) تمت معاينة ما يلي  :
االستقالة من مهامهم كأعراء في 

مجلس إداضة الشركة.
 LA MAROCAINE شركة 
 DE DISTRIBUTION ET DE

.LOGISTICS  RC N° 127577
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الحام2  البعمراني  املهدي  السيد 
ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.J278787
في  جديد  عرو  أصفة  تعي5 

مجلس اإلداضة :
 DISLOG FOOD  RC N° شركة

.503 99
للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 
البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 
ضقم  تحت  يناير  )0)   5 أتاض8خ 

.760(57
من بج2 اإلشعاض
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STE CHARI.MA
STE ANONYME

AU CAPITAL : 300.000 MAD
 SIEGE SOCIAL : ZONE

 INDUSTRIELLE OULED SALAH
BOUSKOURA,  CASABLANCA
RC CASABLANCA N° 311865

اجتماع  تداوالت  أموجب    -   
أتاض8خ  3  الشركة  إداضة  مجلس 

ماضس 0)0) تمت معاينة ما يلي  :
الطريس  عز8ز  السيد  استقالة 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة   الحام2 
كعرو  منصبه  من   A266440

أمجلس إداضة الشركة.
للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 
البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 
ضقم  تحت   (0(0 بكتوبر   (3 أتاض8خ 

.75 579
من بج2 اإلشعاض
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STE BUILIDING LOGISTICS.
SA

STE ANONYME
AU CAPITAL : 74.900.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ZONE
 INDUSTRIELLE OULED SALAH
BOUSKOURA,  CASABLANCA
RC CASABLANCA N° 250301

اجتماع  تداوالت  أموجب    -   
أتاض8خ  3  الشركة  إداضة  مجلس 

ماضس 0)0) تمت معاينة ما يلي  :

استقالة السيد محمد علي تازي 

 BE الحام2 لبطاقة التعر8ف الوطنية

 58055 من منصبه كعرو أمجلس 

إداضة الشركة.

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 

البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 

ضقم  تحت   (0(0 سبتمبر   5 أتاض8خ 

.75366(
من بج2 اإلشعاض

308 P

 STE SEAF MOROCCO

GROWTH FUND -  SPCC
STE ANONYME

AU CAPITAL : 94.222.200 DHS

 SIEGE SOCIAL : 39 RUE DE

 NORMANDIE TROISIEME

  ETAGE, BUREAU N°6,

CASABLANCA -  MAROC

RC CASABLANCA N° 411791

 IDENTIFIANT FISCAL :

(6 330(5

الجمع  تداوالت  أموجب    -   

الشركة  في  للمساهمي5  االستثنائي 

أتاض8خ 7 يوليو 0)0) تم تقر8ر ما يلي  :
أمبلغ  الشركة  مال  ضبس  ز8ادة 

00).)0 .0  دضهما من خالل إنشاء 

وإصداض ))0. 0  سهما ليص2 أذلك 

00). 85 سهما إلى  عدد األسهم من 

سهما وبذلك سيزيد ضبس   95(.(((

مال الشركة من 0.000) .85 دضهما 

إلى 00).))).95 دضهما.

إعادة صياغة النظام األسا�شي.

أموجب تداوالت محرر اجتماع 

بكتوبر   (7 أتاض8خ  اإلداضة  مجلس 

0)0) تم تقر8ر ما يلي :

مال  ضبس  لز8ادة  النهائي  التنفيذ 

دضهما    0. 0(.(00 أمبلغ  الشركة 

ليص2 أذلك ضبس مال الشركة من 

0.000) .85 دضهما إلى 00).))).95 

وإصداض  إنشاء  خالل  من  دضهما 

دضهما    00 أقيمة  سهما    0 .0((

للسهم الواحد.

إعادة صياغة النظام األسا�شي.
للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 
البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 
ضقم  تحت   (0(0 ديسمبر   ( أتاض8خ 

.755867
من بج2 اإلشعاض
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STE   DEEP AI
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL : 300.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE SOUMAYA,
 RESIDENCE SHEHRAZADE
 3, APPT N°22 CASABLANCA

-  MAROC
RC CASABLANCA N° 367183

الجمع  تداوالت  أموجب    -   
الشركة  في  للمساهمي5  االستثنائي 
أتاض8خ 5) ديسمبر 0)0) تم تقر8ر ما 

يلي  :
أمبلغ  الشركة  مال  ضبس  ز8ادة 
ضبس  أذلك  ليص2  دضهما   (90.000
املال من 0.000  دضهما إلى 300.000 
 (900 وإصداض  إنشاء  خالل  من 
حصص  عدد  أذلك  ليص2  حصة 

الشركة من 00  إلى 900) حصة.
إعادة صياغة النظام األسا�شي.

للمحاضر  القانوني  اإليداع  تم 
ضبط  أكتاأة  بعاله  إليها  املشاض 
البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 
ضقم  تحت  فبراير  )0)    0 أتاض8خ 

.7650(6
من بج2 اإلشعاض
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STE ALFAY
SARL AU

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
قد  ماضس  )0)    ( أتاض8خ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر8ك وحيد.
.STE ALFAY : التسمية

تصميم   : االجتماعي  الهدف 
وتطو8ر تكنولوجيا املعلومات.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة.
 : الدهبي  الرحيم  عبد  السيد 

000  حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
زنقة   8 الشقة   30 العماضة   : املقر 
موالي بحمد لوكيلي حسا5 - الرباط.
الرحيم  عبد  السيد   : املسير 

الدهبي.
 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
 5099  أاملحكمة التجاض8ة الرباط.
311 P

PINKLOTUS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر8ك وحيد

بوال : أمقت�شى عقد عرفي حرض في 
تم  ماضس  )0)،   (9 أتاض8خ  الرباط 
ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :
.PINKLOTUS : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

أحث  أيع   : الشركة  من  الغاية 
وتمثي2  تشغي2  استيراد  توزيع 

املنتجات شبه الدوائية.
املقر : شاضع ملو8ة إقامة 63 مح2 

ضقم   بكدال - الرباط.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتباضا من تاض8خ تأسيسها النهائي.
  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

دضهم املوزع كما يلي :
  00.000 السيدة وصال لغماضي 

دضهم - 000  حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلداضة 
غير  ملدة  لغماضي  وصال  السيدة 

محددة.
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السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

أاملحكمة التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 

.5356

312 P

 AGADIR

CONDITIONNEMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر8ك وحيد

بوال : أمقت�شى عقد عرفي حرض في 

تم  ماضس  )0)،   30 العيو5 أتاض8خ 

ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 

وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي :

 AGADIR  : التسمية 

.CONDITIONNEMENT

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

التخز8ن،   : الشركة  من  الغاية 

عدة  تسو8ق  والتغليف،  التعبئة 

فئات من التغليف وتوزيع املنتجات 

الغذائية.

املقر : إقامة 30 شقة ضقم 8 زنقة 

موالي احمد لوكيلي حسا5 - الرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتباضا من تاض8خ تأسيسها النهائي.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

دضهم املوزع كما يلي :

جناح  املجيد  عبد  السيد 

00.000  دضهم - 000  حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلداضة 

غير  ملدة  جناح  املجيد  عبد  السيد 

محددة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

أاملحكمة التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 

.53(6

313 P

BE-ORA
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر8ك وحيد

بوال : أمقت�شى عقد عرفي حرض في 
الداض البيراء أتاض8خ 5  يناير  )0)، 
لشركة  األسا�شي  النظام  وضع  تم 
بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وحيد ذات املميزات املبينة فيما يلي :

.BE-ORA : التسمية
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
الشراء،   : الغاية من الشركة هي 
التجاضة  البيع،  التصميم،  التحو28، 

اإللكترونية للمجوهرات.
زنقة   ، 3 الروداني  شاضع   : املقر 
بحمد املجاطي، إقامة األلب، الطاأق 
الداض  املعاضف،  حي   ،8 ضقم  األول، 

البيراء.
سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتباضا من تاض8خ تأسيسها النهائي.
  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

دضهم املوزع كما يلي :
كنو5  بنواض  محمد  السيد 

00.000  دضهم - 000  حصة.
تسير الشركة من طرف   : اإلداضة 
غير  ملدة  كنو5  بنواض  محمد  السيد 

محددة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر.
القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
البيراء  أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة 

تحت ضقم 3855 .
314 P

MACOBATE
SARL

املقر : 58، املنطقة الصناعية، حي 
ببي ضقراق التقدم - الرباط
الرقم الرر8بي : 5067 33

السج2 التجاضي أالرباط ضقم : 
(6793

تغيير النظام األسا�شي - ز8ادة ضبس 
املال أمقاصة الديو5 املقدضة 

واملستحقة
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
ماضس  )0)   (5 أتاض8خ  املنعقد 
ذات   MACOBATE SARL لشركة 
تقرض  دضهم،   9.000.000 الربسمال 

أاإلجماع ما يلي :

ب  الشركة  املال  ضبس  ز8ادة 
الديو5  أمقاصة  دضهم   (.000.000
طر8ق  عن  واملستحقة  املقدضة 
وبذلك  للشر8ك  الجاضي  الحساب 
يرفع الربسمال من 9.000.000 دضهم 

إلى 000.000.   دضهم.
تغيير املادة ضقم 7 للنظام األسا�شي.
لقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة  
القانوني  األج2  في  أالرباط  التجاض8ة 
ضقم  تحت  بأر28  )0)   7 يوم 

.  (5 9
315 P

GREEN POINT PAYSAGE
SARL AU

املقر : CHEZ APIMO 15 شاضع 
األأطال شقة ضقم 5، بكدال - 

الرباط
الرقم الرر8بي : 50969 

السج2 التجاضي أالرباط ضقم : 
 50969

الرر8بة املهنية : )570783)
ضقم التعر8ف الرر8بي : 55535 50

في  أمقت�شى عقد عرفي مسج2   
قد  ماضس  )0)،   (( الرباط أتاض8خ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شر8ك واحد :
 GREEN POINT  : التسمية 

.PAYSAGE SARL AU
تصميم،   : االجتماعي  الهدف 
وتجهيز  وإصالح  تهيئة  دضاسة، 
واملناظر  الخرراء  املساحات 
العامة و/ الطبيعية أجميع بنواعها، 

بو الخاصة.
في  واألشغال  الدضاسات  تنفيذ 
والصناعات  الزضاعية  املجاالت 

الزضاعية والر8فية والغاأو8ة.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة :
السيد حميد ليما5 000  حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 
السج2 التجاضي أالرباط تحت ضقم 

. 50969
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

التسجي2  تاض8خ  من  تبتدئ  األولى 
ديسمبر  إلى  3  في السج2 التجاضي 

.(0( 
CHEZ APIMO 15 شاضع   : املقر 
األأطال شقة ضقم 5، بكدال - الرباط.
املسير : السيد حميد ليما5 ضقم 

.X107100 البطاقة الوطنية
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

أالرباط : 8 5)  .
316 P

AZ BT SERVICES
تأسيس

I - أموجب عقد عرفي مؤضخ في 5 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس  )0) 
املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
.AZ BT SERVICES : التسمية

األشغال   : االجتماعي  الهدف 
املختلفة بو البناء.

حي   90 ضقم   : االجتماعي  املقر 
الرشاد مجموعة   تيفلت.

الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 
في 00.000  دضهم.

تسيير الشركة : عي5 السيد االزهر 
جميع  مع  للشركة  مسيرا  نجيب 

الصالحيات.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الربط أاملحكمة االأتدائية أتيفلت 

تحت السج2 التجاضي ضقم 3 8.
للنسخ والبيا5

الوكي2

317 P

PNEUS ADNAN
العام  االستثنائي  الجمع  قرض   -  I
تفو8ت  ماضس  )0)   (( في  املنعقد 
طرف  من  اجتماعية  حصة    000
السيد أوعسيال ضشيد لفائدة السيد 
هذا  واستقالة  هشام،  الغياط 
للشركة.  كمسير  مهامه  من  األخير 
وتعيي5 السيد الغياط هشام مسيرا 
تسمية  تغيير  وكذا  للشركة  جديدا 
إلى   PNEUS ADNAN من  الشركة 
تغيير  وكذلك   ،FREINDS GHYAT
العجالت  أيع  الهدف االجتماعي من 



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8624

لفائدة  البرائع  إلى نق2  أالتقسيط 
الغير. وكذا الشك2 القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
تغيير  تم  وكذلك  وحيد،  بشر8ك 
النبو8ة  تجزئة  من  االجتماعي  املقر 
تيفلت إلى حي األندلس ضقم   6( ضقم 
3 ) تيفلت، كما تم تذو8ب القانو5 

األسا�شي وتعديله.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الربط أاملحكمة االأتدائية أتيفلت 
ماضس   (9 أتاض8خ   3 7 ضقم  تحت 

.(0( 
للنسخ والبيا5

الوكي2

318 P

GLOBAL SOUHARI
العام  االستثنائي  الجمع  قرض   -  I
تفو8ت  ماضس  )0)    6 في  املنعقد 
طرف  من  اجتماعية  حصة   500
السيد الصابي عادل لفائدة السيدة 
لحروضي سعاد، واستقالة هذا األخير 
وتأكيد  للشركة.  كمسير  مهامه  من 
مسيرة  سعاد  لحروضي  السيدة 
للشركة وكذا تغيير الشك2 القانوني 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 
تم  كما  وحيد،  بشر8ك  محدودة 

تذو8ب القانو5 األسا�شي وتعديله.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الربط أاملحكمة االأتدائية أتيفلت 
تحت ضقم 356 أتاض8خ 7 بأر28  )0).

للنسخ والبيا5
الوكي2

319 P

ULTRA LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها 5.000.000  دضهم

الكائن مقرها : الداض البيراء - 8 ، 
زنقة جياللي غافري - عي5 السبع
السج2 التجاضي : 353033

تعيي5 مدأر جديد
الشر8ك  قراضات  أموجب   -  I
ماضس  )0)،    0 أتاض8خ  الوحيد 

فاض2،  محمد  السيد  تعيي5  تقرض 
من جنسية مغربية، الحام2 لبطاقة 
 ،B 3835 ضقم  الوطنية  التعر8ف 
أصفته مدأرا جديدا للشركة وملدة 

غير محددة.
القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -  II
املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 
أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة 
 3 ماضس  )0) تحت ضقم 736)77.
320 P

BUILDING LOGISTICS
شركة مساهمة

ضبسمالها 67.900.000 دضهم
الكائن مقرها : املسطحة 

اللوجستيكية، املنطقة الصناعية 
بوالد صالح - أوسكوضة

السج2 التجاضي :  5030)
تخفيض ضبسمال الشركة

مجلس  مداوالت  أموجب   -  I
ماضس  )0)،   (5 اإلداضة املجتمع في 
من  له  املخولة  السلطات  وبموجب 
العادية  غير  العامة  الجمعية  قب2 
فبراير  )0)،   9 أتاض8خ  للمساهمي5 
تمت معاينة اإلنجاز النهائي لتخفيض 
دضهم   66.000.000 الربسمال أمبلغ 
67.900.000 دضهم إلى  إلضجاعه من 

900.000.  دضهم.
القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -  II
املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 
فاتح  أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5)7670.
321 P

FM IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها 00.000.000  دضهم

الكائن مقرها : الداض البيراء - ) ، 
زنقة جياللي غافري - عي5 السبع
السج2 التجاضي : 378837

تعيي5 مدأر جديد
الشر8ك  قراضات  أموجب   -  I
ماضس  )0)،    0 أتاض8خ  الوحيد 
فاض2،  سعيد  السيد  تعيي5  تقرض 
من جنسية مغربية، الحام2 لبطاقة 

 ،BJ134202 ضقم  الوطنية  التعر8ف 
أصفته مدأرا جديدا للشركة وملدة 

غير محددة.
القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -  II
املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 
أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة 
 3 ماضس  )0) تحت ضقم 737)77.
322 P

FAD FONCIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة 
ضبسمالها 6.900.000)  دضهم

الكائن مقرها : الداض البيراء - ) ، 
زنقة جياللي غافري - عي5 السبع
السج2 التجاضي : 5 5590

تعيي5 مدأر8ن إثني5 جديدين 
الجمعية  مداوالت  أموجب   -  I
العامة املنعقدة في 0  ماضس  )0)، 
مدأر8ن  أصفتهما  التعيي5  تقرض 

جديد5 للشركة وملدة غير محددة :
السيد سعيد فاض2، من جنسية 
التعر8ف  لبطاقة  الحام2  مغربية، 

.BJ134202 الوطنية ضقم
من  فاض2،  مسعود  والسيد 
لبطاقة  الحام2  مغربية،  جنسية 

.B 85763 التعر8ف الوطنية ضقم
القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -  II
املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 
أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة 
 3 ماضس  )0) تحت ضقم 735)77.
323 P

SORAA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها 000.000.) دضهم

الكائن مقرها : الداض البيراء - )50، 
ممر األضجوا5 حي كاسطوض - عي5 

السبع
السج2 التجاضي :  5653

تعيي5 مدأر جديد
الشر8ك  قراضات  أموجب   -  I
ماضس  )0)،    0 أتاض8خ  الوحيد 
فاض2،  سعيد  السيد  تعيي5  تقرض 
من جنسية مغربية، الحام2 لبطاقة 
 ،BJ134202 ضقم  الوطنية  التعر8ف 

أصفته مدأرا جديدا للشركة وملدة 

غير محددة.

القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 

أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة 

 3 ماضس  )0) تحت ضقم 735)77.

324 P

FADILE GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها 00.000  دضهم

الكائن مقرها : الداض البيراء - ) ، 
زنقة جياللي غافري - عي5 السبع

السج2 التجاضي : 378837

تعيي5 مدأر جديد
الشر8ك  قراضات  أموجب   -  I

ماضس  )0)،    0 أتاض8خ  الوحيد 

فاض2،  سعيد  السيد  تعيي5  تقرض 

من جنسية مغربية، الحام2 لبطاقة 

 ،BJ134202 ضقم  الوطنية  التعر8ف 

أصفته مدأرا جديدا للشركة وملدة 

غير محددة.

القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 

أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة 

 3 ماضس  )0) تحت ضقم 739)77.

325 P

BUILDING LOGISTICS
شركة مساهمة

ضبسمالها 900.000.  دضهم

الكائن مقرها : املسطحة 

اللوجستيكية، املنطقة الصناعية 

بوالد صالح - أوسكوضة

السج2 التجاضي :  5030)

الز8ادة في ضبسمال الشركة
مجلس  مداوالت  أموجب   -  I

ماضس  )0)،   (5 اإلداضة املجتمع في 

من  له  املخولة  السلطات  وبموجب 

العادية  غير  العامة  الجمعية  قب2 

فبراير  )0)،   9 أتاض8خ  للمساهمي5 

تمت معاينة ما يلي :
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اإلنجاز النهائي للز8ادة في ضبسمال 

دضهم   35.600.000 أمبلغ  الشركة 

إلى  دضهم    .900.000 من  لرفعه 

37.500.000 دضهم.

للنظام  التالزمي  التعدي2 

األسا�شي.

القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 

فاتح  أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5)7670.

326 P

CLAY OPTIC
تكو8ن شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشر8ك وحيد
أموجب عقد عرفي مؤضخ في   -  I

النظام  وضع  تم  ماضس  )0)،   5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشر8ك وحيد تكمن مميزاتها 

فيما يلي :

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر8ك وحيد.

.«CLAY OPTIC» : التسمية

الغرض : تاجر النظاضات.
ضقم  الداض البيراء   : مقر الشركة 
6، حي البطحاء امتداد، زنقة العربي 

الدغمي.

املدة : 99 سنة.
ضسمال الشركة : 00.000  دضهم.

غيثة  السيدة   : الوحيد  الشر8ك 

أنصبيح العمراني.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

يناير إلى  3 ديسمبر.

أنصبيح  السيدة غيثة   : املدأر8ة 

العمراني.

القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -  II

املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 

التجاض8ة للداض البيراء أتاض8خ 7 بأر28 

 )0) تحت ضقم 773650.

أكتاأة  الشركة  قيد  تم   -  III

الربط لدى املحكمة التجاض8ة للداض 

تحت  بأر28  )0)   7 أتاض8خ  البيراء 
ضقم  0)598.
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STE OURFI TRANS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات مسير 
وحيد

ضبسمالها 0.000  دضهم
مقرها االجتماعي : 55، زنقة البهجة 

قطاع النهرة العيايدة - سال
بسال  مؤضخ  عرفي  عقد  أموجب 
في 8  ماضس  )0)، تم وضع النظام 
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات مسير وحيد خاصيتها كالتالي :
.STE OURFI TRANS : التسمية

البهجة  زنقة   ،55  : الشركة  مقر 
قطاع النهرة العيايدة - سال.

الغرض : للشركة داخ2 املغرب بو 
خاضجه إنجاز العمليات التالية :

نق2 جميع مواد البناء ونق2 جميع 
البرائع.

املختلفة  األشغال  أجميع  القيام 
بغرض تنمية الشركة.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

ضبسمالها : 0.000  دضهم مقسمة 
دضهم    00 حصة من فئة    00 إلى 

مدفوعة نقدا.
تم تعيي5 السيد عز8ز   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  املبرد مسير وحيد 

محددة.
أاملحكمة  التجاضي  السج2  ضقم 

االأتدائية بسال 33355.
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STE ALIMSS TRANS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات مسير 
وحيد

ضبسمالها 0.000  دضهم
مقرها االجتماعي : 85  ، سكتوض 6 

حي السالم - سال
بسال  مؤضخ  عرفي  عقد  أموجب 
في )) ماضس  )0)، تم وضع النظام 
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات مسير وحيد خاصيتها كالتالي :
.STE ALIMSS TRANS : التسمية
 6 85  ، سكتوض   : مقر الشركة 

حي السالم - سال.

الغرض : للشركة داخ2 املغرب بو 

خاضجه إنجاز العمليات التالية :

نق2 املستخدمي5.

املختلفة  األشغال  أجميع  القيام 

بغرض تنمية الشركة.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
ضبسمالها : 0.000  دضهم مقسمة 

دضهم    00 حصة من فئة    00 إلى 

مدفوعة نقدا.

تم تعيي5 السيد الوافي   : التسيير 

كمال مسير وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.
أاملحكمة  التجاضي  السج2  ضقم 

االأتدائية بسال 33339.
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STE YAZIZAL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الربسمال االجتماعي 0.000  دضهم

أتاض8خ  حرض  عرفي  عقد  أموجب 
القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشر8ك واحد ما يلي :

 STE YAZIZAL SARL  : التسمية 

.AU

يوم  من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

إذا  إال  التجاضي  أالسج2  التسجي2 

تعرضت الشركة للح2 املسبق بو تم 

تمديدها.

 ،30  : للشركة  االجتماعي  املقر 
زنقة موالي احمد الوكيلي،   ،8 شقة 

حسا5 - الرباط.
 : للشركة  االجتماعي  ضبسمال 

0.000  دضهم مقسم إلى 00  حصة 

  00 حصة  ك2  مقداض  اجتماعية 

دضهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد سفيا5 يز8د.

االستيراد   : االجتماعي  الهدف 

عامة  وبصفة  املتاجرة،  والتصدير، 

ك2 العمليات التجاض8ة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   7 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 
تحت   ،  (557 ضقم اإليداع   (0( 

ضقم السج2 التجاضي 007 5 .
أمثاأة مقتطف وبيا5
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 VERY PRICE MULTI
SERVICES

SARL
RC N° : 94907

ش ذ م م 
أربسمال : 00.000  دضهم

تعدي2
العام  املحرر  أمقت�شى 
االستثنائي املنعقد أمقر الشركة يوم 
7  فبراير  )0) قد تقرض اتخاذ القراض 

أالتعدي2 التالي :
تفو8ت الحصص الشركة كتالي :

500 حصة من الهندضي كوثر إلى 
عبد الحميد عرباني.

القانو5  من  و7   6 البند  تعدي2 
األسا�شي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    0 يوم  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3)6   .
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ONE FAMILY
SARLAU

أمقت�شى عقد عرفي املؤضخ أالداض 
قرض  ماضس  )0)   7 أتاض8خ  البيراء 
ذات  شركة  إنشاء  الوحيد  الشر8ك 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

اآلتية :
 ONE FAMILY  : التسمية 

SARLAU
منتجات  تصنيع   : الغرض 

مستحررات التجمي2.
املقر االجتماعي : ) ، زنقة صبري 
الداض   6 الطاأق األول ضقم  أوجمعة 

البيراء.
ضبسمالها : 00.000  دضهم مجزبة 
دضهم    00 أقيمة  حصة    000 إلى 

للحصة.
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السيد  الشركة  يسير   : إداضتها 
مصطفى السيد محمد السيد القط.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 
تحت  بأر28  )0)     3 يوم  البيراء 
أالسج2  واملقيدة   775(37 الرقم 

التجاضي تحت ضقم 598809.
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CABINET SABCONSULTING

MOUNSIF ELEVAGES
SARL

تأسيس شركة
ب املؤضخ  العرفي  للعقد   طبقا 
تقرض تأسيس شركة  ماضس  )0)   5

أاملواصفات اآلتية :
 MOUNSIF  : التسمية 

ELEVAGES
محدودة  شركة   : الشك2 

املسؤولية.
 (5 ضقم  شقة   : االجتماعي  املقر 
املحمدي  الحي  بضسال5   37 عماضة 

بكادير.
ضبس املال : 00.000  دضهم.

املسير : لحسن منصيف.
إلى  يناير  فاتح   : املالية  السنة 

ديسمبر.
الربط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
أتاض8خ أأكادير  التجاض8ة   للمحكمة 

3  بأر28  )0) ضقم 99087.
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CABINET SABCONSULTING

2S21 INVEST
SARL

تأسيس شركة
ب املؤضخ  العرفي  للعقد   طبقا 
8  ماضس  )0) تقرض تأسيس شركة 

أاملواصفات اآلتية :
2S21 INVEST - SARL : التسمية
محدودة  شركة   : الشك2 

املسؤولية.
 Appartement  : املقر االجتماعي 
 403 Immeuble G1, Résidence

.Zerktouni G, AGADIR
ضبس املال : 00.000  دضهم.

املسير : سفيا5 اأوكاض.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
الربط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
أتاض8خ أأكادير  التجاض8ة   للمحكمة 

) بأر28  )0) تحت ضقم 98956.
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CABINET SABCONSULTING

COMPTOIR TILILA
SARL

تأسيس شركة
ب املؤضخ  العرفي  للعقد   طبقا 
5  ماضس  )0) تقرض تأسيس شركة 

أاملواصفات اآلتية :
 COMPTOIR TILILA  : التسمية 

- SARL
محدودة  شركة   : الشك2 

املسؤولية.
 LOT N°584/I  : املقر االجتماعي 

.TILILA TIKIOUINE, AGADIR
ضبس املال : 00.000  دضهم.

املسير : اسامة أن فقيه.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
الربط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 
أتاض8خ أأكادير  التجاض8ة   للمحكمة 

7 بأر28  )0) ضقم 99037.
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 STE MEALS & MEMORIES
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
3) فبراير  في  طبقا للعقد املؤضخ 
 )0) تم تأسيس شركة أالخصائص 

التالية :
االسم : ملزم بند ممر8ز.

الهدف : مطعم، مخبزة وحلو8ات.
 (50.000  : املجموعة  ضبسمال 

دضهم.
الدين هو  بفكر صالح   : التسيير 

مسير الشركة.
املقر االجتماعي : عماضة ضقم  555 

الحي املحمدي بكادير.
املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
أالسج2 التجاضي أاملحكمة التجاض8ة 
أتاض8خ  9907( ضقم  تحت   أأكادير 

)  بأر28  )0).
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STE SILOUP TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وذات الشر8ك الوحيد
أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
الشركة  تأسست  ماضس  )0)،    (

طبقا للقواني5 املعمول بها.
 SILOUP  : التجاضي  االسم 

TOURS
الهدف : نق2 املستخدمي5.

املدة : 99 سنة.
الربسمال : 00.000  دضهم.

إقامة السعادة   : املقر االجتماعي 
3) تداضت بنزا -  0  شقة ضقم  عماضة 

بكادير.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد قرش حمزة.
تم اإليداع القانوني لك2 الوثائق 
أكتاأة  الشركة  أتأسيس  املتعلقة 
أأكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت  بأر28  )0)   8 أتاض8خ 

.9905(
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POUR EXTRAIT ET MENTION

 Sté  « STATION WAKRIM »
SARL AU

أموجب عقد عرفي محرض أتاض8خ 
شركة  تأسيس  تم   11/03/2021
الشر8ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد املميزات التالية :
 STATION شركة   : التسمية 
WAKRIM ش.م.م ذات شر8ك وحيد
خدمات  محطة   : الهدف 

السياضات_األشغال العمومية.
 6 محمد  شاضع  االجتماعي:  املقر 

أو8زكاض5 كلميم. 
املدة : 99 سنة.

  00.000  : ضبس املال االجتماعي 
000 حصة من فئة  دضهم مجزب إلى 

00  دضهم للحصة الواحدة.
التسيير: محمد وكر8م.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من ك2 سنة.
لهذا  القانوني  اإليداع  وتم 
هيئة  لدى  الربط  أكتاأة  املحرر 
تحت  أكلميم  االأتدائية  املحكمة 
التجاضي  و السج2   142/2021 ضقم 

ضقم9 35 أتاض8خ 07/04/2021 م.
من اج2 النسخة والبيا5
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ا ئــتــمــا نــيــة  ض8ــــش  كــــونـت

مكتب السيد حاضف عماض

 STATION SERVICES   
ELBARAKA  SARL A.U

تأسيس شركة ذات  ا لـمـسـؤولـيـة  ا 
الـمـحـدودة ذات الشر8ك الوحيد 

أموجب عقد عرفي تمت املصادقة 
تم  ماضس  )0)،   08 أتاض8خ  عليه 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الوحيد  الشر8ك  ذات  املحدودة 

أاملواصفات التالية:
 STE STATION  : االسم 
م.   . م  SERVICES ELBARAKA  ش. 

ذات الشر8ك الوحيد 
سواء  الشركة  تهدف   : الغرض 
داخ2 املغرب بو أالخاضج إلى تحقيق 

األغراض التالية: 
 - البترولية  املنتجات  تسو8ق   •

مطعم - فندق.
املقر الرئي�شي  : توطي5/م 7 عماضة 
إقامة أيتي سكن الحي املحمدي   (5

بكادير.
في  حدد    : الشركة  ضبسمال 
  000 إلى  مقسم   دضهم    00.000
حصة  اجتماعية  قيمتها  00   دضهم  

لك2  واحدة  منها  موزعة  كاألتي : 
بي     00.000  : صبري  صالح   •

000  حصة.
التسيير :  تسير الشركة من  طرف 

السيد صالح صبري.
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تم  اإليداع  أكتاأة  الربط  لدى  
أتاض8خ  أأكادير  التجاض8ة  املحكمة 

09/04/2021 تحت ضقم )9906.
لـلـنسخ  واإلشـاضة 
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 SOCIETE YOUR CAFE
 DISTRIBUTION SARL

تأسيس الشركة
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
22/02/2021 تم تأسيس شركة*يوض 

كافي ديستريبيسيو5 
 ذات املسؤولية املحدودة ش م م  

والتي تحم2 الخصائص التالية:
كافي  يوض  شركة  التسميـــــــــــة:   

ديستريبيسيو5   
ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدود.  
تجاضة  شركة  االجتماعي:  بلهدف 

وتوزيع حبوب القهوة.
مقسمة إلى    00.000   : ضبسمال 
دضهم    00 فئة  من  حصة    000

للحصة مجزاة كمايلي :
الحكيم  عبد  الساخي  السيد 

000  حصة
املـــــــــدة :  99 سنة اأتداء من تاض8خ 

التأسيس.
السنة املاليــــــــة :  من فاتح يناير إلى 

 3 دجنبر من ك2 سنة  .
املقر االجتماعي: ء املقر االجتماعي: 
ايت  العرب  دواض   5 ضقم   03 ألوك 

ملول.
التسييـــــــــــــــر: الساخي عبد الحكيم.

تم   : القانوني  اإليداع 
أانزكا5  االأتدائية  أاملحكمة 
عدد  تحت   06/04/2021  : يومه 
التجاضى   السج2  ضقم   820/2021

.((939
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YANOUR LOGISTIC 
SARL -A.U-

اإلشهاض القانوني
طرف  من  القراض  أمقت�شى 
 YANOUR الشر8ك الوحيد للشركة
ضبسمالها   -LOGISTIC- SARL -A.U
االجتماعي  أاملقر  املنعقد    00.000
18/03/2021قرض ما  للشركة أتاض8خ 

يلي:
تجزئة    07 ضقم   : الشركة  مقر 

تزكي اوالد تايمة .

 :   00.000 في  حدد  املال  ضبس 

000  حصة من  دضهم مقسومة إلى 

وموزعة  الواحدة  دضهم    00 فئة 

كتالي:

- اكا عبد هللا 000  حصة 

الشركة:  بهداف  من   : املوضوع 

الفواكه  وتصدير  استيراد 

املنتجات  وجميع  والخرروات 

الزضاعية .

التسيير:  تعيي5 السيد اكا عبد هللا 

 YANOUR LOGISTIC مسيرا لشركة

SARL - A.U - ملدة غير محدودة.

من  اأتداء  سنة   99 املدة: 

التسجي2 أالسج2 التجاضي.

اإليداع : تم  اإليداع القانوني لدى 

املحكمة االأتدائية أمدينة تاضودانت 

ضقم    تحت    12/04/2021 أتاض8خ 

97) السج2 التجاضي ضقم 7597.
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STE ESCOMPTE SARL

 STE UNIONGUARD     شركة

SARL AU ش. م. م
تأسيس شركة م م

في   مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   01/04/2021

محدودة املسؤوليةتحم2 الخصائص 

التالية :

اسم  الشركة  تحم2  التسمية: 

 STE UNIONGUARD SARL شركة

 AU

تحدد   : الشركة   ضبسمال 

  00.000 في  الشركة  ضبسمال 

000 حصة  الى  مقسم  دضهم 

حصة  لك2  دضهم    00 أقيمة 

 :  J445695 طالب  ضفيق   مملوكةل 

000   حصة

املقر  تحدد   : االجتماعي  املقر 

العنوا5  في   للشركة  االجتماعي 

عمالة  القليعة  تنالتمركز  :قساض8ة 
إنزكا5 ايت ملول

تعم2 الشركة  الهدف االجتماعي: 

في مجال الحراسة

التسيير: تحدد تسيير الشركة من 

J445695 طرف السيد:ضفيق طالب

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمةاالأتدائية النزكا5 تحت 

ضقم 9)8 أتاض8خ 08/04/2021.
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   UNESPROD شركة
شقة ضقم )55 عماضة ضقم 3  نجاح 

) حي السالم اكادير

 تـــأسـيــس
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ اكادير 

تأسيس  تم   ،09/02/2021 أتاض8خ 

صفاتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

كما يلي : 

  UNESPROD : التسمية

تهدف الشركة بساسا    : الهــدف 

إلى : وكالة فنية

وعموما جميع العمليات التجاض8ة 

الصناعية املالية و العقاض8ة املتعلقة 

األنشطة  وك2  املذكوضة  أاالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  بو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

 55( شقة ضقم   : املقر االجتماعي 

السالم  حي   ( نجاح    3 ضقم  عماضة 

اكادير

من تاض8خ  99 سنة اأتداء    : املدة 

التسجي2 أالسج2 التجاضي أاستثناء 

حالة التمديد بو الفسخ املسبق.

الربسمال :  حدد ضبسمال الشركة 

في 00.000  دضهم  مقسم  إلى 000  

حصة 

  000 املتوك2   يونس  السيد   -

حصة

املتوك2  يونس  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  ذلك  و  للشركة  مسير 

محدودة. 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05/04/2021 يوم  أاكادير  التجاض8ة 

تحت ضقم 98973.
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 TROIS CHOCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة دات 

الشر8ك الوحيد.
وعنوا5 مقرها االجتماعي شاضع 

الحسن الثاني مركز اولوز تاضودانت
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.7579
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  دات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TROIS أمختصر تسميتها  االقتراء 

 CHOCCO
غرض الشركة أإيجاز

-مخبزة.
- ممو5 حفالت.

-مفاوض.
:شاضع  االجتماعي  املقر  عنوا5 
الحسن الثاني مركز اولوز تاضودانت.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ ضبسمال الشركة  000.000.  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ايوب ايت اكرض: 0.000  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة حرض 

منها 500) حصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ايوب ايت اكرض عنوانه: 
أاب  واعلي  نايت  تجزئة   (5 ضقم 

الخميس تاضودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب ايت اكرض عنوانه: 
أاب  واعلي  نايت  تجزئة   (5 ضقم 

الخميس تاضودانت املغرب.
التوقيع  قبول  على  املوافقة   -
ايت  الرحما5  عبد  للسيد  الفردي 

اكرض في ما يتعلق أالوثائق املالية.
و توقيع السيد ايوب ايت اكرض 

في ما يتعلق أالوثائق اإلداض8ة.
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  أتاضودانت  االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 09).
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تأسيس شركة
TIME BATIMENT SUD
SARL A ASSOCIE UNIQUE

على عقد عرفي حرض أأكادير  أناء 

وضع  تم  ماضس  )0)،    5 أتاض8خ 

القواني5 األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية وذات الخصائص التالية:

 TIME BATIMENT التسمية: 

  -SUD SARL A ASSOCIE UNIQUE

بو  مختلفة  +بشغال  الهدف: 

البناء، التفاوض .
شاضع    3 ضقم  االجتماعي:  املقر 

جاأر أن حيا5 ،حي الهدى اكادير.

في  حدد  االجتماعي:  الربسمال 

إلى   مقسم  دضهم،    0.000 مبلغ 

00  دضهم  00  حصة اجتماعية ب 

للحصة. 

السيد عبدو حمزة 0.000  دضهم.

التسيير: ستسير الشركة من طرف 

السيد عبدو حمزة ملدة غير محدودة.

أاملحكمة   القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة أأكادير يوم 09 بأر28  )0) 

تحت عدد 99056. 
الشركة مسجلة أالسج2 التجاضي 

تحت عدد 56955.
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STE ANIMAL HUB SARL
تأسيس شركــة ذات مسؤولية 

محدودة
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

ذات  تأسست شركة   22/01/2021

أاملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :

STE ANIMAL HUB  : التسمية

املستوضد-التسو8ق   : املوضوع 

التزيي5 أنصف  وبيع طيوض وبسماك 

الجملة  .

املقر االجتماعي : ألوك A2 الطاأق 
السفلي ضقم 05 حي القدس اكادير .

حدد املبلغ في   : ضبسمال الشركة 
00.000  دضهم مجزب إلى  000 حصة 

من فئة 00  دضهم للواحدة.
التسيير:بسند التسيير إلى السيد 
محدودة.  غير  ملدة  سمير  ادألقاس 
تلتزم  البنكي،  للتوقيع  أالنسبة  بما 
للسيد  الوحيد  أالتوقيع  الشركة 

ادألقاس سمير.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة
وقد تم اإليداع القانوني أمكتب 
أأكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم   تحت   08/04/2021 أتاض8خ 
99057وتم تسجي2 الشركة أالسج2 

التجاضي تحت ضقم56935.
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة  

 ANGES ALKAWTAR»
   «PRIVEE

ضبسمالهـا 00.000   دضهـم
مقـرهـا االجتماعي: إقامة أرمات   - 

ضقم 5  - بيت ملول
أأيت  حرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 
ملول أتاض8خ 5  ماضس  )0)  تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  ذات  تم شركة 

أاملواصفات التاليـة:
 ANGES AL KAWTAR : التسمـيـة

PRIVEE
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة. 
 الشركة غرض: مؤسسة للتعليم 

االأتدائي
حدد   : االجتماعي  املال  الربس 
   00.000 في  االجتماعي  الربسمال 
حصة    000 وهو موزع على  دضهم، 
دضهم    00 فئة  من  اجتماعية 
للسيدة  كلها  ممنوحة  للواحدة، 

سميرة فاطمي.
 1- إقامة أرمات  املـقـر االجتماعي: 

ضقم 5  - بيت ملول
املــدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة. 

التسيـيـر : بسند التسيير وملدة غير 

محددة إلى السيدة سميرة فاطمي.

تم اإليـداع القـانوني أكتاأة ضبط 

أتاض8خ:  إلنزكا5  االأتدائية  للمحكمة 

 835 ضقم  تحت  بأر28  )0)   08

)سج2 تجاضي عدد : 963))) 
ملخـص لغايـة النشـر
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ديوا5 األستاذ احمد املثوق «موثق «

 AMIGOS FOREVER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
« AMIGOS FOREVER » شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ألوك  5  

L حي الهدى بكادير املغرب

تأسيس شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5675 

في  مؤضخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

القانو5   إعداد  تم    18/12/2020

 AMIGOS  » لشركة  األسا�شي 

FOREVER » أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

 AMIGOS  : الشركة  تسمية 

.FOREVER

غس2  أإيجاز:  الشركة  غرض 

السياضات.

ألوك  اإلجتماعي:   املقر  عنوا5 

 L  5 حي الهدى بكادير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

  50.000 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم مقسم كالتالي:

حصة   500 السيد حميد غانمي 

أقيمة 50.000 دضهم.

 500 لشهب  الدين  نوض  السيد 

حصة أقيمة 50.000 دضهم.

 500 ا�شي  العز8ز  عبد  السيد 

حصة أقيمة 50.000 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وموطن مسيري الشركة:

السيد حميد غانمي عنوانه ألوك 
ف 5 ضقم 30 مكرض

ملدة  املغرب،  بكادير  الداخلة  حي 

غير محددة.

عنوانه  ا�شي  العز8ز  عبد  السيد 

تجزئة أالد الخير عماضة ب س مكرض
الشق  عي5   07 ضقم   03 زنقة 

البيراء املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاضي أأكادير أتاض8خ 25/03/2021

تحت ضقم:  07 .
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املركز الجهــوي للخدمـــات

AJLI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
الجمع  محرر  على  أناء 

أتاض8خ  املنعقد  التأسي�شي  العام 

ذات  تأسست شركة   01/04/2021

أاالعتباضات  املحدودة  املسؤولية 

التالية: 

ذات   «AJLI  » شركة  االسم: 

املسؤولية املحدودة.

االما5  تجزئة   5 ضقم  العنوا5: 

افراك تيزنيت.

الهدف: - مقاول نق2 األمتعة غير 

املصحوب نياأة عن اآلخر8ن.

 99( تسعة و تسعو5 سنة  املدة: 

سنة(.
هو  الشركة  ضبسمال  املــال:  ضبس 

دضهم(    00.000( دضهم  بلف  مائة 

حصة   ) 000( بلف  إلى  مقسمة 

أقيمة مائة )00 ( دضهم لك2 حصة.

التسيير: تعيي5 السيد  ايت ناصر 

محمد  مسيرا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية أتيزنيت 

 : ضقم  تحت   13/04/2021  : أتاض8خ 

 .136/2021

349 P
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حساأات ادميم ش.م.م

AGA PROTECT شركة

  SARL AU 

إعال5 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة وذات الشر8ك 

الوحيد 
أموجب عقد عرفي محرض أتاض8خ 

القانو5  وضع  ثم  ماضس  )0)   ((

محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  وذات  املسؤولية 

أاملميزات التالية:

    AGA PROTECT التسمية : شركة

املسؤولية  ذات  شركة  الشك2: 

املحدودة وذات الشر8ك الوحيد

ضبسمال  حدد  الشركة:  ضبسمال 

دضهم مقسمة    00.000 الشركة في 

أقيمة  اجتماعية  000 حصة  إلى 

في  كلها  هي  و  للواحدة  دضاهم    00

ملكية السيد ايت أنعلي هشام. 

اعميرة  ايت  مركز  الشركة:  مقر 

الطر8ق الرئيسية جماعة ايت اعميرة 

اشتوكة ايت أاها

أيع اآلالت ومواد  نشاط الشركة: 

أيع  ؛  الصحة  وحفظ  التنظيف 

االشغال  ؛  الري  معدات  وتركيب 

املختلفة او البناء 

التسيير: عي5 السيد أنعلي هشام 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

الشركة ملزمة أالتوقيع  التوقيع: 

الوحيد للمسير السيد أنعلي هشام

السنة املالية: من  0 يناير إلى  3 

ديسمبر 

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

انزكا5  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

 780 ضقم  تحت   2021/04/01 يوم 

وضقم السج2 التجاضي 883)).
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 SOCIETE AFTUCH
  TRAVAUX SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 Dhs 
التأسيس

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   23/03/2021
بشر8ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد أاملميزات التالية:
 STE AFTUCH  : التسمية 

 TRAVAUX SARL-AU
: حي تيرت العليا  املقر االجتماعي  

ألوك د زنقة 08 ضقم 6)5 كلميم.  
دضهم    00.000  : الربسمــــــــــــال 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دضهم.
األشغال  في  مقاول   : الهـــــــــــــــدف  

املختلفة والبناء
السيد  تعيي5   : التسييـــــــــــــر 
لبطاقة  الحام2  فطوش  دضيس 
 JA145538 ضقم  الوطنية   التعر8ف 
)000 حصة( كمسير وحيد للشركة، 
الوحيد  اإلمراء  اعتماد  وسيتم 
املتعلقة  للوثائق  أالنسبة  للمسير 
أاإلداضات العمومية وشبه العمومية 

واإلداضات املالية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  أكلميم  االأتدائية 

06/04/2021 تحت ضقم 5 . 
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املركز الجهــوي للخدمـــات ش م م

AERO PECHE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
الجمع  محرر  على  أناء 
أتاض8خ  املنعقد  التأسي�شي  العام 
تأسست شركة ذات    18/03/2021
أاالعتباضات  املحدودة  املسؤولية 

التالية: 
  AERO PECHE شركة   االسم: 

ذات املسؤولية املحدودة.
العنوا5 : 33  د س محج    يناير 

ألوك د ) ضقم 7 حي الداخلة اكادير.
الهدف : - استيراد وتصدير.

- تاجر معدات الصيد.

 99( تسعة و تسعو5 سنة  املدة: 

سنة(.
هو  الشركة  ضبسمال  املــال:  ضبس 

دضهم(    00.000( دضهم  بلف  مائة 

حصة   ) 000( بلف  إلى  مقسمة 

أقيمة مائة )00 ( دضهم لك2 حصة.

التسيير: السيد عبد العز8ز حميدا 

مسيرا للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية أاكادير 

ضقم  تحت   08/04/2021  : أتاض8خ 

.9905 
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 Ste ABR SARL
شركة محدودة املسؤولية  تأسيس 

ICE 002693254000035

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتزنيت 

وضع  تم   (0(0 دجنبر   08 أتاض8خ 

محدودة  لشركة  بسا�شي  قانو5 

الخصائص  تحم2  والتي  املسؤولية 

التالية:

  STE ABR SARL  :التسمية

موقف   : االجتماعي  الهدف 

السياضات والدضاجات الناض8ة 
  00.000 في  حدد  املال:  ضبس 

من  000 حصة  إلى  مقسمة  دضهم 

فئة 00  دضهم موزعة كالتالي:

 500 - السيد عبد هللا أومديا5    

 500 حصة والسيد ضشيد أومديا5  

حصة .

املدة :

تاض8خ  من  اأتداءا  سنة   99

تاسيسها.

متكيزين  دواض  االجتماعي:  املقر 

ميراللفت سيدي افني. 

اذ  ألخير  السيد  تعيي5   : املسير 

غير  وملدة  للشركة  مسيرا  لحسن 

محدودة.

أكتاأة  تم   : القانوني  االيداع 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ   2021/60 أتيزنيت تحت ضقم 

.2021/02/15
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شــركة بجوتري أفولكي ش.م.م. 

ش.و

 SOCIETE BIJOUTERIE

 AFOULKI. SARL AU

ضبس مالها 00.000  دضهم

دواض بيت واكماض واد الصفا أيوكرة

إعال5 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ش.و

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أتاض8خ 0  بأر28  )0) م، تم إحداث 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 

الشر8ك  ذات  املحدودة   املسؤولية 

للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي:

التسمية:  شــركة أجوتري بفولكي 

STE BIJOTERIE AFOULKI

دواض بيت واكماض  املقر االجتماعي: 

واد الصفا أيوكرة. 

االستيراد  االجتماعي:  الهدف 

معاد5  تاجر  والتصدير. 

 IMPORATION ET ثمينة   

 EXPORTATION. MARCHAND

DE METAUX PRECIEUX

في:  حدد  الشركة  مال  ضبس 

بلف  إلى  مقسمة  دضهم    00.000

للحصة  دضهم    00 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها:

  000 أراهيم  بزكاغ  السيد   -

حصة.

التسيير: عي5 السيد بزكاغ أراهيم 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

 3 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

أتاض8خ  أإنزكا5  اإلأتدائية  املحكمة 

 -  856 ضقم  تحت  م   09/04/2021

السج2 التجاضي 973)).

354 P
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شـــــــــركة  بيال  ف ا ب كـــــــــار 
 ش.م.م  أالشر8ك الوحيد

 SOCIETE BELLA VIP CARS 
Sarl A.U

ضبس مالها 500.000 دضهم
املقر االجتماعي: مح2 تجاضي ضقم 
املعديات    ( تجزئة مفتاح ضقم   0 

تاضودانت
إعال5 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة أالشر8ك 

الوحيد 
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  ماضس  )0)م،   (3 أتاض8خ 
لشركة  األسا�شي  القانو5  إحداث 
أالشر8ك  ذات املسؤولية املحدودة   
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي:
التسمية: أيال  ف ا ب كاض  ش.م.م 
 STE BELLA VIP    أالشر8ك الوحيد

 CARS SARL A.U
املقر االجتماعي: مح2 تجاضي ضقم 
املعديات    ( تجزئة مفتاح ضقم   0 

تاضودانت.
الهدف االجتماعي :

سائق.                         أدو5  السياضات  كراء   -
 LOCATION DE VOITURES SANS

 CHAUFFEUR
في:  حدد  الشركة  مال  ضبس 
 5000 إلى  مقسم  دضهم   500.000
للحصة  دضهم    00 فئة  من  حصة 

الواحدة يملكها  كاملة السيد :
 5000 أال  ايت  محمد  السيد   -

حصة
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

 3 دجنبر
العام  الجمع  قراض  أمقت�شى 
اأر28   09 أتاض8خ  املؤضخ  التأسي�شي 

 )0)م، تقرض ما يلي:
عي5 السيد عي�شى ايت  التسيير: 
التعر8ف ضقم  لبطاقة  الحام2  ؛  أال 
لشركة   وحيدا  مسيرا  JC469575؛ 
غير  ملدة  ش.م.م  كاض  ب  ا  ف  أيال  

محدودة، . 
محمد  السيد  البنكي:  اإلمراء 

ايت أال..

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة االأتدائية أتاضودانت أتاض8خ 
09/04/2021م تحت ضقم: 292/21 

- السج2 التجاضي: 7589.
355 P

STE BELDAM SARL A.U
تأسيس شركة

أمقت�شى القانو5 األسا�شي املؤضخ 
تأسيس  تم   08/02/2021 أتاض8خ 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشر8ك الوحيد.  
 STE  » التالية:  الخصائص  ذات 

« BELDAM SARL A.U
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخاضج هو:1-
- بعمال الهندسة املدنية واملباني 

السكنية والصناعية
املأكوالت  وتصدير  استيراد   -

البحر8ة.
- تجاضة عامة، استيراد / تصدير.

وصيانة  البستنة  بعمال   -
املساحات الخرراء وبعمال التركيب

غير  واألمتعة  البرائع  نق2   -
املصحوبة نياأة عن اآلخر8ن.

استيراد وتصدير وتسو8ق املواد   -
واملعدات املتعلقة أأنشطة الشركة.

- جميع املعدات وبعمال التطو8ر.
املقر االجتماعي حي السالم شاضع 

طاضق أن ز8اد ضقم 86 الداخلة.
املدة: 99 سنة.  

  00.000 في  حدد  الربسمال: 
حصة    000 على  مقسم  دضهم 
اجتماعية أقيمة 00  دضهم للواحدة 

وهي في نصيب 
  000 العثماني  محمد  السيد 

حصة اجتماعية   
تسير الشركة وملدة غير  التسيير: 
محمد  السيد  طرف  من  محدودة 

العثماني. 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  أالداخلة  االأتدائية 
ضقم  تحت   12/04/2021

.17895/608
356 P

STE AZ ACTIVITES SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

دضهم  00.000  ضبسمالها
 APP N° 56 1ER ETAGE IMM

 N°3 RESIDENCE IBNOU SINA
 EXTENSION DAKHLA- AGADIR

 تـــأسـيــس
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أأكادير 
تم تأسيس   ،( (0 ماضس   5( أتاض8خ 
صفاتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

كما يلي : 
  STE AZ ACTIVITES  : التسمية 

S.A.R.L
تصميم،  دضاسة،    : الهــدف 
تدأيروترو8ج املشاضيع  إنجاز، تجهيز، 
مناطق  تطو8ر  وإفر8قيا،  املغرب  في 

النشاط وبماكن مهنية.
 APP N° 56 1ER :  املقر االجتماعي
 ETAGE IMM N°3 RESIDENCE
 IBNOU SINA EXTENSION

- DAKHLA- AGADIR
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
التسجي2 أالسج2 التجاضي أاستثناء 

حالة التمديد بو الفسخ املسبق.
الربسمال :  حدد ضبسمال الشركة 
  000 دضهم مقسم الى    00.000 في 

حصة تخصص للشركاء.
- السيد  : زهير محمد  500  حصة
الحفيظ  عبد  فهمي   : السيد    -

500   حصة
محمد   زهير   : السيد    : التسيير 
غير  ملدة  ذلك  و  للشركة   مسير  

محدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 /05/ أتاض8خ)   أأكادير  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 99068.
357 P

C.K.H TRANS – S.A.R.L
اإلشهاض القانوني

الوحيد    الشر8ك  قراض  حسب 
C.K.H TRANS–S.A.R.L- لشركة 
A.U أتاض8خ 24/03/2021 قرض ما يلي:
ضقم  0  شقة  الشركة:  مقر   -
الطاأق األول ألوك )0 ضقم )6 شاضع 

محمد البعمراني ايت ملول. 

- ضبس املال حدد في 00.000 : دضهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسومة 

دضهم الواحدة وموزعة كالتالي:   00 

 SOULY HASSAN

000  حصة 

الشركة:   بهداف  من   : املوضوع 

الوطني  مستوى  على  البرائع  نق2 

والدولي لحساب الغير.

التسيير: قرض الشر8ك الوحيد ب5 

C.K.H TRANS –S.A.R.L- شركة 

 SOULY السيد  سيسرها   A.U

HASSAN ملدة غير محدودة.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

أإنزكا5  اأتدائية  املحكمة  لدى 

أتاض8خ 2021/04/07 تحت ضقم ))8 

السج2 التجاضي ضقم 953)). 

358 P

STE COME SUDSARL AU
تـأسـيـس شــركة

أتاض8خ  عرفي   عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم   29/01/2021

التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية 

تحم2 الخصائص التالية:

 STE COME  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 SUDSARL AU

شركة ذات املسؤولية    : الشك2 

املحدودة ذات الشر8ك الوحيد.

اشغال  في  مقاول   : الـمـوضـــــوع 

البناء.

 3 الطاأق   : االجـتـماعــي  الـمـقر 

اقامة الجني5 الهدى اكادير.

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
 500.000  : الشركـــة  ضبسمـــال 

دضهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد :اهدو5 حمزة   
 JT52603 ضقم البطاقة الوطنية

من فاتح   : االجتمـاعيـة   السنة    

يناير إلى  3 دجنبر من نفس السنة.

لقد تم التسجي2 القانوني لدى   

املحكمة التجاض8ة أاكادير في السج2 

أتاض8خ   56957 ضقم  تحت  التجاضي 

.09/04/2021

359 P
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CNC ARTDECO
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 
أاكادير  املسج2  ماضس )0)،    8
تكونت  ماضس  )0)   (0 أتاض8خ 
املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 
مسماة:  CNC ARTDECO ضبسمالها 
 : االجتماعي  مقرها  دضهم    00.000

ضقم 63 5 حي محمدي اكادير.
الهدف االجتماعي :

• القطع أالليزض
• اإلعالنات الصناعية

• التصنيع والتركيب
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
العقاض8ة،  التجاض8ة،  الصناعية، 
بو  مباشرة  أصفة  املتعلقة  املالية، 
غير مباشرة كلها بو جلها أالعمليات 
ب5  شانها  من  والتي  بعاله  املذكوضة 

تسه2 و تنمي نشاط الشركة.
حي   5 63 ضقم  االجتماعي:  املقر 

محمدي اكادير
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجيلها أالسج2 التجاضي.
 ضبسمال الشركة: 00.000  دضهم 
دضهم    00 حصة    000 إلى  مقسم 

لك2 حصة مقسمة كما يلي:
- السيد الحسي5 امجوض   000  

حصة
من طرف السيد   : تسير الشركة 
املسير  أصفته  امجوض،  الحسي5 

الوحيد  لشركة ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير و تنتهي في  3 ديسمبر.
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
اأر28   07 أتاض8خ  أاكادير  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم7 569.
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  SOCIETE CHARGOUR TRAV
SARL

إعـــــــال5 عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   08/03/2021
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية :

 SOCIETE  : التسمية 
 CHARGOUR TRAV  SARL

املستشفى  حي   : االجتماعي  املقر 
بســـــــــــــــا

دضهم    00.000  : الربسمال 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دضاهم.
املختلفة  األشغال   •  : الهدف 

والبناء
الشراف،  عالي  السيد   : الشركاء 
لبطاقة  والحام2  الجنسية،  مغربي 
  JZ 5245 ضقم  الوطنية   التعر8ف 

500 حصة.
مغربي  كوضاض،  السيدبحمد 
لبطاقة  والحام2  الجنسية، 
 JZ 4240 ضقم   الوطنية   التعر8ف 

500 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في  3 دجنبر من ك2 سنة
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف السيد: عالي الشراف ملدة غير 

محددة.
أاملحكمة  تم   : التجاضي  السج2 
أتاض8خ  أكلميم  االأتدائية 

01/04/2021 تحت ضقم 3503.
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 STE  CHAMSAAD شركة
TANTAN SARL A.U
إعـال5 عن إنشـــاء شركـــــة

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة   تأسيس  تم    29/03/2021
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية :
 STE CHAMSAAD  : التسمية 

TANTAN SARL A.U
ألوك ب    387   : املقر االجتماعي 

حي الجديد - طانطا5 
دضهم    00.000   : الربسمال 
حصة من فئة     000 مقسمة على 

00  دضاهم.
الهدف : بشغال البناء، 

مغربي،  مز8ن،  عمر   -: الشركاء 
مزداد أتاض8خ 04/08/1992، ب.ت.و 

SH150812 ضقم

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

يناير و تنتهي في  3 دجنبر من ك2 سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف:

عمر مز8ن  ملدة غير محددة.

أاملحكمة  تم   : التجاضي  السج2 

أتاض8خ  أطانطا5  االأتدائية 

12/04/2021 تحت ضقم 5769
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 SOCIETE  CHAHID SERVICE

 GUELMIM SARL A.U
CONSTITUTION DE SOCIETE

تأسيس شركة

أتاض8خ  عرفي  عقد  على  أناءا 

القواني5  وضع  تم   29/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة   األساسية 

 CHAHID SERVICE محدودة 

ذات   GUELMIM SARL A.U

الخصائص التالية : 

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخاضج هو : 

- مقاول تنظيف املتاجر والشقق.

الحسن  شاضع   : االجتماعي  املقر 

 07 الثاني الطاأق االول الشقة ضقم 

كلميم.

املدة :  99 سنة

  00.000 في  حدد   : الربسمال 

حصة    000 على  مقسم  دضهم 

اجتماعية أقيمة 00  دضهم للواحدة 

وهي في نصيب : 

حصة    000 عبد االله أرشيح   -

اجتماعية.

وملدة  الشركة  تسير   : التسيير 

غير محدودة من طرف السيد ايوب 

البدضاوي .

ثم التسجي2 في السج2 التجاضي 

أتاض8خ  كلميم  االأتدائية   أاملحكمة 

07/04/2021  تحت ضقم  )35.  
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CARLAGKOM
 شركة ذات مسؤولية محدودة 
وعنوا5 مقرها االجتماعي حي 

اوالد أراهيم اوالد أرحي2- 83000 
تاضودانت املغرب

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
758 

في   مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد القانو5  ))فبراير   )0) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

مسؤولية محدودة .
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها   أمختصر  االقتراء 

 CARLAGKOM
غرض الشركة أإيجاز

اوالبالط  االحجاض  في  -التجاضة 
)الزليج(.

:حي  االجتماعي  املقر  عنوا5 
 83000 أرحي2-  اوالد  أراهيم  اوالد 

تاضودانت املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 الشركة  ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 350 اللوزي:   اأراهيم  السيد   -

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.
 330 اللوزي:   جمال  السيد   -

حصة أقيمة 00   دضهم للحصة.
السيد الحسي5 ادعلي اأوفكر:   -
330 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه  اللوزي  اأراهيم  السيد   -
حي عي5 سيدي اوالد أرحي2 - 83000 

تاضودانت املغرب.
عنوانه  اللوزي  جمال  السيد   -
 83000 أرحي2-  اوالد  اكودير  حي 

تاضودانت املغرب.
اأوفكر  ادعلي  الحسي5  السيد   -
عنوانه  ضقم 5 زنقة اأو العالء املعري 
طاأق   شقة   الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه  اللوزي  اأراهيم  السيد   -
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حي عي5 سيدي اوال دأرحي2 - 83000 

تاضودانت املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ   أتاضودانت  االأتدائية 

اأر28  )0) تحت ضقم 88).
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  STE DOMAINE QUALITY

 SARL

شركة دومين كليتي    ش.م.م
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 

شركة  تأسيس  تم   11/03/2021

ذات املميزات التالية:

شركة دومي5 كليتي        : التسمية 

ش.م.م

الهدف االجتماعي: الفالحة.

دواض  الثاني  الطاأق   : العنوا5 

لعز8ب القليعة  بيت ملول .

املدة : 99 سنة

دضهم    00.000 الربسمال: 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  3 دجنبر من ك2 سنة.

يسير الشركة جرة عبد  التسيير: 

املجيد    ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : التجاضي  السج2 

أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 

أتاض8خ  أانزكا5  االأتدائية 

13/04/2021 تحت عدد  86.  

365 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

 SOCIETE DEUTSCHES 

  PRIVATINSTITUT
Par Abrèv.  DPI - S.A.R.L -

شركة محدودة املسؤولية - ضبسمالها 

00.000  دضهم

للجمع  عرفي  عقد  أمقت�شى 

 02/04/2021 يوم  العادي  العام 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة :

 DEUTSCHES التسمية: 
 PRIVATINSTITUT

  655 ضقم   : االجتماعي  املقر 
شاضع  بليس  عماضة  األول  الطاأق 

الخواضزمي حي املسيرة - بكادير.  
99 تسعة  مدة صالحية الشركة:  

و تسعو5 سنة
ضبس املال : 00.000  دضهم.

وزعت  الحصص  إ5  الحصص: 
أي5 الشركاء على الشك2 التالي:

البوضي    ضشيد  محمد   : السيد   -
35.000 دضهم.

 30.000 البوضي  علي   : السيد   -
دضهم.

املشتالي    بحمد   : السيد   -
0.000.00) دضهم.

السيحي    بحمد   : السيد   -
5.000.00  دضهم.

املجموع:   00.000  دضهم        
السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى غاية  3 دجنبر.
ضشيد  محمد  السيد  التسيير: 

البوضي.
ضشيد  محمد  السيد  التوقيع: 

البوضي.
أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ    56973 ضقم  تحت  التجاضي 

.12/04/2021
االقتطاف والبيا5

 احمد زهوض
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STE D.V.M FINITION  SARL
ICE : 002495966000041

إعال5 عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ  
شركة  تأسيس  تم    01/04/2021
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
  STE D.V.M FINITION : التسمية

 Sarl
املقر االجتماعي: ألوك )0 ضقم 56 
ايت  سيدي ميمو5 قصبة الطاهر  

ملول .
الهدف: نجاضة  الخشب 

  00000  : االجتماعي  الربسمال 

دضهم.

وجمال  كراما  يوسف   : التسيير 

وكاك ادضي�شي .

املدة: 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى 3 

دجنبر .

أالسج2  الشركة  تسجي2  تم 

 838 ضقم  تحت  أانزكا5  التجاضي 

السج2  ضقم   09/04/2021 أتاض8خ 

التجاضي 969))

367 P

 Sté  « COMPETENCE

 IMMOBILIER » SARL

أموجب عقد عرفي محرض أتاض8خ  

شركة  تأسيس  تم   31/03/2021

محدودة املسؤولية  املميزات التالية :

 COMPETENCE التسمية:  شركة

IMMOBILIER   ش.م.م.

واشغال  البناء  اشغال  الهدف: 

مختلفة_ منعش عقاضي.

السفلي  الطاأق  االجتماعي:  املقر 

البقعة ضقم 975 تجزئة سيدي سعيد 

الدضاضكة اكادير. 

املدة :   99 سنة.

  00.000: االجتماعي  املال  ضبس 

000  حصة من فئة  دضهم مجزب إلى 

00  دضهم للحصة الواحدة.

التسيير: السيد املدني مسعودي.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من ك2 سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحرر 

املحكمة  هيئة  لدى  الربط  أكتاأة 

 99 05 ضقم  تحت  أاكادير  التجاض8ة 

والسج2 التجاضي ضقم  5700 أتاض8خ 

13/04/2021 م.
من اج2 النسخة والبيا5

368 P

 STE IPGLOBAL SYSTEME

 SARL

شركة ايبي كلوبال سيستيم   

ش.م.م
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 

شركة  تأسيس  تم   10/03/2021

ذات املميزات التالية:

كلوبال  ايبي  شركة     : التسمية 

سيستيم   ش.م.م

الهدف االجتماعي: كهربائي  .

أيبي   سيدي  تكاد  دواض  العنوا5: 

شتوكةبيت أاها  .

املدة:    99 سنة

دضهم    00.000 الربسمال:    

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم.

السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى  3 دجنبر من ك2 سنة.

وضصاص  الشركة  يسير  التسيير: 

ماجد   ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم  التجاضي:  السج2 

أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 

أتاض8خ  أانزكا5  االأتدائية 

08/04/2021 تحت عدد 833.

369 P

 IMPERIAL FUELS ET شركة

  LUBRICANTS SARL AU
تأسيس شركة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 
القانو5  وضع  تم   ،24/03/2021

الخصائص  ذات  لشركة  األسا�شي 

التالية :

 : القانونية  التسمية 

 IMPERIAL FUELS ET شركة 

  LUBRICANTS SARL AU

الشك2 القانوني : ش.م.م. بشر8ك 

وحيد  -
حي  ضقم   8    : املقر االجتماعي 

الفرح بكادير

وشراء  أيع   : االجتماعي  الغرض 

املحروقات والز8وت.  
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في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 
  000 بالف دضهم مقسمة الى    00
دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة للسيد بشرف وديني
التسيير  : تم تعيي5 السيد بشرف 
وديني مسيرا للشركة ملدة غير محدودة 
من تاض8خ  99 سنة اأتداء   : املدة  
تسجي2 الشركة في السج2 التجاضي-    
أكتاأة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   13/04/2021 أتاض8خ  أأكادير 

الرقم )0 99.     
370 P

STE.ILA GISS TRAVAUX
الصفة القانونية:

 Forme juridique : S.A.R.L .AU
.AU CAPITAL : 100.000,00 DH

 Siège Social : DOUAR AIT
 OUAGMAR ESSAFA N°266
BIOUGRA-OUAD ESSAFAF

تأسيس
العرفي  العقد  تسجي2  تاض8خ 

في:-09/03/2021 ب أيوكرى.
والتي تحم2 الخصائص التالية:

في  مقاولة  االجتماعي:  الهدف 
االستيراد  والعقاض  البناء  بشغال 

والتصدير. 
ضبسمال الشركـة: 00.000  دضهم 
فئة   من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة. 
موزع على الشك2 التالي:

  000 الحسي5  جاعا  السيد   -
حصة.  

من  اأتداء  سنة   99 املدة: 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
وكماض  ايت  دواض  االجتماعي  املقر 
-شتوكة  أيوكرى    (66 ضقم  الصفاء 

ايت أاها. 
جاعا  السيد  عي5  التسيير: 
الحسي5 مسير وحيد للشركة للمدة 

غير محدودة.  

التجاضي:  أالسج2  التقييد  تم 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 
تحت   02/04/2021 أتاض8خ  أإنزكا5 

ضقم 789.  
371 P

 STE  IDESSALK NEGOCE
تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شي 
31/03/2021 أايت ملول تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية 
 STE  IDESSALK التسمية : شركة

 NEGOCE
املقر بلالجتماعي: تجزئة نايت همو 

مركز سيدي أيبي اشتوكة ايت أاها
   location d’engin الهدف 
   travaux divers ou de constriction
 transport des personnelle pour

le compte d’autrui
املدة : 99 سنة.

دضهم    00.000 الربسمال: 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم لك2 واحدة. 
100% بي 000  حصة اجتماعية 

لفائدة خالد السالك. 
تم تعيي5 السيد خالد   : التسيير 
غير  ملدة   للشركة   السالك كمسير 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني أاملحكمة االأتدائية أانزكا5 
أتاض8خ 12/04/2021 تحت ضقم  855 
والسج2 التجاضي ضقم  97)).                                       
372 P

SOCIETE IDENAS SARL
 Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 100.000 Dhs
 Adresse : PARKING CITE

.L’HOPITAL ASSA
ICE : 002800329000095

تـــأسيــس  شركة
أتاض8خ  عرفي   عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،07/04/2021
أاملميزات  ذات املسؤولية املحدودة  

التالية:

التسمية :  شركة إديناس.

حي  املربب    : االجتماعي  املقر 

املستشفى بسا.

دضهم    00.000 الربسمـــــــــــــال: 

فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دضهم.

الهـــــــــــــــــدف :  الحراسة

الشــــــــــــــركاء : 

السباعي ايدض    500  حصة 

النعمة  ايدض 500  حصة   

املسير القانوني : السباعي ايدض  

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائي كلميم  أتاض8خ 2021/04/13  

تحت ضقم 2021/151  

373 P

SOCIETE HOMEZZ SNC
إعـــــــال5 عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   24/2021/03

الترامنية وذات املميزات التالية:

 SOCIETE HOMEZZ التسمية: 

SNC

حي تيرت العليا   : املقر االجتماعي 
ألوك د زنقة 03 ضقم 35 كلميم

دضهم    00.000 الربسمال: 

فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دضاهم.

الحلو8ات  أيع   •  : الهدف 

أالتقسيط

• مخيزة

جلول،  هشام  السيد   : الشركاء 

لبطاقة  والحام2  الجنسية،  مغربي 

JA142724 ضقم  الوطنية   التعر8ف 

)500 حصة(.

مغربية  جلول  ثوض8ة  السيدة 

لبطاقة  وحاملة  الجنسية 

 JA 52015 ضقم  الوطنية   التعر8ف 

)500 حصة(.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في  3 دجنبر من ك2 سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

غير  ملدة  السيد:هشام جلول  طرف 

محددة.

أاملحكمة  تم   : التجاضي  السج2 
أتاض8خ  أكلميم  االأتدائية 

08/04/2021 تحت ضقم3)35.
374 P

  STE GOLD STAR DEVISES
SARL

التفاصي2 املتعلقة أالنشر
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسست   16/03/2021
محدودية املسؤولية ذات الخصائص 

التالية:
 STE GOLD STAR التسمية: 

DEVISES SARL
ضبسمالها:  00.000   دضهم.

ايت  مركز   : االجتماعي  مقرها 
جماعة وقيادة  عميرة كراج ضقم  0 
ايت عميرة  عمالة اشتوكة بيت أاها.

تحو28   - االجتماعي:  الهدف 
الفواتير  استخالص   / العمالت 
 / الخدمات   / املختلفة  والررائب 

التجاضة
أي5  مشتركة  والتسيير  اإلداضة 
الحام2  العربي  أونعيم  السيد 
 JB11867 ضقم  الوطنية  للبطاقة 
الحام2  محمد  الشرقاوي  والسيد 

   J74835 للبطاقة الوطنية ضقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني أاملحكمة االأتدائية أانزكا5 
تحت ضقم  85،   12/04/2021 يوم 

السج2 التجاضي ضقم  98)).
375 P

 FLOURA FLOURA شركة
BEAUTY ش.م.م 

ضبسمالها 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : شاضع إفرا5، تجزئة 

ب 75، حي الهدى، بكادير
ICE 002789376000073

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة

التأسيس:
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
خلق  تم   31/03/2021 في  أأكادير 
نظام تأسيس الشركة ذات املميزات 
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التالية:

مسؤولية  ذات  شركة    : الشك2 

محدودة 

 FLOURA شركة     : التسمية 

FLOURA BEAUTY

الهدف  : تهدف الشركة إلى :

الرجال  للنساء،  الحالقة   •

واألطفال

• مركز العناية أالجمال

إفرا5،  شاضع    : االجتماعي  املقر 

تجزئة ب 75، حي الهدى، بكادير

مدة  حددت   : االجتماعية  املدة 

الشركة في 99 سنة

التسيير : 

تعيي5 السيد الفرحا5 غزوا5،   •

ضقم اإلقامة  أطاقة  على  الحاص2 

واملقيم أالشقة  0 ،   ،J018017W
 ،8 الهدى  سيف،  عماضة    (7 ضقم 

بكادير ، مدير مشاضك في الشركة ملدة 

غير محدودة.

بم2،  قندي2  السيدة  تعيي5   •

الحاصلة على البطاقة الوطنية ضقم 

بدضاض  أحي  واملقيمة   ،JM171147

داضنا، عماضة ضقم 56، الشقة  ))5، 

في  مشاضكة  مديرة  بكادير،  تكو8ن، 

الشركة ملدة غير محدودة.

الشركة  ستلتزم   : التوقيع 

للسيد  سواء  منفصلي5  أتوقيعي5 

قندي2  السيدة  بو  غزوا5  الفرحا5 

بم2. 
ضبسمال  حدد  الشركة:   ضبسمال 

مجزبة  دضهم    00.000 في  الشركة 

على 000  حصة من فئة 00  دضهم 

الشك2  على  موزعة  الواحد  للسهم 

التالي:

 :500  : الفرحا5 غزوا5  السيد:   -

حصة، بي: 50.000 دضهم 

 :500  : بم2  قندي2  السيدة:   -

حصة، بي: 50.000 دضهم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

أأكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  القانوني 

ضقم  تحت   09/04/2021 أتاض8خ 

.9906 
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 ESO SYS SARLAU شركة 

ش. م. م
تأسيس شركة م م

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم   17/03/2021

محدودة املسؤولية

تحم2 الخصائص التالية:

التسمية:  ESO SYS ش م م
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

  00 أقيمة  000 حصة  الى  مقسم 

دضهم لك2 حصة مملوكةل :

- حسن الهوضي : ب000  حصة

املقر االجتماعي : دواضاخر8ب عالل 

ايت عميرة اشتوكة ايت أاها

الهدف االجتماعي : اعمال الطاقة 

الشمسية

التسيير: تسيير الشركة من طرف 

حسن الهوضي ضقم البطاقة الوطنية 

JB462780

تم إيداع امللف القانوني للشركة 

أانزكانتحت  املحكمةاالأتدائية  لدى 
ضقم 3)8 أتاض8خ 07/04/2021.

377 P

  STE KAPILLO TRANS

S.A.R.L
ضبس مالها 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : دواضالحجاج 

الخنافيف اوالد تايمة 

 إعال5 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ  
القانو5  إحداث  تم   ،01/04/2021

املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�شي 

املحدودة، خصائصها كالتالي :

 KAPILLO TRANS التسمية: 

 SARL

دواضالحجاج   : اإلجتماعي  املقر 

الخنافيف اوالد تايمة

الهدف اإلجتماعي : 

- نق2 األشخاص لحساب الغير 

- نق2 البرائع لحساب الغير.

- أيع املنتجات الفالحية .

  : في  حدد  الشركة  مال  ضبس 
  000 على  مجزء  دضهم    00.000
00   دضهم  للحصة  حصة من فئة  

لواحدة كلها مكتتبة  كالتالي :
  500  : الحسن أاصوض  السيد    

حصة، بي  50.000  دضهم.
السيدة    فتو خليج : 500  حصة، 

بي  50.000 دضهم.
بي  حصة،    000    : املجموع 

00.000  دضهم
الحسن  السيد  عي5   : التسيير 
أاصوض و السيدة  فتو خليج  كمسيري 

للشركة ملدة غير محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 دجنبر.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
املحكمة االأتدائية  أتاضودانت أتاض8خ  
 - م تحت ضقم  9)    09/04/2021

السج2 التجاضي: 7585.
378 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

STE KAMAL BOIS
تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شي 
تم  أيبي   بسيدي   12/03/2021
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص التالية 
 STE KAMAL شركة   : التسمية 

  BOIS
الروايس  دواض   : االجتماعي  املقر 
اشتوكة  أيبي عمالة  جماعة سيدي 

ايت أاها
 fabrication des  : الهدف  
 palettes et caisses-palettes en

.bois
املدة: 99 سنة.

دضهم    00.000 الربسمال: 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم لك2 واحدة. 
100% بي 000  حصة اجتماعية 

لفائدة محمد البحيري . 
تم تعيي5 السيد محمد   : التسيير 
غير  ملدة   البحيري كمسير للشركة  

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية أانزكا5 

أتاض8خ 08/12/2020 تحت ضقم )83 

و السج2 التجاضي ضقم 959)).

379 P

 STE. MKMA LOGISTIQUE 

 SARL

إعال5 عن تأسيس 

محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

. )0) تمت  5  ماضس  أٲكادير أتاض8خ 

األسا�شي  القانو5  على  املصادقة 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخصائص التالية:

MKMA LOGISTIQUE : التسمية

الهدف : نق2 األفرادلحساب الغير

املقر االجتماعي: ألوك 07 زنقة 05 

ضقم    الحي املحمدي اكادير

ضبسمال  حدد  الشركة:  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  االجتماعي 

حصة اجتماعية    000 مقسمة إلى 

من فئة 00  دضهم للواحدة ومقسمة 

كما يلي:  

الخلفي.:500  معاد  السيد   -

حصة.

- السيد محمد اضعي: 500 حصة. 

املدة: 99 سنة.

الخلفي  السيدمعاد  التسيير: 

ومحمد اضعي .

يناير  من  0  السنة االجتماعية: 

إلى  3 دجنبر.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أٲكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

تحت  اأر28  )0)   07 أتاض8خ: 

ضقم:)9903.

380 P
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 SOCIETE MINI MARKET
BAZZI ECH S.A.R.L

 Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 100.000 Dhs

 Adresse : AV HASSAN II N°387
 GUELMIM

.ICE : 002795419000066
تـــأسيــس  شركة

أتاض8خ   عرفي   عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،01/04/2021
أاملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
التسمية :  شركةميني ماضكت أازي 

إيش
الحسن  شاضع    : املقر االجتماعي 

الثاني الرقم 387 كلميم.
دضهم    00.000 الربسمـــــــــــــال: 
فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دضهم.
بعمال  غدائية  مواد   : الهـــــــــــــــــدف 

مختلفة
الشــــــــــــــركاء : 

- الشلح حميد    500  حصة 
- إسماعي2 أازي  500  حصة 

املسير القانوني : إسماعي2 أازي
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائي كلميم أتاض8خ 13/04/2021 

تحت ضقم152/2021.
381 P

 LEAF COLORشركة
ش.م.م بشريك واحد
ضبسمالها 00.000  دضهم

املقر االجتماعي:ضقم 05 الطاأق 
السفلي عماضة فونتي I-24B أنسركاو 

بكادير.
تـأسـيـس

توقيع  ذي  عرفي  عقد  أموجب 
خاص أتاض8خ 08/04/2021 واملسج2 
تم وضع   09/04/2021 يوم  أأكادير 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 
الخاصيات  ذات  مسؤولية محدودة 

التالية:
داخ2  الشركة  تهدف  الـهــدف: 

املغرب.  
مخبزة وحلو8ات.  •

تحرير و تصنيع املعجنات   •
والحلو8ات ومنتجات الخبائز.

املعجنات  أيع  متاجرة   •
والحلو8ات والشوكوالتة واآليسكر8م 

أالتقسيط.
قاعة الشاي  •

وتنظيم  الطعام  تقديم   •
الحفالت وتحرير املناسبات 

جميع  العموم  وعلى   •
العقاض8ة  املالية،  التجاض8ة  العمليات 
والغير العقاض8ة التي لها عالقة مباشرة 
إليها  املشاض  أأهداف  املباشرة  بو غير 
والتي من شأنها تطو8ر وتوسيع نشاط 

الشركة.
 LEAF COLOR التسميــة: 

ش.م.م.بشر8ك واحد
الطاأق   05 ضقم   : املقر االجتماعي 
I-24Bأنسركاو  السفلي عماضة فونتي 

بكادير.
الـــمــدة: 99 سنة

الـربسـمـال: 00.000  دضهم مقسم 
حصة اجتماعية من فئة    000 إلى 
دضهم للحصة الواحدة مكتتبة    00
نقدا ومحرضة أالكام2 ومسندة كلها 

إلى السيد محمد بمي5 الفقيري.
إلى  3  يناير  فاتح  من  الـسـنـــة: 

دجنبر. 
غير  ملدة  الشركة  يسير  الـتـسـيـير: 
محدودة السيد محمد بمي5 الفقيري.
السج2 التجاضي : 57003  بكادير.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أأكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
يوم 14/04/2021 تحت ضقم .06 99

أمثاأة مقتطف وبيا5.  

382 P

LAKZIZ CAR  Sarl AU
Au Capital de 500.000 Dhs
 Siège Social: N° 63 RUE 09

 BLOC A HAY TAYERT ELOLYA
GUELMIM

ICE : 002772223000029
تـــأسيــس

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تم   ،23/03/2021
بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  أاملميزات التالية :
 LAKZIZ CAR : التسمية

املقر االجتماعي : ضقم 63 زنقة 09 
ألوك ب حي تيرت العليا كلميم .

دضهم   500.000 الربسمـــــــــــــال: 
فئة  من  حصة   5000 على  مقسمة 

00  دضهم.
                : الرحيم   لقز8ز عبد    : السيـــــــــــد 

5000  حصة
السياضات أدو5  كراء    : الهـــــــــــــــــدف 

سائق
املسير القانوني : لقز8ز عبد الرحيم  
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  أكلميم  االأتدائية 
12/04/2021 تحت ضقم 148/2021.
383 P

شــركة  العايدي للتدوير ش.م.م
 SOCIETE LAIDI RECYCLAGE 

 SARL A.U
ضبس مالها 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : ألوك )0 ضقم 35 
األم2 ايت ملول

إعال5 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة أالشر8ك 

الوحيد
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  فبراير  )0)م،   (5 أتاض8خ 
لشركة  األسا�شي  القانو5  إحداث 
أالشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي:
التسمية: «شركة العايدي للتدو8ر 

ش.م.م» 
 STE LAIDI RECYCLAGE SARL

 A.U
املقر االجتماعي : ألوك )0 ضقم 35 

األم2 ايت ملول.
الهدف االجتماعي: جمع ومعالجة 

واسترداد النفايات الصناعية.
 COLLECTE TRAITEMENT ET
 VALORISATION DES DECHETS

 .INDUSTRIELS
في:  حدد  الشركة  مال  ضبس 
بلف  إلى  مقسم  دضهم    00.000
للحصة  دضهم    00 فئة  من  حصة 
الواحدة يملكها كاملة السيد العايدي 

يوسف.
العايدي  السيد  عي5  التسيير: 
يوسف مسيرا وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

 3 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
أتاض8خ  انزكا5  االأتدائية  املحكمة 
 710- ضقم:  تحت  0)م   22/30/12

السج2 التجاضي: 793)).
384 P

  STE  LAARAICH شركة
SARL A.U

إعـال5 عن إنشـــاء شركـــــة
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة   تأسيس  تم   07/04/2021
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية:
   STE LAARAICH  : التسمية 

SARL A.U
مكرض   (0 :الرقم  املقر االجتماعي 

ألوك 5 حي املسيرة  - طانطا5  
دضهم    00.000   : الربسمال 
حصة من فئة     000 مقسمة على 

00  دضاهم.
: اإلقامة السياحية وغيرها  الهدف 

من بماكن اإلقامة قصيرة األج2، 
الشركاء : - عادل لعريش، مغربي، 
مزداد أتاض8خ 17/02/1989 ، ب.ت.و 

JF38900 ضقم
فاتح  من  :تبتدئ  املالية  السنة 
يناير و تنتهي في  3 دجنبر من ك2 سنة
تسير الشركة حاليا من  التسيير: 
طرف عادل لعريش ملدة غير محددة.

أاملحكمة  تم   : التجاضي  السج2 
أتاض8خ  أطانطا5  االأتدائية 

13/04/2021 تحت ضقم  577.
385 P

  STE OCCASION PCS SOUSS
SARL AU

إعال5 عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ  
تم تأسيس شركة    (0(0 5  شتنبر 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 
 STE OCCASION PCS : التسمية

  SOUSS  Sarl AU
االداضي  الحي  االجتماعي:  املقر 

الكردا5 تاضودانت.
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الهدف: شراء إعادة أيع قطع غياض 
الجديدة و القديمة

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 
دضهم.

التسيير : خالد كنو
املدة: 99 سنة.

أالسج2  الشركة  تسجي2  تم 
5 نوفمبر  التجاضي أتاضودانت  أتاض8خ 

0)0).ضقم السج2 التجاضي59 7.
386 P

مكتب أر8ما كونطا

« NEXLIGHT» ش م م 
ضبسمالها:  500.000 دضهم 

املقر االجتماعي : تجزئة بكباض ضقم 38 
طر8ق تزنيت حي ملزاض ايت ملول

التأسيـــــــــــــــس
توقيع  ذي  عرفي  عقد  أموجب 
 12/03/2021 يوم  املؤضخ  خاص 
واملسج2 أانزكا5 يوم 01/04/2021، 
لشركة  األسا�شي  القانو5  وضع  تم 
دات  محدودة  مسؤولية  ذات 

الخاصيات التالية:
التسمية: « NEXLIGHT » ش م م. 
تهدف الشركة أاملغرب  الهـــدف:  

كما هو أالخاضج الى :  
- أيع، شراء، كراء، وبدو5 تحديد 
تصديرجميع  و  استراد  القائمة، 
االلكترونية  الكهربائية،  األجزاء 
والصناعية ومعدات التبريد و تكييف 
الهواء.الكاأالت الكهربائية والهاتفية 

شراء  عامة،  أصفة  التجاضة   -
بو  أالجملة  أيع  وتصدير،  استيراد 
الكهربائية  األالت  جميع  أالتقسيط 
االلكترونية و الصناعية وجميع املواد 

األولية.
جميع  وصيانة  انشاء  تمو28   -

االالت و املعدات الصناعية. 
- األشغال املختلفة.

تبادل  أيع  شراء  دضاسة   -
العالمات املسجلة  واستغالل جميع 

بشك2 خاض لحساب الشركة.
املقر االجتماعي:  تجزئة بكباض ضقم 

38 طر8ق تزنيت حي ملزاض ايت ملول.
املــــــدة:  99 سنة.

 500.000 اإلجتماعي:  الربسمـــال 

حصة   5000 إلى   مقسمة  دضهم 
إجتماعية من فئة 00  دضهم للحصة 

الواحدة موزعة كالتالي:
  (50  : محمد  امناض  السيد   •

حصة.
• السيد العوضف عبد هللا : 50)  

حصة.
  (50  : السيد العوضف محمد   •

حصة.
• السيد بعلو عمر: 50)  حصة. 

في  نقدا  مساهمته  حسب  ك2 
 5000 ضبسمال الشركة أما مجموعه 

حصة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

 3 دجنبر.
ملدة  الشركة  يسير   : التسيـــــــــير 
ست )6( سنوات ك2 من السيد امناض 

محمد و السيد العوضف عبد هللا.
كتاأة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الربط أاملحكمة االأتدائية أانزكا5 
.830 ضقم  تحت   08/04/2021 يوم 

ضقم السج2 التجاضي 957)).
أمثاأة مقتطف وبيا5.

مكتب أر8ما كونطا

387 P

MORO INOX  SARL AU 
 ICE 002780997000005

إعال5 عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ 
شركة  تأسيس  تم   29/03/2021
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية: 
 MORO INOX Sarl  : التسمية 

  AU
 19/315 ضقم   : االجتماعي  املقر 
شاضع العيو5 حي تمازاضت ايت ملول .
الهدف: نجاضة  الخشب االملنيوم و 

الحديد و االنوكس. 
  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

دضهم.
التسيير : عبد الوهاب لحرر

املدة: 99 سنة.
السنة املالية :  فاتح يناير حتى 3 

دجنبر .

أالسج2  الشركة  تسجي2  تم 
  858 ضقم  تحت  أانزكا5  التجاضي 
السج2  ضقم   12/04/2021 أتاض8خ 

التجاضي 977)).
388 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL

STE RAJI BOUIH TRANS
تأسيس شركة

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شي 
تم  أيبي   بسيدي   22/03/2021
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخصائص التالية 
 STE RAJI شركة  التسمية: 

 -BOUIH TRANS
تكاض  دواض   : االجتماعي  املقر 

سيدي أيبي اشتوكة ايت أاها
 TRANSPORT DE  : الهدف 
 MARCHANDISE NATIONAL
 ET INTERNATIONAL POUR LE

 COMPTE D’AUTRUI
املدة: 99 سنة.

دضهم    00.000  : الربسمال 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00 دضهم لك2 واحدة. 
100% بي 000  حصة اجتماعية 

لفائدة  مصطفى الراجي . 
السيد  تعيي5  تم   : التسيير 
مصطفى الراجي كمسير للشركة  ملدة  

غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني أاملحكمة االأتدائية أانزكا5 
أتاض8خ 12/04/2021 تحت ضقم 850 

والسج2 التجاضي ضقم  979)).
389 P

RABEH PROJETS  SARL AU
إعـــــــال5 عـــن إنشـــــــاء شــركـــــــة

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
2021/04/09تم تأسيس شركة ذات 
الشر8ك  وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد وذات املميزات التالية:
  RABEH PROJETS التسمية: 

SARL AU
موالي  حي   : االجتماعي  املقر 

اسماعي2 اسا 

دضهم    00.000  : الربسمال 

فئة  من  حصة    000 على  مقسمة 

00  دضاهم.

الهدف : • تهدف الشركة للمغرب 

و الخاضج على حد سواء في 

البناء و األعمال املختلفة 

• وسيط تجاضي

السيد يحريه الراأح،   : الشركاء 

لبطاقة  والحام2  الجنسية،  مغربي 

 1073JZ التعر8ف الوطنية ضقم

)000  حصة(.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في  3 دجنبر من ك2 سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف السيد: يحريه الراأح ملدة غير 

محددة.

أاملحكمة  تم   : التجاضي  السج2 

أتاض8خ  أكلميم  االأتدائية 

17/03/2021 تحت ضقم 2021/138.

390 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE POND TRANS  S.A.R.L
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
أموجب عقد عرفي مؤضخ أاكادير 

النظام  وضع  تم   26/03/2021

املسؤولية  دات  لشركة  األسا�شي 

فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي 

  STE POND TRANS  : التسمية 

 S.A.R.L

الشركة  غرض  يمكن  الغرض: 

لحساب  بو  الخاص  لحسابها  سواء 

بي دولة بخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي

النق2 الوطني والدولي للبرائع   -

لحساب الغير

مقر الشركة : أيتي سكن اقامة 8) 

شقة )) طاأق 5 حي املحمدي اكادير.

 99 املدة: حددت مدة الشركة في 

سنة اأتداءا من تاض8خ تكو8نها النهائي.
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ضبسمال  يبلغ  الشركة:  ضبسمال 

  00.000 مائة االف دضهم  الشركة 

مقسم إلى الف حصة ذات مائة 00  

دضهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتبة 

ومخصصة  كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشركاء االتى : 

- السيد  جماع حميد 500 حصة.

هللا  عبد  الوهاب  عبد  السيد   -

عماد  500 حصة.

السنة املالية: تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في  3 دجنبر .

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

جماع حميد ملدة غير محدودة 

تم اإليداع القانوني لدى كتاأة    

أاكادير   التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

عدد  تحت   12/04/2021 أتاض8خ  

99082/2021

واملسجلة أالسج2 التجاضي تحت 
ضقم 56979

للخالصة والبيا5

املسير

391 P

OUMYAM TRAVAUX

SARL A-U
شركة محدودة املسؤولية  ذات 

الشر8ك الو حيد ضبس مالها 

500.000 دضهم .

إنشاء شركة
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  انجاز  ثم   30/03/2021

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية  

املميزات  حيد   الو  الشر8ك  ذات 

التالية : 

       OUMYAM   TRAVAUX : االسم

 SARL. A-U

 Douar ait ali  : املقر االجتماعي 

 ben aabla belfaae chtouka ait

baha

الهدف :

- ب عمال بو إنشاءات متنوعة

الشرب  مياه  بناأيب  عمال  ب   -

والحفر و الصرف الصحي

- ب عمال  الهندسة املدنية

املعامالت  جميع  عامة  أصفة  و 
واملالية  والصناعية  التجاض8ة 
والعقاض8ة  املنقولة املرتبطة أالغرض

 االجتماعي للشركة ,
99 سنة اأتداء  : محددة في  املدة 
السج2  في  التسجي2  تاض8خ  من 
االنحالل  حالة  في  عدا  ما  التجاضي 
املنصوص  التمديد  بو  األوا5  قب2 
عليه في التشريع القانوني التأسي�شي.

مال  ضبس   : الشركة  مال  ضبس 
مسجلة  دضهم   500.000 الشركة 
5000 حصة من  نقدا و مقسمة إلى 
00  دضهم للواحدة موزعة على  فئة 

الشر8ك الو حيد
حصة     5000 محمد   فوزي 

500.000 دضهم
التسيير : يسير الشركة و ملدة غير 

محدودة  السيد :  فوزي  محمد
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني أاملحكمة اإل اأتدائية إنزكا5  

تحت عدد 5)8 في 07/04/2120 
392 P

 STE OUKRMOU TRAVAUX
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
أتاض8خ  عرفي   عقد  أمقت�شى   
القانو5  وضع  تم   08/01/2021
التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية 

تحم2 الخصائص التالية:
 STE OUKRMOU» : الـتـسـميـــــــــــــــة

 «TRAVAUX SARL AU
شركة ذات املسؤولية    : الشك2 

املحدودة ذات الشر8ك الوحيد.
اشغال  في  مقاول   : الـمـوضـــــوع 

البناء.
ايت  :دواض  االجـتـماعــي   الـمـقر 
اوالد  اعمر  احمد  سيدي  ألقاسم 

تايمة.
مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 

  00.000  : الشركـــة  ضبسمـــال 
دضهم.

زايد  عطو   : السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
 AD124279 ضقم البطاقة الوطنية

من فاتح   : االجتمـاعيـة   السنة    

يناير إلى  3 دجنبر من نفس السنة.

لقد تم التسجي2 القانوني لدى   

في  أتاضودانت  االأتدائية  املحكمة 

   7587 ضقم  تحت  التجاضي  السج2 

أتاض8خ 09/04/2021

393 P

   SOUTH PHARMA شركة
حي الهناء ضقم  ) الدضاضكة اكادير

تـــأسـيــس
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ اكادير 

تأسيس  تم   ،12/03/2021 أتاض8خ 

صفاتها    املسؤولية   محدودة  شركة 

كما يلي : 

 SOUTH PHARMA : التسمية

تهدف الشركة بساسا    : الهــدف 

إلى تسو8ق املنتجات الصيدلية

وعموما جميع العمليات التجاض8ة 

الصناعية املالية و العقاض8ة املتعلقة 

األنشطة  وك2  املذكوضة  أاالنشطة 

شأنه  من  طابع  ذات  بو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.
املقر االجتماعي : حي الهناء ضقم  ) 

الدضاضكة اكادير

من تاض8خ  99 سنة اأتداء    : املدة 

التسجي2 أالسج2 التجاضي أاستثناء 

حالة التمديد بو الفسخ املسبق.

الربسمال :  حدد ضبسمال الشركة  

في 00.000  دضهم  مقسم  إلى 000  

حصة 

 500 السيد عبدالرفيق اعملو   -

حصة

- السيد محمد أنعلي  500 حصة

التسيير : السيد عبدالرفيق اعملو 

مسير للشركة و ذلك ملدة غير محدودة 

واملستندات  الشيكات  جميع 

أتوقيع  صالحة  ستكو5  البنكية 

السيد  و  اعملو  عبدالرفيق  السيد 

محمد أنعلي أتوقيع مشترك.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05/04/2021 التجاض8ة أأكادير يوم  

تحت ضقم 98978.

394 P

 SOTRAPIST SARL
ضبسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : ضقم 0   ألوك ا 
حي املسيرة الدضاضكة اكادير . 

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
وضع  ثم  أاكادير    18/03/2021
محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املسؤولية ذات املميزات التالية : 
SOTRAPIST : االسم

الصيانة   -  : اللشركة  هدف 
املختلفة  االعمال  الصناعية.  

والبناء. 
مقر الشركة : ضقم 0   ألوك ا حي 

املسيرة الدضاضكة اكادير.
  00.000 في  محدد  الراسمال 
من  حصة    000 الى  مقسم  دضهم 
دضهم للحصة الواحدة تم    00 فئة 
اكتتابها أي5 السيد أوبكر نكرا 800 
 (00 نكرا  انس  السيد  و  حصة  

حصة.
التسيير :  ثم تعيي5 السيد أوبكر 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  نكرا 
االمراء  حق  اعطائه  مع  محدودة 

األداضي و البنكي الوحيد.
لتكو8ن    5% االضباح يتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا . 
أكتاأة  القانوني  االيداع  ثم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   29/03/2021 أتاض8خ  أاكادير 

ضقم 98885.
395 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 SMART MECANICA
MAROC

تأسيس شركة مسؤولية محدودة  
في  املؤضخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   2021/03/13
أالخصائص  املسؤولية   محدودة 

التالية
 SMART MECANICA  : االسم 

MAROC
التنظيف  الغسي2,   -  : الهدف 

وصيانة السياضة.   
- تاجر قطع غياض السياضات.
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  00.000 املجموعة:  ضبسمال 

دضهم  

التسيير : صوفيا اكرادي.

غاندي  شاضع  االجتماعي:  املقر 

الطاأق ضقم  0 على الشاضع   05 ضقم 

الجانبي ضقم 8  القدس

املدة: 99 عام

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

أالسج2 التجاضي أاملحكمة التجاض8ة 

أتاض8خ  ضقم  0 99  تحت  أاكادير 

.13/04/2021

396 P

     STE  SEAMER SARL» شركة
محدودة املسؤولية  تأسيس 

00(73809900007 

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتزنيت 

وضع  تم    (0(0 بكتوبر   (( أتاض8خ 

قانو5 بسا�شي 

لشركة محدودة املسؤولية والتي 

تحم2 الخصائص التالية:

 STE SEAMER SARL  : التسمية

مقاول في       : الهدف االجتماعي 

اعمال البناء املتنوعة    

  00.000 حدد في  ضبس املال:    

حصة من    000 إلى  دضهم مقسمة 

فئة 00  دضهم موزعة كالتالي:

 500 أنماغا   هللا  عبد  -السيد 

كر8كوضي   ديبوضد  السيد  و  حصة 

500 حصة .

سنة اأتداءا من تاض8خ   99  : املدة 

تاسيسها.

مركز مير اللفت  املقر االجتماعي:  

سيدي افني. 

املسير  : عبد هللا أنماغا  للشركة 

وملدة غير محدودة.

أكتاأة  تم   : القانوني  االيداع 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ   2021/95 أتيزنيت تحت ضقم 

.2021/03/10

397 P

 SAWLA EQUIPEMENT
 .S.A.R.L D’A.U

تأسيس شرکة
تأسيس  تم  عرفي  عقد  أموجب 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

املساهم الوحيد ومميزاتها كالتالي :
 SAWLA  : التسمية 

EQUIPEMENT ش.م.م.م.و.
األثاث  وشراء  أيع   : الهدف 

والتجهيزات.
: حي اوجعا ألوك  املقر االجتماعي 

03 زنقة  0 ضقم 7  تيكو8ن اگاديض
دضهم    00.000  : الربسمال   
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة. 
تسير الشركة حاليا من  التسيير: 
غير  ملدة  سعيد  داود  السيد  طرف 

محددة.
من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  3 دجنبر من ك2 

سنة.
سنة من تاض8خ تقيدها   99 املدة: 

أالسج2 التجاضي. 
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
التجاض8ة  أاملحكمة  القانوني 
أتاض8خ     99070 ضقم  تحت  أأكادير 

.12/04/2021
398 P

أسين ترانس
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤضخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  01/03/2021تم 
أالخصائص  محدودة     املسؤولية 

التالية :  
االسم : بسي5 ترانس

النق2 الوطني والدولي     : الهدف 
للبرائع نياأة عن اآلخر8ن

ضبسمال املجموعة  : 00.000 
املسير: إيما5 ضزقي

املدة :  99 سنة
اثري  اقامة  االجتماعي  املقر 
 7 )) شقة ضقم  الطاأق التالث مبنى 

جيت سكن أنسركاو اكادير 

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
أالسج2 التجاضي أاملحكمة التجاض8ة 
أتاض8خ   990 5 ضقم  تحت  أأكادير 

.06/04/2021
399 P

 ايسا  اميكوس امبيكس 
تأسيس شركة

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة  تأسيس  تقرض   09/01/2021

أاملواصفات التالية:
اميكوس  ايسا   شركة  التسمية: 

امبيكس 
شاضع   33 ضقم   االجتماعي:  املقر 

)60 أوضكا5  اكادير
الغرض االجتماعي:.

الفواكه  وتصدير  استيراد   •
والخرروات

00.000  دضهم  ضبسمال: حدد في 
أقيمة  حصة    000 الى  مقسمة 

000  دضهم للواحدة
 Mr. AYYOUB NAGI  500  •

Parts  50.000 Dhs
  Mr. SALEH NAGI 500 Parts  •

50.000  Dhs
 Soit au total : 1000 Parts

100.000 Dhs
إلى  أه  عهد  واإلمراء:  التسيير 

السيد ايوب الناجي.
لدى  التجاضي  أالسج2  التقييد 
في  أاكادير  االأتدائية  املحكمة  هيئة 
07 اأر28  )0) تحت ضقم 3 569.

من اج2 النسخة و البيا5 
عن املسير

400 P

تمنار اكسبريس  ش.م.م
تاســـيـــــــس شركة

أتاض8خ     عرفي  عقد  أموجب 
وضع  تم  أأكادير،  ماضس )0) 
القانو5 األسا�شي  للشركة  املحدودة 
املسؤلية ذات الخصائص التالية:                                
التسمية : تمناض اكسبريس  ش.م.م
:نق2 البرا ئع  الهدف االجتماعي 

لحسا ب الغير .    
: طر يق الرئي�شي  املقر االجتماعي  

حي الزا و يت ما سة

مبلغ  في  محدد   : الراسمال 

  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

حصة 00  د ضهم لك2 حصة.

الحصص االجتماعية:

• السيد: بكروض طاهر 500 حصة.    

• السيد ة : بتركا علي  500 حصة.

املدة : تسعة وتسعو5 سنة.

من  الشركة  ستسير   : التسيير 

والسيد  هر  طا  بكروض  السيد  طرف 

بتركا علي ملدة غير محدودة. 

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 

أانزكا5  أتاض8خ )  بأر28  )0) تحت 

ضقم 856.

401 P

زاش سولسيون

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

9) يناير  في  املؤضخ  للعقد  طبقا 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   (0( 

املسؤولية أالخصائص التالية :

االسم : زاش سولسيو5.

تكنولوجيا  حلول   : الهدف 

املعلومات وإداضة التجاضة اإللكترونية.

  00.000  : املجموعة  ضبسمال 

دضهم.

التسيير : ياسي5 شاضك.

السطح العلوي   : املقر االجتماعي 

زنقة   ،50 ضقم   ،3 أبلوك  للبناية 

مكناس، الحي الصناعي، بكادير.

املدة : 99 سنة.

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

أالسج2 التجاضي أاملحكمة التجاض8ة 

أتاض8خ  989(3 ضقم  تحت   أأكادير 

فاتح بأر28  )0).

402 P
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 SOCIETE SIDI BOUSHAB
MATERIAUX

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر8ك وحيد
املؤضخ  العرفي  العقد  أمقت�شى 
صياغة  تمت  ماضس  )0)    6 في 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 
املسؤولية املحدودة بشر8ك الوحيد 

ذات الخصائص التالية :
اسم  تحم2  الشركة   : التسمية 
 SOCIETE SIDI BOUSHAB

MATERIAUX SARL AU
وشراء  أيع   : االجتماعي  الهدف 

مواد البناء.
اأراييمن  دض   : االجتماعي  املقر 

شتوكة آيت أاها.
املدة : محددة في 99 سنة.

مبلغ  في  محدد   : الربسمال 
  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000
دضهم    00 ب  اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة. مقسمة كما يلي :
الحسي5 الرامي : 000  حصة.

التسيير : الحسي5 الرامي.
السنة االجتماعية : تبدب من فاتح 

يناير إلى  3 ديسمبر
أاملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
بأر28  فاتح  يوم  أإنزكا5  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم )78.
مقتطف قصد اإلشهاض

403 P

CONSULTATIK INT S.A.R.L
 SIEGE SOCIAL : APP N°03

 IMMEUBLE 09
JET SAKANE ITRI

  AGADIR
التصفية املسبقة.

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 03/03/2021 أتاض8خ  االستثنائي 

تقرض مايلي : 
للشركة  املسبقة  التصفية   -

اأتدءا من اليوم نفسه.
اتيق-    -اأراهيم  السيد  تعيي5   -

مصفي للشركة.
مقر الشركة هو مقر التصفية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
التجاض8ة أأكادير أتاض8خ 30/03/2021 

تحت ضقم 98896.
404 P

KTYA  TRADING SARL
إعـــال5 قانــوني

املؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شي 
أتاض8خ  29/03/2021 أانزكا5 قرضت  
الجمعية العامة االستثنائية لشركة

KTYA  TRADING SARL مايلي :    
اإلنهاء املبكر للشركة  

السيد محمودي   : تعيي5 املصفي 
الحام2 للبطاقة الوطنية  املصطفى  

. JB173656  ضقم
ضقم   9 5 زنقة   : عنوا5 التصفية 

93 تراست  انزكا5.
تم اإليداع القانوني لدي املحكمة 
في 09/04/2021  االأتدائية أانزكا5  

تحت ضقم 850.
405 P

 MOROCCO MOUNTAIN
  CORPORATION  SARL

شركة موروكو مونتان 
كوربوغاسيون ش.م.م

لشركة  استثنائي  عقد  أمقت�شى 
كوضبوغاسيو5  مونتا5  موضوكو 
ش.م.م أتاض8خ 9  فبراير  )0) و بعد 
االستماع و قراءة العقد تقرض ما يلي          

التصفية النهائية للشركة  
السج2 التجاضي   )8 

أتاض8خ  استثنائي  عقد  أمقت�شى 
الشر8ك  أأكادير   19/02/2021

الوحيد لشركة 
 MOROCCO MOUNTAIN

CORPORATION SARL
مكرض  ضقم  6  الساأق   مقرها 
التصفية  قرض  بكادير  بو  0  ألوك 
ضقم   وتشطيب  للشركة  النهائية 

السج2 التجاضي.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت  بأر28  )0)    3 أاكادير أتاض8خ 

ضقم 99085 .
الخالصة و التذكير: 

406 P

STE  SINFANDI شركة
ح2 الشركة – اعتماد التصفية 
الودية – تعيي5 مصف – تحديد 

مقر التصفية
أتاض8خ  مداوالتها  إثر  على   : بوال 

الجمعية  قرضت   31/03/2021

لشركة  العادية  غير  العامة 

شركة   SINFANDI SARL A.U

الشر8ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

دضهم   550.000 أربسمال  الوحيد 

االجتماعي ب عماضة  املوجود مقرها 

اشتوك شاضع مراكش الحي الصناعي 

التجاضي  أالسج2  مسجلة  اكادير. 

لدى املحكمة التجاض8ة أاكادير تحت 

ضقم 8507 ما يلي : 

- ح2 الشركة أصفة مبكرة اأتداء 

من 31/03/2021،

-وضع الشركة في طوض التصفية 

الودية.

املرت�شي  اكرام  السيدة  تعيي5 

كمصفي للشركة.

عماضة  التصفية ب  مقر  -تحديد 

اشتوك شاضع مراكش الحي الصناعي 

اكادير

تم إنجاز اإليداع القانوني   : ثانيا 

أاملحكمة التجاض8ة أاكادير تحت ضقم 

99098 أتاض8خ 13/04/2021.

407 P

ICE FAMILY
SARL

Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 Dhs

RC Agadir : 20627

تبرع أأنصبة
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

ماضس  )0)،    8 االستثنائي أتاض8خ 

تقرض ما يلي :

قبول تبرع السيدة صوفي أوليت 

فرجي5  للسيدة  أأنصبتها  لوشاتوليي 

كاضول لوشتوليي.

أوليت  صوفي  السيدة  استقالة 

كمسيرة  منصبها  من  لوشاتوليي 

فرجي5  السيدة  وتعيي5  للشركة 

للشركة  كمسيرة  لوشتوليي  كاضول 

ملدة غير محددة.

تم اإليداع القانوني أكتاأة الربط 

 لدى املحكمة التجاض8ة أأكادير أتاض8خ

8 بأر28  )0) تحت الرقم 99053.

408 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 Sté TRANSPORT OUSSI

INTERNATIONAL
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

01/04/2021، تم إقراض ما يلي:

السيد  حصة من    00 تفو8ت   -

عبدهللا  السيد  إلى  بو�شي  مصطفى 

لومي.

استقالة السيد مصطفى بو�شي   -

كمسير للشركة . 

لومي  عبدهللا  السيد  تعيي5   -

كمسير للشركة  .   

- التوقيع للسيد عبدهللا لومي.

اإليداع القانوني تم أاملحكمة    -

التجاض8ة أاكادير أتاض8خ 12/04/2021 

تحت ضقم 99078 .      

409 P

STE AJDIG CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبس املال : 00.000    دضهم

العامة  أموجب محرر الجمعية 

 ،08/02/2021 أتاض8خ  العادية  غير 

أبيع  بحمد  كوسعيد  السيد  قام 

جميع حصصه )500  حصة( بشركة 

بجديك كلي5 إلى السيد كوسعيد 

عبدهللا.

القانوني  اإليداع  إجراء   -

أتاض8خ  إلنزكا5  اإلأتدائية  أاملحكمة 

17/03/2021  تحت ضقم  385  .

410 P
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ديوا5 األستاذ حمداوة بمي5 

موثق 

 AIKAD AUTO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

ضبسمالها 5.000.000 دضهم الكائن 
مقرها االجتماعي أرقم 5  زنقة 
الفراشات الوازيس الداض البيراء.

مسجلة أالسج2 التجاضي أاملحكمة 
التجاض8ة أالداض البيراء تحت ضقم 

.36(( 3
في  مؤضخ  ضسمي  عقد  أموجب 

23/03/2021تقرض ما يلي :
 (50.000( الف  خمسي5  أيع   -
لفائدة  اململوكة  اجتماعية  حصة 
  AIKAD GROUPE الشركة املسماة 
اجتماعية   حصة   )305(0( أنسبة 
قدميري  السيد  لفائدة  اململوكة  و 
حصة   ) 9580( أنسبة  محمد 
املسماة  الشركة  في  اجتماعية  
AIKAD AUTO شركة ذات مسؤولية 
املسماة  الشركة  محدودة،لفائدة 
  AL MAGHRIBIA LIL ISTITMAR
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 (59.999( أنسبة  واحد  بشر8ك 
وتسعمائة  الف  وبضبعي5  تسعة 
اجتماعية  حصة  وتسعي5  وتسعة 
وبنسبة حصة اجتماعية واحدة ) 0) 

لفائدة السيد علي الركيبي.
الجمع  محرر  أموجب 
أتاض8خ  املنعقد  االستثنائي  العام 

23/03/2021 تقرض ما يلي :
السيد قدميري  استقالة  قبول   -
لشركة  كمسير  منصبه  من  محمد 
شركة ذات   AIKAD AUTO املسماة 

مسؤولية محدودة.
- تعي5 السيد علي الركيبي كمسير 
 AIKAD املسماة  للشركة  وحيد 
مسؤولية  ذات  شركة   AUTO
محدودة ملدة غير محدودة مع كام2 

الصالحيات 
 تحيي5 النظام األسا�شي للشركة.

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي 
تحت   08/04/2021 أتاض8خ  البيراء 
ضقم  تجاضي  سج2   7739 9 ضقم 

.36(( 3
للخالصة و البيا5

411 P

STE ARAGRI SARL

شركة اراكري 

اعال5 أتعدي2
السج2 التجاضي ضقم 9)3 

الجمع  محرر  أمقت�شى 

أتاض8خ  املؤضخ  االستثنائي  العام 

تم  الشركة  أمقر   08/03/2021

التعدي2 االتي:

السيد  حصص  تفو8ت   -  •

الصنهاجي احمد لفائدة السيد اشنو 

عبد اللطيف   

عبد  اشنو  السيد  تعيي5    -  •

للشركة ملدة  اللطيف كمسير وحيد 

غير محددة.

• تعدي2 النظام األسا�شي 

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

أتاض8خ    أتاضودانت  االأتدائية 

08/04/2021  تحت ضقم 90).

412 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 Sté CENTRE D’ESTITIQUE

AUTO AMINE

أتاض8خ  عرفي   عقد  أمقت�شى 

18/03/2021، تم إقراض ما يلي:

00  حصة من السيدة  تفو8ت   -

بشرى زضوالي إلى السيد محمد بمي5 

عبو.

- تغيير الصفة القانونية للشركة.

عبو  حسن  السيد   استقالة   -

كمسير للشركة . 

تعيي5 السيد محمد بمي5 عبو   -

كمسير للشركة  .   

- التوقيع للسيد محمد بمي5 عبو.

أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجاض8ة  أاكادير أتاض8خ 12/04/2021 

تحت ضقم 99077 .

413 P

ديوا5 االستاذ احمد املثوق موثق 

 CARRIRE RIMAL DU شـــــركــــــــــة
SUD شركة تضامن

ضبسمالها: 00.000    دضهــــــــــم  
الطر8ق الوطنية ضقم 0  دواض بكادير 

الطلبة جماعة سيدي دحما5 
أاشو8ة بيت إعزا تاضودانت
ضقم السج2 التجاضي: 5795

تـــــــفــــــو8ــــت الحـــــصـــــــــص
في  مؤضخ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
18/02/2021  أديوا5 األستاذ احمد 
املثوق موثق ، ومحرر الجمع  العام 
الغير العادي مؤضخ في 18/02/2021  

تقرض مايلي : 
الـحــصــص  جميع   تفو8ت 
الــســيــد  يــمـتـلـكـهــا  الـــتي  االجــتـمــاعــيــة 
الــشــركــة؛  فــي  معه  ومن  عكي  ضضا 
بلف  )000  ( حــصــة اجــتــمـاعـــية من  

فئة  00  دضهم للحصة الواحـــــدة, 
وذلــك عــلــى الــشـكــ2 التالي :    

- السيد  ض�شى عقي    00  حـصة 
اجتماعية

- السيد احمد ابهيجة  00  حـصة 
اجتماعية

  00 السيد عبد الهادي شهري   -
حـصة اجتماعية

  00 اضر8ف  ضشيد  السيد   -
حـصة اجتماعية

  00 غليب  اوسامة  السيد   -
حـصة اجتماعية

  00 السيد يوسف البوطاهري   -
حصة اجتماعية

  00 السيد �شي حسن أوبكري   -
حصة اجتماعية

00  حصة  السيد عصام عقي   -
اجتماعية

  00 ابهيجة  الزهرة  السيدة   -
حصة اجتماعية

  00 املهر8ف  محمد  السيد   -
حصة اجتماعية

استقالة السيد احمد ابهيجة من 
مهامه كمسير للشركة.   

حناأو  الحسي5  السيد   تعيي5 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 
كمسير جديد ووحيد    IC9633 ضقم 

للشركة ملدة غير محددة.

أالقانو5  املتعلقة  التعديالت 

األسا�شي للشركة ) تغيير الفص2 6):  

الفص2 6 : الحصص موزعة   على 

الشركاء كما يلي : 

السيد الحسي5 حناأو 900 حصة 

اجتماعية

- السيد محمد حناأو 00  حصة 

اجتماعية

- املجموع 000  حصة اجتماعية

الشركة مقيدة  في السج2 التجاضي 

أاملحكمة اإلأتدائية أتاضودانت تحت 

ضقم 5795 في السج2 التحليلي وتحت 

وذلك  في السج2 الترتيبي،   555 ضقم 

اأتدءا من 20/04/2017.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع 

فــي  أتاضودانت  اإلأتدائية 

ضقــم  تـحـت   04/03/2021

.204/2021
مستخلص مـن اج2 االشــهـــــــاض 

414 P

DUBAI LOUNGE
SARL

أتاض8خ  ضسمي،  عقد  أمقت�شى 

يناير  و))    (0(0 دجنبر     5

الهاشم  أاع السيد اموشال   ،(0( 

السيد   إلى  أوضما  سعيد  السيد  و 

ضشيد كوسعيد  جميع حصصهما في 

 ،DUBAI LOUNGE- SARL   الشركة

ضقم  ج   قطاع  االجتماعي  مقرها 

اكادير،   أنسركاو،  فونتي  تجزئة   07

ضبسمالها 00.000  دضهم،  املقدضة ب 

،  أثمن  500 حصة لك2 واحد منهما 

إجمالي حدد في 00.000 دضهم.   

 08 أتاض8خ  ضسمي  عقد  أمقت�شى 

ضشيد  السيد   عي5  ماضس  )0) 

للشركة  الوحيد  املسير  كوسعيد 

 . DUBAI LOUNGE SARL  SARL

لدى  القانوني  التسجي2  تم  لقد 

املحكمة التجاض8ة أاكادير تحت ضقم 

.98876

415 P
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EMMASECOND SARL AU
 C/O N° 22 RUE HOUMAN EL

FETOUAKI QI

AGADIR

الجمع  محرر  أمقت�شى 

أتاض8خ  اكادير  في  اإلستئنائي  العام 

17/03/2021 تقرض مايلي :

تم تفو8ت جميع  حصص السيد 

لصالح   - اسو  فلسيا5  ماكس 

السيدة– امانيي2 فيكتواض نكاأيال         

ماكس  السيد  استقالة  قبول   -  

  - للشركة   كمسير  اسو  فلسيا5 

امانيي2   – السيد  مكانه   وتعيي5 

-مسير للشركة ملدة  فيكتواض نكاأيال  

غير محدودة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

تاض8خ  في  أاكادير  التجاض8ة  املحكمة 

01/04/2021 تحت ضقم98939.                          

416 P

 MEGA MINERAUX SARL
ش.َم.م

ضبسمالها 00.000   دضهم

أوكس 08 ضقم9 مكرض شاضع عمر 

املختاض حي املسيرة بكادير

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

بأر28  )0)    0( أتاض8خ  اإلستثنائي  

بعاله  املذكوضة  الشركة  شركاء  قرض 

مايلي :

عبد  نفسو  السيد  تفو8ت   •

ايت  للسيد  حصة    500 الرحيم  

أواأاو5 محمد
و أذلك يصبح السيد ايت أواأاو5 

محمد مالكا ل 500 حصة. 

إستخراج   : نشاط  إضافة   •

وإستغالل املناجم و املعاد5.

• تعيي5 مسير جديد : السيد ايت 

أواأاو5 محمد.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

بكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  القانوني 

ضقم  تحت  بأر28  )0)    3 أتاض8خ 

.99096

417 P

شركة   اليتي   506 ش م م ش و
STE LAITI 506 SARL AU

ضقم 5) ، شاضع 605  حي السعادة 
الدشيرة الجهادية

انزكا5
السج2 التجاضي ضقم  039)

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
ماضس    5 أتاض8خ  املؤضخ  االستثنائي 

 )0)، تقرض مايلي : 
حصة    660 املصادقة على أيع   -
في ملكية السيد املسعودي محمد الى 

السادة:
- السيد اشكاض ضبيع:330 حصة

فاطمة:330  مستيقاض  السيدة   -
حصة

للشركة  القانوني  الشك2  تغيير   -
املحددة  املسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  الى  الوحيد  للشر8ك 

املسؤولية املحددة.
ضبيع  اشكاض  السيد  تعيي5   -
غير  ملدة  للشركة  مسير  كمساعد 

محددة
- تعدي2 الفص2 ضقم  , 6 , 7  و5  

من القانو5 االسا�شي للشركة 
األسا�شي  القانو5  تعدي2   -

للشركة.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تـم 
 835 عدد  تحت  أانزكا5  التجاض8ة 

أتاض8خ 08/04/2021. 
418 P

SOCIETE OUITAN SARL
العام  الجمع  مداولة  أمقت�شى 
اأر28     ( أتاض8خ  املؤضخ  االستثنائي 
ضبسمالها والتي  لشركة   (0(  
أمركز  الكائنة  دضهم    00  000

ميرلفت سيدي افني
تقرض مايلي : 

احمد  السيد  حصص  تفو8ت   -
أختاوي  غالد  السيد  الى   ازبروي 

والسيد جني5 سيمو5 فر8دير8ك
احمد  ازبروي  السيد  استقالة   -
و تعيي5 السيد غالد أختاوي كمسير 

جديد .

تم انجاز اإليداع القانوني أكتاأة 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   13/04/2021 أتاض8خ  تيزنيت 

ضقم 38 .
419 P

 STE RIMBANI SARL AU
تعدي2

أموجب محرر الجمع العام الغير 
تقرض   2021/03/24 استثنائي أتاض8خ 

ما يلي : 
- قرض السيد أاني محمد أيع 95  

حصة إلى السيد محمد مطواط
بصبح التوزيع الجديد للحصص 

على النحو التالي
   95 مطواط  محمد  السيد 

حصة.
أاني  السيد  استقالة  قبول   -

محمد من التسيير
مطواط  محمد  السيد  تعيي5   -

مسير جديد لشركة 
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
أاملحكمة االأتدائية أتاضودانت أتاض8خ 

08/04/2021 تحت ضقم 86).
420 P

مكتب حساأات شحودي

 STE PIGLA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي كراج ضقم 
35  ألوك 3 تجزئة اكذال ايت ملول 

50 86 ايت ملول املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 5 8 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   30 في  املؤضخ 

املصادقة على :
الوافي  عبد  مراد  السيد  تفو8ت 
بص2  من  اجتماعية  حصة   500
ايوب  السيد  لفائدة  حصة    000

الصبا5 أتاض8خ 30 ماضس  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أإنزكا5  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 859.
421 P

 STE AFRI EQUIPEMENT

 SARL
شركة محدودة املسؤولية  ضبسمالها 

000.000.  دضهم

مقرها االجتماعي: تجزئة B (5 أاب 

املدينة تليال اكادير

أمقت�شى  الجمع العام اإلسثنائي 

 STE AFRI EQUIPEMENT لشركة  

 08/04/2021 املنعقد أتاض8خ   SARL

قرض ما يلي  :
من  الشركة  مال  ضبس  ز8ادة   -

 .5.000.000 الى  دضهم    .000.000

دضهم.

تقسيم الحصص كالتالي :

السيد عبد املجيد معتصم 800) 

حصة.

 (6000 السيد عبد هللا معتصم 

حصة.

 5800 معتصم  الحسن  السيد 

حصة.

 3(00 معتصم   سعيد  السيد 

حصة.

 3(00 اشغشاوي  خلي2  السيد 

حصة.

تعيي5 السيد عبد هللا معتصم   -

كمسير وحيد للشركة.

النظام  من  الفصول.8.7  تغيير   -

األسا�شي.

أاملحكمة  وضع  القانوني  اإليداع 

 867 ضقم  تحت  أانزكا5  االأتدائية 

أتاض8خ 2021/04/13.

422 P

 شركة أرفود لألشغال 
 شركة ذات املسؤلية املحدودة

ضبسمالها 500.000  دضهم

:حي بيت القا�شي  املقر اإلجتماعي 
ألوك 07 زنقة )) تكيو8ن ب كادير

قراضالشر8ك  محرر  أموجب 

الوحيد املنعقد أتاض8خ 01/04/2021          

تمت املصا د قة على ما يلي

الرفع من ضبسمال الشركة من   •

500.000 دضهم الى 500.000.  دضهم 
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• تحي5  القانو5  األسا�شي للشركة

أكتاأة  القانوني   اإليداع  تم 

التجاض8ة   املحكمة  لدى  الربط 

تحت   (0(  /04/09 أتاض8خ  أاكادير 
ضقم 99057.

423 P

 LE GRAND CHANTIER 

 ROUDANAIS
ش.م.م.ش.و

وعنوا5 مقرها االجتماعي عماضة 

توميت شاضع منصوض الدهبي ضقم 

0 ) تاضودانت املغرب. 

السج2 التجاضي ضقم 5 33 

تاضودانت.

املوضوع :
- الز8ادة في ضبسمال الشركة.

-  ز8ادة نشاط من اهداف الشركة.
- تحيي5 النظام االسا�شي.

ملحرر  عرفي  عقد  أمقت�شى 

العادية  غير  العامة  الجمعية 

 LE GRAND CHANTIER لشركة  

أتاض8خ  ش.م.م.ش.و    ROUDANAIS

مسج2 أتاضودانت   (0(0 دجنبر   (5

03/04/2021 كناش املداخي2 عدد: 

تم االتفاق والترا�شي على ما   ،53(0

يلي:
-  ضفع ضبسمال الشركة أمبلغ قدضه 

500.000.  دضهم.

للشركة  الحالي  الربسمال 

500.000.  دضهم.

للشركة  الجديد  الربسمال 

3.000.000 دضهم
ديو5  مع  مقاصة  أإجراء  وذلك 

الشركاء. 
 / والتصدير  االستيراد  ز8ادة    -

مفاوض  من بهداف الشركة.

- تحيي5 النظام األسا�شي للشركة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

  13/04/2021 أتاض8خ  لتاضودانت 

تحت ضقم:  30.

424 P

 STE شر كة ورد النعاش العقار 
WORD PROMOTION
شركة ذات املسؤلية املحدودة

ضبسما لها 500.000  د ضهم
املقر اإل جتما عي :عما ض ة مخلص 
ضقم )) شاضع الحسن الثاني أيو كرى.
كة  شر  محررالشركاء  أموجب 
أتاض8خ  املنعقد  العقاض  النعاش  وضد 

(0(  /03/15
تمت املصا د قة على ما يلي                                                            
• تحو ي2 املقر اال جتما عي للشركة 
الى العنوا5 التالي ض قم 8 شا ضع غاندي  

حي الداخلة ب كا د ير.
• تحي5  القانو5  األسا �شي للشركة 
أكتاأة  القانوني   اإليداع  تم 
التجاض8ة   املحكمة  لدى  الربط 
تحت   (0(  /04/09 أتاض8خ  أاكادير 

ضقم  99060 
425 P

Société « AGADIR CONSEIL » Sarl
    مقرها االجتماعي:  عماضة إفرا5، ألوك ب، 

شاضع املقاومة، اكادير.
الهاتف: 00.05.)).8).05

 Société « MACHINES
« OPEIN
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
للشر8ك الوحيد 

ضبسمالها : 000.000 6.دضهم.
 Lotissement:مقرها االجتماعي
 Tassila, Lot N° 133, Dcheira,

Inzegane
RC : 17103

الشر8ك  قراضات  أموجب محرر 
الوحيد لشركة ماشي5 اوبي5 املنعقد 
أأكادير أتاض8خ 7  ماي ) 0)، تقرض ما 

يلي :
للشركة  الرئي�شي   املقر  نق2   •
الطاأق   7 ضقم   : من العنوا5 القديم 
القا�شي  شاضع   ،65 عماضة  الثاني، 
امسيرنات اكادير  عياد و ميد اقبال، 
، الى العنوا5 الجديد : تجزئة تاسيال، 

ضقم 33 ، الدشيرة انزكا5.
السيد  الشركة  مسير  قرض   •
جيسوس دومنكيز تعدي2 البند الرابع 

« Article 4 »  من القانو5 االسا�شي 
الرئي�شي  أاملقر  املتعلق  للشركة، 

للشركة. 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أأكادير  التجاض8ة 

اكتوبر) 0)، تحت ضقم 5)6 .
للخالصة والبيا5

بكادير االستشاضة ش.م.م

426 P

AGATOLE
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
ماضس  في     املؤضخ  االستثنائي 
 )0) قرضت شركة  AGATOLE ضقم 
 ( 357 التقييد في السج2 التجاضي 
متواجد  االجتماعي  مقرها  عنوا5 
أبلوك 6 ضقم 39  حي الهدى اكاديرما 

يلي:
أالتوقيع املشترك للسيد او�شي   -

هشام والسيد مباضك امو�شى
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة أتاض8خ 04/08/  )0) تحت 

ضقم3)) .
427 P

مكتب التسيير، االعالميات واملحاسبة
«كاجيسكو»

BAVAUX
لشركاء  العام  الجمع  أمقت�شى 
BAVAUX  ش.م.م املنعقد  الشركة  
أتاض8خ  واملسج2   25/03/2021 يوم 
 ،RE27471 عدد    25/03/2021
مقرها  دضهم،    00.000 ضبسمالها 
سيدي  الصناعي  الحي  االجتماعي 

افني.
- استقالة السيد عماض بهوش من 
السيد محمد  مهامه كمسير وتعيي5 
بهوش كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
صالحية التوقيع للسيد محمد   -

بهوش
تم إيداع امللف القانوني أمكتب 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
  127/2021 عدد  تحت  أتيزنيت 

أتاض8خ 07/04/2021.
428 P

شركة اوفيو فرنو

شركة املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد 

Ice : 000202544000075

ضبس مالهــا    00.000  دضهــم

املقر االجتمــاعي :  ضقم )  الطاأق 

األض�شي اقامة افرا5) شاضع الحسن 

الثاني الحي الصناعي اكادير 

املؤضخ   العرفي  العقد  أمقت�شى 

تم تعيي5 السيد     02/03/2021 ب 

لشركة  كمدير  حفيظ  امدا5 

اأتداءا  سنة  ملدة  فرنو  اوفيو 

من04/03/2021.

أكـتـاأة  القانوني  اإليداع  تــم 

أاكادير  التجاض8ة  أاملحكمــة  الربط 

ضقـم  تحت   02/04/2021 أتاض8خ 

.98950
أمثاأة مقتطف و أيــا5 

429 P

 CAFE RESTAURANT » شركة

LE MAXWELL »  ش.م.م

الربسمال: 300.000 دضهم

املقر االجتماعي: املركب السياحي 

تمال لت - اكاديـر

تغيير املسير.
الجمع  محرر  أمقت�شى 

أتاض8خ  املنعقد  االستثنائي  العام 

02/03/2021، تقرض ما يلي :

- استقالة السيد أحشوش يونس 

من منصبه كمسير.  

عمر  أحشوش  السيد   تعيي5   -

مسير وحيد  للشركة.

- الشركة ملزمة أالتوقيع الوحيد 

للسيد  أحشوش عمر.

القانو5  من    5 املادة   تعدي2   -

األسا�شي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجاض8ة أاكادير أتاض8خ 29/03/2021 

تحت ضقم :98886.  

430 P
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 شر كة يكوكويزين 

 شركةذات املسؤلية املحدودة

ضبسمالها 00.000   دضهم

املقر اإلجتما عي :76 شاضع تيتوحي 

القدس بكادير

الشر8ك  قراض  محرر  أموجب 

الوحيد املنعقد أتاض8خ 09/03/2021

تمت املصا د قة على ما يلي                                                            

حسناء  سميرة  السيدة  تعي5   •

كمشاضكة في تسيير شركة يكوكو8ز8ن 

ملدة غير محدودة 

• تحي5  القانو5 األسا�شي للشركة

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة   املحكمة  لدى  الربط 

تحت   (0(  /04/05 أتاض8خ  أاكادير 

ضقم   9897.

431 P

 STE PERFECT EXPORT

AFRICA

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 00.000   دضهم 

تغيير
وفقا للجمع العام املنعقد أتاض8خ 

شركة شركاء  قرض   19/03/2021

PERFECT EXPORTAFRICA ما يلي:

العناصر املرافة بو املحذوفة:

جميع  على  املشترك  التوقيع   -

صالح  واالداض8ة  البنكية  الوثائق 

جالب  السيد  املسيرين   طرف  من 

البوعمري عبد العز8ز و السيد جمعة 

غير  ملدة  وذلك  البوسيفي  محمد 

عقود  على  التوقيع  اما  و  محدودة. 

البيع .الشراء و االتفاقيات صالح من 

طرف احد املسيرين.

- تحديث القواني5

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  -تم 

التجاض8ة ألكادير أتاض8خ 07/04/2021 

تحت ضقم 9)990.

432 P

 STE  B.H.T SARL

ICE 001639935000024

N° RC 1131

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 

محرر  وضع  تم  يناير  )0)    5

تحم2  والتي  لشركة  العام  الجمع 

الخصائص التالية :

البرائع  نق2  نشاط  إضافة   •

واألمتعة لحساب الغبر.

• تعيي5 السيد عبدهللا الخطا�شي 

مسيرا جديد لشركة.

أكتاأة  تم   : القانوني  االيداع 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ  أتيزنيت تحت ضقم 82/2021  

.04/03/2021

433 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 BS BOUAISSE » شركة

«TRANS

الجمع  محرر  على  أناء 

أتاض8خ:  املنعقد  االستثنائي  العام 

شركة   شركاء  قرض   22/03/2021

ذات   «BS BOUAISSE TRANS  »

املسؤولية املحدودة ما يلي :

- إضافة األنشطة التالية :               

- نق2 أرائع محلي ودولي.

- نق2 األمتعة غير املصحوبة نياأة 

عن اآلخر8ن.

- البريد السريع والطرود والشحن.

وتوزيع  وتسو8ق  وبيع  شراء   -

منتوجات الحرف اليدو8ة.

- االستيراد و التصدير.

- التجاضة الوطنية والدولية.

املناقصات  جميع  في  االشتراك   -

املحلية بو الخاضجية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -

 : أتاض8خ  أتيزنيت  االأتدائية 

 : ضقم  تحت   09/04/2021

.134/2021

434 P

STE DEVAS
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها 000.000.   دضهم 

تغيير
وفقا للجمع العام املنعقد أتاض8خ 
قرض املساهم الوحيد   24/02/2021

ل شركة DEVAS  ما يلي:
العناصر املرافة بو املحذوفة:

-  ز8ادة نشاط.
  صناعة مواد البناء.

بعمال متنوعة بو إنشاءات
تأجير املعدات

- تحديث القواني5.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم   -
أأكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
تحت   18/03/2021 أتاض8خ 

ضقم)9879 .
435 P

حساأات ادميم ش.م.م

  KITAR VOLAILLES AU 
شركة 

توسيع نشاط الشركة
الجمع  محرر  أمقت�شى 
 KITAR لشركة  االستثنائي  العام 
يوم  املنعقد     VOLAILLES SARL

2021/04/07 تقرض ما يلي:
القانو5  من   ( البند  تغيير   -
نشاط  توسيع  للشركة:  األسا�شي 
االنتاج  النشاط:  أإضافة  الشركة 

الفالحي و تربية املاشية
األسا�شي  القانو5  تحديث   -

للشركة وفق التعدي2 
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
الربط أاملحكمة االأتدائية النزكا5 
يوم   2021/04/12 تحت ضقم  853

436 P

 AY-MARQUE شركة
ضقم 8  ألوك «L» حي الهدى اكادير

العادي  غير  العام  الجمع  خالل 
املنعقد يوم 20/01/2021 تم اتخاذ 

القراض بشا5 التغييرات التالية :  
  -تغيير نشاط الشركة

• تم تغير نشاط الشركة الى مقهى 
و مطعم 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة أاكادير أتاض8خ 12/04/2021  

تحت ضقم 99076.
437 P

حساأات ادميم ش.م.م

 BALBO SUD TRANS شركة
   SARL

تغيير نشاط الشركة
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
 BALBO SUD لشركة  االستثنائي 
يوم  املنعقد   TRANS SARL

29/03/2021 تقرض ما يلي:
القانو5  من   ( البند  تغيير   -

األسا�شي للشركة: 
الوطني  النق2  النشاط:  أإزالة 

والدولي للبرائع لحساب الغير
نق2   : النشاط  واضافة 

املستخدمي5 لحساب الغير
األسا�شي  القانو5  تحديث   -

للشركة وفق التعدي2 
أكتاأة  القانوني  اإليداع  ثم 
الكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
يوم 2021/04/13 تحت ضقم )9909.
438 P

 STE SOUSS WATER  SARL
  AU

اإلشهاض القانوني
 SIEGE SOCIAL : N°37 RUE
 TOMBOUKTOU CITE AL

MASIRA  ADADIR
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 
أتاض8خ  املنعقد  العادي  الغير 

12/03/2021
تحت املوافقة على ما يلي .                          

- تغيير اسم الشركة إلى 
 WATER EQUIPMENTS
 PRODUCTS AND SYSTEMES

SARL AU
WEPS املختصر

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة أاكادير تاض8خ 08/04/2021 

تحت ضقم 99044/2021.
439 P
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شركة الحيان سانطير)ش. م. م( 

 STE ALAHIANE SANITAIRE

   sarl

االستثنائي  العام  الجمع  عقد 

شركة  سانطير  الحيا5  لشركة 

ضبسمالها  املسؤولية  محدودة 

االجتماعي  مقرها  دضهم     00.000

ايت ملول   ((9 ضقم  حي ياسمينة   

تبعا للطلب  أحروض جميع الشركاء 

املسير  طرف  من  أه  توصلوا  الذي 

الحيا5 عبد العظيم أتاض8خ 08 ماضس 

 )0)   وقرضوا ما يلي :

- غلق فرع الشركة الكائن أحي    

املزاض طر8ق سيدي ميمو5 ايت ملول.

ايقاف نشاط صناعة األجوض   -  (

واالكتفاء أنشاط أيع مواد البناء.

األسا�شي  القانو5  تحيي5   -3

للشركة .

اإليداع: 

القانوني  امللف  إيداع  تم 

الربط  كتاأة  لدى  للشركة 

أانزكا5   االأتدائية  أاملحكمة 

 : ضقم  تحت   12/04/2021 أتاض8خ 

   .859/2021

440 P

 STE AZARAT DE

 CONSTRUCTION ET

 TRAVAUX DIVERS

استدضاك خطا وقع في الجر8دة 
الرسمية عدد5657 

• أدال من –السيد أراهيم الزعيم

• يعوض ب السيد اأراھيم از8يم

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أانزكا5   التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ 2021/03/09 تحت ضقم 597 

ضقم سجلها التجاضي هو 667)).

441 P

 Ste EL FAID BUSINESS SARL
AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

يوم  املؤضخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   23/03/2021
 Ste EL FAID BUSINESS : تحت اسم
SARL AU   تحم2 املواصفات التالية:

األهداف:
- أيع املواد الغذائية أالجملة

- اشغال مختلفة
ضبسمال الشركة:  00.000  دضهم 

في ملك السيد : عبد الرحمن أوكلي
املقر االجتماعي: دواض ايت يوسف 

الفايض تاضودانت
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
الربط  أكتاأة  للشركة  القانوني 
أاملحكمة االأتدائية أتاضودانت تحت 
اأر28  )0)    ( أتاض8خ   (96 ضقم 
لنفس  التجاضي  أالسج2  وسجلت 
وبنفس التاض8خ تحت ضقم:  املحكمة  

.7593
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Ste JOUAGRA SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
يوم  املؤضخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   22/03/2021
 Ste JOUAGRA SARL  : تحت اسم 

AU  تحم2 املواصفات التالية:
األهداف:

واملواد  العقاقير  مواد  أيع   -
املستعملة أالتقسيط 

- اشغال مختلفة
ضبسمال الشركة:  00.000  دضهم 

في ملك السيد : اأراهيم الخوة
املصلى  حي  االجتماعي:  املقر 

السالم اولوز تاضودانت
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
الربط  أكتاأة  للشركة  القانوني 
أاملحكمة االأتدائية أتاضودانت تحت 
اأر28  )0)    ( أتاض8خ   (95 ضقم 
لنفس  التجاضي  أالسج2  وسجلت 
وبنفس التاض8خ تحت ضقم:  املحكمة  

.7595
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STE XCAL MAROC SARL AU
RC N°5335

أتاض8خ  عرفي   عقد  أمقت�شى 

محرر  وضع  تم   29/03/2021

الخصائص  يحم2  العام  الجمع 

التالية:

عبدالرحيم  السيد  استقالة   •

التعر8ف  لبطاقة  حام2  الكميري 

من تسيير   JC120988 الوطنية ضقم 

الشركة

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  أتاضودانت  االأتدائية  املحكمة  

13/04/2021  تحت ضقم98).
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SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE SARLA U

N°206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

STE MYS NEGOCE
SARL

تأسيس شركة
أتاض8خ عرفي  عقد  على   أناء 

القواني5  تم وضع  يناير  )0)،   ((

األساسية لشركة محدودة املـسؤولية 

الخصائص  ذات   MYS NEGOCE  :

التالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في الخاضج هو :

األشغال املختلفة والبناء.

: حي اللة حسناء  املقر االجتماعي 
ألوك س شاضع 3 ضقم   كلميم.

املدة : 99 سنة.

  00.000 في  حدد   : الربسمال 

حصة    000 على  مقسم  دضهم 

اجتماعية أقيمة 00  دضهم للواحدة 

وهي في نصيب :

حصة   333  : الجاكوك  سليما5 

اجتماعية.

حصة   333  : حمزة  ياسي5 

اجتماعية.

حصة   335  : أوتكرت  محمد 

اجتماعية.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 

سليما5  السيد  طرف  من  محدودة 

الجاكوك.

تم التسجي2 في السج2 التجاضي 

أتاض8خ  أكلميم  االأتدائية  أاملحكمة 

7  ماضس  )0) تحت ضقم 3373.
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  AZA Property Experts

S.A.R.L

شـركة ذات املـسؤولية املحـدودة  

ضبسمالها االجتماعـي : 00.000  

دضهم.

مقرها االجتماعـي : إقامة التوحيد 

عماضة بي شقة 00  مراكش 

أتاض8خ   توثيقي   عقد  أمقت�شى 

15/03/2021  تم إنشاء شركة ذات 

مسؤولية محدودة والتي  لها املميزات 

و الخصائص التالية .

 AZA Property  : التسـميـة 

Experts  S.A.R.L

الهـــدف: العقاض - التصميم والبناء 

والتنفيذ والتسو8ق  و الكراء

التوحيد  إقامة  االجتماعي:  املقر 

عماضة بي شقة 00  مراكش

املــــدة: 99 سنة اأتداء من تسجيلها  

في السج2 التجاضي.

  00.000 االجتماعي:  الربسمال 

حصة من    000 إلى  مقسم  دضهم، 

الواحدة   للحصة  دضهم    00 فئة  

اكتتبت كلها و حرضت أكاملها نقدا.

انس  و  شوكات  زشا5  الشركاء:  

دلي2

زشا5  الشركة   يسير  التسيير: 

شوكات و انس دلي2

السنة االجتماعية: من   يناير  إلى 

 3 دجنبر من ك2 سنة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تاض8خ  في  أمراكش  التجاض8ة 

09/04/2021، تحت عدد 7)8)) 
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RED TOUCH
SARL - AU

أربسمال : 0.000  دضهم

تصفية مبكرة
العام  الجمع  ملقتريات  طبقا 

االستثنائي الذي انعقد أمقر الشركة 

يوم 9 سبتمبر 0)0) تقرض ما يلي :

تصفية مبكرة.

تعيي5 املصفي.

البوضي�شي  السيدة  تعيي5  تم 

الرباط،  في  املقيمة  الزهراء،  فاطمة 

املدينة العسكر8ة ضقم 35  املعموضة، 

 ،CIN N° AB624421 حاصلة على 

مصفية للشركة.

تحديد مقر التصفية.

يكو5  ب5  الوحيد  املساهم  يقرض 

شاضع عقبة   ،56  : مقر التصفية هو 

شقة ضقم ) بكدال، الرباط.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

ديسمبر   30 في  أالرباط  التجاض8ة 

تقييد   6665 ضقم  تحت   (0(0

أالسج2 التجاضي : 95893.
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DELIVERIT
SARL

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : 57، زنقة ناأولي

مرآب الطاأق السفلي، الرباط

أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 

تم تأسيس شركة  ماضس  )0)،    5

ش.ذ.م.م  «ديليفر8ت»  اسم  تحم2 

تتوفر على املميزات التالية :

املقر االجتماعي : 57، زنقة ناأولي، 

مرآب الطاأق السفلي، الرباط.

الهدف االجتماعي : 

السريع  البريد  نق2  في  مقاول 

البريد  وخدمات  السريع  التسليم 

السريع.

استغالل بمكنة لتخز8ن البرائع 

)التخز8ن(.

مدة االستمراض : 99 سنة.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

دضهم موزع كما يلي :
 550 العسري  سهي2  السيد 

حصة.
السيد اليزيد العلوي 550 حصة.

السيدين  تعيي5  تم   : التسيير 
العلوي  واليزيد  العسري  سهي2 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.
لتكو8ن  بعد اقتطاع %5   : األضباح 
يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السج2  تحت  أالرباط  التجاض8ة 

التجاضي ضقم 37) 5 .
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JAPACCO
SARL AU

ضبسمالها : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : عماضة 30 الشقة 
ضقم 8 زنقة احمد الوكيلي حسا5

الرباط
أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 
تم تأسيس شركة  فبراير  )0)،     
تحم2 اسم «جاأاكو» ش.ذ.م.م.ش.و 

تتوفر على املميزات التالية :
املقر االجتماعي : عماضة 30 الشقة 
حسا5  الوكيلي  احمد  زنقة   8 ضقم 

الرباط.
الهدف االجتماعي : 

االستيراد والتصدير.
التجاضة.

مدة االستمراض : 99 سنة.
دضهم    00.000  : املال  ضبس 
مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

دضهم موزع كما يلي :
 TANABE YORIKO السيدة

السيدة  تعيي5  تم   : التسيير 
TANABE YORIKO كمسيرة للشركة 

ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

لتكو8ن  بعد اقتطاع %5   : األضباح 
يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
السج2  تحت  أالرباط  التجاض8ة 

التجاضي ضقم 35) 5 .
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EBAMCO
SARL AU

إأامكو
أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ 
6 بأر28  )0) تم تكو8ن نظام بسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات شر8ك وحيد خصائصها كالتالي :

.EBAMCO التسمية : إأامكو
الهدف : تماضس الشركة األهداف 

التالية :
مقاول بعمال بو إنشاءات متنوعة.

التجاضة.
شراء وبيع مواد ومعدات البناء.

زنقة    7 عماضة   : املقر االجتماعي 
 5 الطاأق    5 محمد ملدوض شقة ضقم 

املحيط الرباط.
ضبس املال االجتماعي : 000.000.  
دضهم مقسم إلى 0.000  حصة قيمة 

ك2 واحدة 00  دضهم.
تم تعيي5 السيد عالل   : التسيير 
التعر8ف  لبطاقة  الحام2  توفيق 
كمسير   ،LC126115 ضقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم  القانوني  اإليداع 
الربط  كتاأة  لدى  القانوني  امللف 
أاملحكمة التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 

السج2 التجاضي 97) 5 .
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 ARRADI MEDIATION ET
INGENERIE FONCIERE

SARL
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  ماضس  )0)   (3 يوم  أالرباط 
وضع القانو5 األسا�شي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة.

 ARRADI  : التسمية 
 MEDIATION ET INGENERIE

FONCIERE
االستشاضات   : االجتماعي  الهدف 

اإلداض8ة.
املقر االجتماعي : عماضة 30 الشقة 
حسا5  الوكيلي  احمد  زنقة   8 ضقم 

الرباط.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تقييدها أالسج2 التجاضي.
دضهم    00.000  : ضبسمالها 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة.
للشركة  كمسير  عي5   : التسيير 
غير  ملدة  هللا  عبد  اآلتي  السيد 

محدودة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
تحت  بأر28  )0)    5 يوم  أالرباط 

ضقم 805)  .
أمثاأة مقتطف وبيا5

 ARRADI MEDIATION ET INGENERIE
FONCIERE
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GREEN ROAD COMPANY
GRC - SARL AU

5ème étage, bâtiment 7 et 8 
 Immeuble Mahaj Ryad Center

bureaux, Hay Ryad, Rabat
ضقم السج2 التجاضي : 36577 

نقر املقر االجتماعي
ز8ادة ضبس املال

الخاص  العقد  شروط  أموجب 
قرض  يناير  )0)،   (6 في  املوقع 
 GREEN املساهم الوحيد في الشركة
 ROAD COMPANY - GRC - SARL
00.000  دضهم  أربسمال قدضه   ،AU
شاضع عقبة   56 في  الرئي�شي  ومقرها 
) بكدال، الرباط،  الطاأق األول ضقم 

ما يلي :
شاضع   56 الرئي�شي من  نق2 املقر 
بكدال،   ( ضقم  األول  الطاأق  عقبة 
 7 إلى الطاأق الخامس مبنى  الرباط 
مبنى مكاتب مركز محاج ض8اض،  و8 

حي الر8اض، الرباط.
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من  الشركة  ضبسمال  ز8ادة 
00.000  دضهم إلى 3.000.000 دضهم 
 (.900.000 أمبلغ  نقدية  أمساهمة 

دضهم تم تحر8رها حتى الربع.

تحديث النظام األسا�شي.
بأر28    3 تم اإليداع القانوني في 
 )0) أالسج2 الزمني أالرباط تحت 

ضقم 65)5.
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RABAT SERVICE PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

مقرها االجتماعي : 55، زنقة 
تانسيفت، شقة ضقم  ، اكدال

الرباط
أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ 
تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)    6
بشر8ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد أاملميزات التالية :
 RABAT SERVICE  : التسمية 

PRO
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة بشر8ك وحيد.
 املوضوع االجتماعي : 

املكتبية  اللوازم  في  التجاضة 
واألثاث واملعدات وبجهزة الكمبيوتر 

ومستلزمات الكمبيوتر.
تركيب بنظمة الكمبيوتر واألجهزة 
السلكية  واالتصاالت  والبرمجيات 
الكهربائية  والشبكات  والالسلكية 

واملراقبة أالفيديو.
تكنولوجيا  بنظمة  صيانة 
والكهربائية،  واملكتبية،  املعلومات، 
تكنولوجيا  وبنظمة  واإللكترونية، 

املعلومات، ومعدات الشبكات.
وبجهزة  املكتبية  األجهزة  إصالح 

الكمبيوتر.
بعمال البناء والكهرباء والسباكة.

املنتجات  وتصدير  استيراد 
املتعلقة أمجال تكنولوجيا املعلومات 
املكتبية  واملعدات  واألثاث  واللوازم 
واملواد  والسلع  املنتجات  وجميع 
الخام واملواد واملكونات واألشياء من 
بي نوع قد تؤثر بشك2 مباشر بو غير 

املذكوضة  مباشر على تحقيق األشياء 

بعاله.

املدة : 99 سنة.

زنقة   ،55  : االجتماعي  املقر 

اكدال،  ضقم  ،  شقة  تانسيفت، 

الرباط.

دضهم    00.000  : الربسمال 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة.

الحصص :

  000  : حسايني  مليكة  السيدة 

حصة.

التسيير : بسند التسيير إلى السيدة 

لبطاقة  الحاملة  حسايني  مليكة 

 Z118876 ضقم  الوطنية  التعر8ف 

ملدة غير محدودة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ أالرباط  التجاض8ة   أاملحكمة 

5  بأر28  )0) تحت ضقم )535.

ضقم السج2 التجاضي  8  5 .
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مكتب االستشاضة FIDUTEMA ش.م.م

ضقم 36  شاضع القاهرة الطاأق األول

شقة ضقم   كومطراف   تماضة

الهاتف : 58.)05.37.65.5

الفاكس : 05.37.65.57.65

GETRADECO
SARL AU

ش م م ذات الشر8ك الوحيد

الكائن مقرها : ضقم 36  شاضع 

القاهرة الطاأق الثاني شقة ضقم 5 

كومطراف  ، تماضة

تأسيس شركة م م ذات الشر8ك 
الوحيد

في مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

)  فبراير  )0) قد تم تأسيس شركة 

ذات   GETRADECO SARL AU

الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص  تحم2  والتي  الوحيد 

التالية :

 GETRADECO SARL  : التسمية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
  00.000  : الوحيد.ضبسمال الشركة 

دضهم.
في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

األشغال املختلفة وبشغال البناء.
الشركاء : عبد الكر8م بيت واكر8م 

000  حصة.
التسيير : عبد الكر8م بيت واكر8م 

مسير للشركة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
أالسج2 التجاضي أاملحكمة التجاض8ة 
تحت  ماضس  )0)   (9 أتماضة أتاض8خ 

ضقم 9 5)3 .
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R & J RESTO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شر8ك وحيد
تأسيس 

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أتاض8خ 8  ماضس  )0) قد تم تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر8ك وحيد أاملميزات التالية :
 R & J RESTO SARL  : التسمية 

.AU
خدمات   : االجتماعي  الهدف 

تقديم الطعام وبنشطة التمو8ن.
في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

  000 إلى  موزعة  دضهم    00.000
دضهم،    00 حصة اجتماعية أقيمة 
وإسنادها  أأكملها  تحر8رها  تم  قد 

للسيد فيص2 املحية.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
األولى  السنة  ما عدا  ديسمبر.   3 

تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
زنقة سبو عالل   : املقر االجتماعي 

أن عبد هللا مكتب ضقم 5 القنيطرة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد فيص2 املحية الحام2 لبطاقة 

 GK50787 ضقم  الوطنية  التعر8ف 

وذلك ملدة غير محدودة.

أاملحكمة  التجاضي  السج2  ضقم 

االأتدائية أالقنيطرة 60095.
مقتطف من بج2 اإلشهاض

455 P

TAAS

SARL

Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social : 30, Avenue Oqba

 Appt n° 12 Bis Résidence Nil

Agdal Rabat

RC : 138307

تفو8ت حصص اجتماعية
تغيير املقر االجتماعي

 TAAS SARL شركة  اتخذ شركاء 

خالل الجمع العام االستثنائي أتاض8خ 

فاتح فبراير 0)0) ما يلي :

حصة   (70 أتفو8ت  اإلقراض 

الغيساني  محمد  السيد  البائع  أي5 

بهيج  زهير  السيد  إليه  واملفوت 

إليه  املفوت  دخول  على  واملوافقة 

كشر8ك جديد.

أي5  حصة   60 أتفو8ت  اإلقراض 

البائع السيد محمد بعبيط واملفوت 

إليه السيد زهير بهيج واملوافقة على 

دخول املفوت إليه كشر8ك جديد.

تحو28 املقر االجتماعي إلى :

 9 ضقم  الر8اض  إقامة  عماضة 

الطاأق الثالث حسا5 الرباط.

تحيي5 النظام األسا�شي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 567)   

أتاض8خ 8 بأر28  )0).
مقتطف من بج2 اإلشهاض

456 P
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كاأيطاليا

5)، شاضع شجرة القدس، قطاع 9 ، ألوك س

حي الر8اض، الرباط

ORGA SPORT
SARL AU

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
8  ماضس  )0) تقرض  املنعقد أتاض8خ 

ما يلي :

ح2 مسبق للشركة.

فر8د  فيليب  السيد  تعيي5 

اإلقامة  لبطاقة  الحام2  الرحماني 
ضقم A038156M كمصفي للشركة.

للتصفية  االجتماعي  املقر  تعيي5 
املدينة،  الزبدي،  زنقة   ،6 أالعنوا5 

الرباط.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 785)  .

457 P

شركة مارمارطيكس
العام  الجمع  محرر  على  أناء 

الغير عادي املؤضخ في 8 ماضس  )0)، 

«ماضماضطيكس»  املسماة  للشركة 

ذات  شركة   ،MARMARATEX
ضبسمالها  محدودة،  مسؤولية 

مقرها  الكائن  دضهم،    .000.000

االجتماعي أالداض البيراء، )  مكرض، 

شاضع علي عبد الرزاق.

قرض الشركاء على وجه الخصوص :

الكر8م  عبد  السيد  وفاة  معاينة 

ماضس    5 يوم  دادي أالداض البيراء 

.(0(0

معاينة التوزيع الجديد لربسمال 

الشركة بعد وفاة السيد عبد الكر8م 

دادي : نتيجة وفاة السيد عبد الكر8م 

5.000 حصة التي يملكها  دادي فإ5 

الهالك ستوزع أي5 الوضثة املذكوض8ن 

بدناه، أالنسب التالية :

االزضق  لطيفة  السيدة  بضملته 

.500

اأنه محمد جمال دادي 778.

اأنته السيدة الهام دادي 389.

اأنته السيدة هناء دادي 389.

السيدة امال دادي 388.

اأنه محمد دادي 778.

اأنه ياسر دادي 778.

املجموع : 5000.

بعاله،  الواضدة  التوصية  نتيجة 

الفص2  تغيير  الشركاء  جمهوض  قرض 

األساسية  القواني5  من   )7( السابع 

للشركة :

في  محدد  الشركة  ضبسمال 

مقسم  دضهم،    .000.000 مبلغ 

  00 فئة  من  حصة    0.000 إلى 

دضهم للواحدة موزعة على الشركاء 

املسمو5 فيما بعد أالنسب التالية :

االزضق  لطيفة  السيدة  بضملته 

.500

اأنه محمد جمال دادي 778.

اأنته السيدة الهام دادي 389.

اأنته السيدة هناء دادي 389.

اأنته السيدة امال دادي 388.

اأنه محمد دادي 78)5.

اأنه ياسر دادي 78)3.

املجموع : 0.000 .

صالحيات التفو8رات وصالحيات 

املسيرين والتوقيع االجتماعي

السادة  تثبيت  العام  الجمع  قرض 

محمد دادي و8اسر دادي وانتدابهما 

التفو8ض  منحهما  مع  كمسيرين 

إلداضة  والنهائي  والتام  الكام2 

تفو8رهما.

وقرض تغيير الفص2 7  من القواني5 

ملقتريات املادة  األساسية واستثناء 

5  تم تعيي5 كمسيرين للشركة لفترة 

غير محدودة.

من جنسية  السيد دادي محمد، 

يونيو  فاتح  أتاض8خ  مولود  مغربية، 

)96  أالداض البيراء، الساكن أالداض 

األندلس،  ض8اض  أقعة  البيراء، 

كاليفوضنيا،   ( الرقم  إقامة إشبيلية، 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.B55(608 ضقم

من جنسية  ياسر،  دادي  السيد 

بكتوبر    ( أتاض8خ  املولود  مغربية، 

الساكن   البيراء،  أالداض    970

الخرراء،  املدينة  سيتي،  أكولف 

الحام2  البيراء،  الداض  أوسكوضة، 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.BK83668

املتالزمة  القانونية  التعديالت 

أالفصول 7 و 6  و7 .

الجمع  قرض   : التسيير  صالحيات 

العام الغير عادي ب5 تكو5 الشركة 

أالتوقيع  صحيح  بشك2  ملزمة 

املنفص2 لك2 من املسيرين في جميع 

األعمال املتعلقة بها.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

في  القيد  تعدي2  وكذا   770878

  0759 السج2 التجاضي تحت ضقم 

أتاض8خ 9  ماضس  )0).

458 P

شركة اميفوزيون

العام  الجمع  محرر  على  أناء 

الغير عادي املؤضخ في 8 ماضس  )0)، 

«اميفوز8و5»  املسماة  للشركة 

ذات  شركة   ،AMYFUSION

ضبسمالها  محدودة،  مسؤولية 

مقرها  الكائن  دضهم،   (.800.000

االجتماعي أالداض البيراء، )  مكرض، 

شاضع علي عبد الرزاق.

قرض الشركاء على وجه الخصوص :

الكر8م  عبد  السيد  وفاة  معاينة 

ماضس    5 يوم  دادي أالداض البيراء 

.(0(0

معاينة التوزيع الجديد لربسمال 

الشركة بعد وفاة السيد عبد الكر8م 

دادي : نتيجة وفاة السيد عبد الكر8م 

9.550 حصة التي يملكها  دادي فإ5 

الهالك ستوزع أي5 الوضثة املذكوض8ن 

بدناه، أالنسب التالية :

االزضق  لطيفة  السيد  بضملته 
.  8 

اأنه محمد جمال دادي 836 .
اأنته السيدة الهام دادي 7 9.
اأنته السيدة هناء دادي 7 9.

السيدة امال دادي 7 9.
اأنه محمد دادي 836 .
اأنه ياسر دادي 836 .

املجموع : 9550.
بعاله،  الواضدة  التوصية  نتيجة 
الفص2  تغيير  الشركاء  جمهوض  قرض 
األساسية  القواني5  من   )7( السابع 

للشركة :
في  محدد  الشركة  ضبسمال 
مقسم  دضهم،   (.800.000 مبلغ 
  00 فئة  من  حصة   (8.000 إلى 
دضهم للواحدة موزعة على الشركاء 

املسمو5 فيما بعد أالنسب التالية :
االزضق  لطيفة  السيد  بضملته 

.  8 
اأنه محمد جمال دادي 836 .
اأنته السيدة الهام دادي 7 9.
اأنته السيدة هناء دادي 7 9.
اأنته السيدة امال دادي 7 9.

اأنه محمد دادي 6    .
اأنه ياسر دادي 6    .

املجموع : 8.000).
صالحيات التفو8رات وصالحيات 

املسيرين والتوقيع االجتماعي
السادة  تثبيت  العام  الجمع  قرض 
محمد دادي و8اسر دادي وانتدابهما 
التفو8ض  منحهما  مع  كمسيرين 
إلداضة  والنهائي  والتام  الكام2 

تفو8رهما.
وقرض تغيير الفص2 7  من القواني5 
ملقتريات املادة  األساسية واستثناء 
5  تم تعيي5 كمسيرين للشركة لفترة 

غير محدودة.
من جنسية  السيد دادي محمد، 
يونيو  فاتح  أتاض8خ  مولود  مغربية، 
)96  أالداض البيراء، الساكن أالداض 
األندلس،  ض8اض  أقعة  البيراء، 
كاليفوضنيا،   ( الرقم  إقامة إشبيلية، 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.B55(608 ضقم
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من جنسية  ياسر،  دادي  السيد 

بكتوبر    ( أتاض8خ  املولود  مغربية، 

الساكن   البيراء،  أالداض    970

الخرراء،  املدينة  سيتي،  أكولف 

الحام2  البيراء،  الداض  أوسكوضة، 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.BK83668

املتالزمة  القانونية  التعديالت 

أالفصول 7 و 6  و7 .

الجمع  قرض   : التسيير  صالحيات 

العام الغير عادي ب5 تكو5 الشركة 

أالتوقيع  صحيح  بشك2  ملزمة 

املنفص2 لك2 من املسيرين في جميع 

األعمال املتعلقة بها.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

في  القيد  تعدي2  وكذا   770877

  0758 السج2 التجاضي تحت ضقم 

أتاض8خ 9  ماضس  )0).

459 P

شركة دادي وأوالده

العام  الجمع  محرر  على  أناء 

الغير عادي املؤضخ في 5 يناير  )0)، 

وبوالده»  «دادي  املسماة  للشركة 

DADI ET FILS، شركة ذات مسؤولية 

 3.000.000 ضبسمالها  محدودة، 

دضهم، الكائن مقرها االجتماعي أالداض 

ممر بوالد ز8ا5  مكرض،   3( البيراء، 

الداض البيراء.

قرض الشركاء على وجه الخصوص :

الكر8م  عبد  السيد  وفاة  معاينة 

ماضس    5 يوم  دادي أالداض البيراء 

.(0(0

معاينة التوزيع الجديد لربسمال 

الشركة بعد وفاة السيد عبد الكر8م 

دادي : نتيجة وفاة السيد عبد الكر8م 

دادي فإ5 3.500  حصة التي يملكها 

الهالك ستوزع أي5 الوضثة املذكوض8ن 

بدناه، أالنسب التالية :

االزضق  لطيفة  السيد  بضملته 
. 688

اأنه محمد جمال دادي 5)6).
اأنته السيدة الهام دادي 3 3 .
اأنته السيدة هناء دادي 3 3 .

السيدة امال دادي 3 3 .
اأنه محمد دادي 5)6).
اأنه ياسر دادي 5)6).

املجموع : 3500 .
بعاله،  الواضدة  التوصية  نتيجة 
الفص2  تغيير  الشركاء  جمهوض  قرض 
األساسية  القواني5  من   )7( السابع 

للشركة :
في  محدد  الشركة  ضبسمال 
مقسم  دضهم،   3.000.000 مبلغ 
  00 فئة  من  حصة   30.000 إلى 
دضهم للواحدة موزعة على الشركاء 

املسمو5 فيما بعد أالنسب التالية :
االزضق  لطيفة  السيد  بضملته 

. 688
اأنه محمد جمال دادي 5)6).
اأنته السيدة الهام دادي 3 3 .
اأنته السيدة هناء دادي 3 3 .
اأنته السيدة امال دادي 3 3 .

اأنه محمد دادي 5) 3 .
اأنه ياسر دادي 5)86.

املجموع : 30.000.
صالحيات التفو8رات وصالحيات 

املسيرين والتوقيع االجتماعي
السادة  تثبيت  العام  الجمع  قرض 
محمد دادي و8اسر دادي وانتدابهما 
التفو8ض  منحهما  مع  كمسيرين 
إلداضة  والنهائي  والتام  الكام2 

تفو8رهما.
وقرض تغيير الفص2 )5 من القواني5 
ملقتريات املادة  األساسية واستثناء 
5  تم تعيي5 كمسيرين للشركة لفترة 

غير محدودة.
من جنسية  السيد دادي محمد، 
يونيو  فاتح  أتاض8خ  مولود  مغربية، 
)96  أالداض البيراء، الساكن أالداض 
األندلس،  ض8اض  أقعة  البيراء، 
كاليفوضنيا،   ( الرقم  إقامة إشبيلية، 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.B55(608 ضقم

من جنسية  ياسر،  دادي  السيد 

بكتوبر    ( أتاض8خ  املولود  مغربية، 

الساكن   البيراء،  أالداض    970

الخرراء،  املدينة  سيتي،  أكولف 

الحام2  البيراء،  الداض  أوسكوضة، 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.BK83668

املتالزمة  القانونية  التعديالت 

أالفصول 7 و 5  و)5.

الجمع  قرض   : التسيير  صالحيات 

العام الغير عادي ب5 تكو5 الشركة 

أالتوقيع  صحيح  بشك2  ملزمة 

املنفص2 لك2 من املسيرين في جميع 

األعمال املتعلقة بها.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

في  القيد  تعدي2  وكذا   76(653

 (579 ضقم  تحت  التجاضي  السج2 

أتاض8خ 6) يناير  )0).

460 P

ISOLASURE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
الذي  العقد  ملقتريات  طبقا 

دوليزال  كر8م  محمد  األستاذ  تلقاه 

موثق أالداض البيراء أتاض8خ 30 ماضس 

األسا�شي  القانو5  وضع  تم   (0( 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاتها كاآلتي :

شركة   ISOLASURE  : التسمية 

ذات مسؤولية محدودة.

زنقة بحمد   50  : املقر االجتماعي 

شر�شي، الطاأق الرابع، شقة 8، الداض 

البيراء.

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى :

الحراضي  العزل  بشغال  جميع 

البنايات  بنواع  جميع  في  والصوتي 

والبنايات الصناعية.

استيراد وتوزيع جميع بنواع املواد 

املخصصة للبناء والصناعة.

العمليات  جميع  العموم  وعلى 

الصناعية  املباشرة  وغير  املباشرة 

إلى  تهدف  التي  والعقاض8ة  والتجاض8ة 

تطو8ر الهدف االجتماعي للشركة.

تم تحديد مدة الشركة في   : املدة 

تأسيسها  تاض8خ  من  اأتداء  سنة   99

بو  املبكر  الح2  حاالت  أاستثناء 

بها  الجاضي  للقواني5  طبقا  التمديد 

العم2 وللنظام األسا�شي للشركة.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 
 90.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسمال 

حصة   900 إلى  مقسم  دضهم 

اجتماعية قيمة ك2 حصة 00  دضهم 

حرضت وسجلت جميعها على الشك2 

التالي :

السيد ض�شى السبتي : 0)7 حصة.

  80  : السبتي  يوسف  السيد 

حصة.

املجموع : 900 حصة.

يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

والسيد  السبتي  ض�شى  السيد  طرف 

يوسف السبتي ملدة غير محدودة.

العقود  جميع  في  الشركة  تلتزم 

ض�شى  السيد  املشترك  أالتوقيع 

السبتي والسيد يوسف السبتي.

أاملركز  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  البيراء  أالداض  الجهوي 

ضقم  التجاضي  السج2  بأر28  )0)، 

.598983
من بج2 النسخة واإلشاضة

461 P

ZOFER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 50.000 دضهم

سج2 تجاضي ضقم : 35)33 سال

تأسيس
في مؤضخ  موثق  عقد   أمقت�شى 
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

أاملميزات  وحيد  بشر8ك  املحدودة 

التالية :
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 ZOFER : االسم القانوني للشركة

SARL AU

الهدف االجتماعي : نجاضة الحديد، 

األملنيوم واإلنوكس.

دضهم   50.000  : ضبسمال الشركة 

مقسمة إلى 500 حصة من فئة 00  

دضهم.

املصطفى الزو8ن 500 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

 ،3 ضقم  سفلي،   : املقر االجتماعي 

دواض سو8لم عام2، أوقنادل، سال.

املسير : املصطفى الزو8ن.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  ماضس  )0)   (5 أتاض8خ 

.3 3
أمثاأة مقتطف وبيا5

املسير

462 P

RAZI VETEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 50.000 دضهم

املقر االجتماعي :  )، تجزئة السنبلة

سيدي مو�شى، أاب املرسة، سال

IF : 18793946

ICE : 001624930000087

سج2 تجاضي ضقم : 37)5) سال

أيع الحصص االجتماعية
تغيير الشك2 القانوني

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة
غير  العام  الجمع  لقراضات  تبعا 

 (0(0 سبتمبر   (9 أتاض8خ  العادي 

 ،RAZI VETEMENTS شركة  أمقر 

ضبسمالها 50.000 دضهم تقرض ما يلي :

أيع حصص السيد ضشيد أنجواد 

لفائدة املشتري السيد عز8ز الجوادي  

300 حصة.

استقالة السيد ضشيد أنجواد من 

مهمة التسيير داخ2 الشركة.

تعيي5 السيد عز8ز الجوادي مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.

إلى شركة  القانوني  الشك2  تغيير 

بشر8ك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

من  و5    7  ،6  ،3 تعدي2 املوا  ، 

القانو5 األسا�شي للشركة.
القانو5  الجديد  النص  اعتماد 

األسا�شي للشركة بعد أيع الحصص.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت   (0(0 نوفمبر   (3 أتاض8خ 

.35530
أمثاأة مقتطف وبيا5

املسير
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NASR ET FILS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها : 0.000) دضهم

سج2 تجاضي ضقم : 33373 سال

تأسيس
في  مؤضخ  موثق  عقد   أمقت�شى 
6) من ماضس  )0) تم إعداد القانو5 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية :

 NASR  : االسم القانوني للشركة 

.ET FILS SARL

االستيراد   : االجتماعي  الهدف 

والتصدير وتجاضة املواد الغذائية.
دضهم   (0.000  : ضبسمال الشركة 

مقسمة إلى 00) حصة من فئة 00  

دضهم.

إدنصر عبد الصمد 00  حصة ؛

إدنصر إلياس 00  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

املقر االجتماعي : تجزئة البغدادي 

ضقم ))، شاضع وجادة، سيدي مو�شى، 

سال.

الصمد  عبد  إدنصر   :  املسيرو5 

و/بو إدنصر إلياس.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة   الربط 

أتاض8خ )  بأر28  )0) تحت ضقم  38.
أمقت�شى مقتطف وبيا5

املسير
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LES FRERES SAMORISE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 00.000  دضهم

سج2 تجاضي ضقم : 60075 القنيطرة

تأسيس
في  مؤضخ  موثق  عقد   أمقت�شى 

إعداد  تم  فبراير  )0)  من   (5

ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 

وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

أاملميزات التالية :

 LES  : للشركة  القانوني  االسم 

.FRERES SAMORISE SARL

الهدف االجتماعي : مخبزة، متعهد 

حفالت، مقهى.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم.

الشركاء :

 500 السيد ايت أاه عبد الحميد 

حصة ؛

السيد ضو الطيب 500 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

 ،3 ضقم  مكتب   : االجتماعي   املقر 

 إقامة ياسمي5، شاضع يعقوب املنصوض، 

القنيطرة.

السيد ايت اأاه عبد   : املسيرو5 

الحميد والسيد ضو الطيب.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

أالقنيطرة أتاض8خ )  بأر28  )0) تحت 

ضقم 583).
أمقت�شى مقتطف وبيا5

املسير
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STE MILLENIUM EYES

SARL AU

أالرباط  حرض  عرفي  عقد  حسب 

أتاض8خ 3 ماضس  )0) تمت املصادقة 

على القانو5 األسا�شي للشركة ذات 

الخصائص التالية :

 MILLENIUM : التسمية االجتماعية

.EYES

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة من شر8ك واحد.

الهدف االجتماعي : تجاضة.

مح2 ضقم  )،   : املقر االجتماعي 

عماضة ج ه 5 دياض األندلس 3، نواصر 

أوسكوضة، الداض البيراء.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 

اجتماعية  حصة    000 إلى  موزعة 

00  دضهم محرضة نقدا وهي  من فئة 

موزعة كاآلتي :

  000 الطريس  منى  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة بعد التأسيس.

منى  السيدة  تعيي5   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  الطريس 

محدودة.

أاملحكمة   : القانوني  اإليداع 

ضقم  تحت  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

السج2 التجاضي 598633.

466 P
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EDUC FORM CONSULTING
أتاض8خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم  ماضس  )0)   (

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحم2 

الخصائص التالية :

 EDUC FORM  : التسمية 

.CONSULTING

.SARL : الصفة القانونية

االستشاضة في   : الهدف االجتماعي 

التكو8ن والتعليم.

دضهم    0.000  : ضبسمال الشركة 

مقسمة إلى 00  حصة من فئة 00  

أي5  موزعة  الواحدة  للحصة  دضهم 

الشركاء على الشك2 التالي :

السيد احمد الفالح 33 حصة ؛

 35 ألحاج  الحني5  عبد  السيد 

حصة ؛

السيد عز8ز ضسمي 33 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

املقر االجتماعي : 5  شاضع األأطال، 

الشقة ضقم 5، بكدال، الرباط.

املسير : السيد احمد الفالح.
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 5 ((5

467 P

CAPITAL CONNECT EXPERT
أتاض8خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)   (8

بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي تحم2 الخصائص التالية :

 CAPITAL CONNECT : التسمية

.EXPERT

.SARL AU : الصفة القانونية

االستشاضة في   : الهدف االجتماعي 

الشركات  وتوجيه  مواكبة  التسيير 

الصغرى واملتوسطة.

دضهم   80.000  : ضبسمال الشركة 
مقسمة إلى 800 حصة من فئة 00  
أي5  موزعة  الواحدة  للحصة  دضهم 

الشركاء على الشك2 التالي :
 800 املتواضع  محمد  السيد 

حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
املقر االجتماعي : 5  شاضع األأطال، 

الشقة ضقم 5، بكدال، الرباط.
املسير : السيد محمد املتواضع.

التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
. 5 ((3

468 P

WORLD SERVICES COMPTA

COBAREM SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أمقت�شى عقد عرفي أالرباط أتاض8خ 
القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة الخصائص التالية :
 COBAREM : التسمية االجتماعية

.SARL
الهدف االجتماعي :

البيئة  املدنية  الهندسة  بعمال 
الصناعية ؛

بشغال كبرى ؛
اطاض معدني.

 املقر االجتماعي : شقة 3، عماضة 9، 
زنقة فاضصوفيا، املحيط، الرباط.

املدة االجتماعية : 99 سنة اأتداء 
من تاض8خ تأسيسها.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 
دضهم موزعة على 000  حصة من فئة 

00  دضهم للحصة وزعت كما يلي :
 500 السيد عبد القادض الصاخير 

حصة ؛
 500 السيد عبد اللطيف ضستوم 

حصة.

من  تبدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.

القادض  عبد  السيد   : التسيير 

اللطيف  عبد  والسيد  الصاخير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرين  ضستوم 

محدودة.

تم إيداع السج2 التجاضي أمكتب 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ 5  بأر28  )0) تحت ضقم 5360.

469 P

WORLD SERVICES COMPTA

SOFEDAT SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أمقت�شى عقد عرفي أالرباط أتاض8خ 

القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة الخصائص التالية :

 SOFEDAT : التسمية االجتماعية 

.SARL

الهدف االجتماعي :

األعمال  العامة،  التدفئة 

الصحية،  السباكة  الكهربائية، 

التهو8ة،  صيانة  الهواء،  تكييف 

تنظيم  بجهزة  الوصول  في  التحكم 

الكشف والتطف2 ؛

بعمال متنوعة بو إنشاءات ؛

التجاضة العامة.

 املقر االجتماعي : شقة 3، عماضة 9، 

زنقة فاضصوفيا، املحيط، الرباط.

املدة االجتماعية : 99 سنة اأتداء 

من تاض8خ تأسيسها.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

دضهم موزعة على 000  حصة من فئة 

00  دضهم للحصة وزعت كما يلي :

السيد حمزة الذهبي 500 حصة ؛

السيدة سهام فرحات 500 حصة.

من  تبدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.

الذهبي  حمزة  السيد   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السج2 التجاضي أمكتب 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  بأر28  )0)    3 أتاض8خ 

696)   إيداع قانوني.
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WORLD SERVICES COMPTA

PRO DECOSIGN SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
أمقت�شى عقد عرفي أالرباط أتاض8خ 

القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)   5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة الخصائص التالية :

 PRO  : االجتماعية  التسمية 

.DECOSIGN SARL

الهدف االجتماعي :

بعمال نجاضة خشب بلومنيوم ؛

التركيبات الداخلية والخاضجية ؛

التجاضة العامة واألعمال املختلفة.

 املقر االجتماعي : شقة 3، عماضة 9، 

زنقة فاضصوفيا، املحيط، الرباط.

املدة االجتماعية : 99 سنة اأتداء 

من تاض8خ تأسيسها.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

دضهم موزعة على 000  حصة من فئة 

00  دضهم للحصة وزعت كما يلي :

 350 الطاهرة  أن  سعيد  السيد 

حصة ؛

السيد حسن عوكاش 330 حصة ؛

السيد لحسن كوجط 330 حصة.

من  تبدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.

أن  سعيد  السيد   : التسيير 

عوكاش  حسن  والسيد  الطاهرة 

مسيرين  كوجط  لحسن  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السج2 التجاضي أمكتب 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  بأر28  )0)    3 أتاض8خ 

)5)5 إيداع قانوني.

471 P



8651 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

FIDUCIAIRE SF COMPTA SARL

TENUE DE LA COMPTABILITE

 ASSISTANCE ET CONSIEL JURIDIQUE ET

FISCALE

FORMATIONS ET ETUDES

 MONTAGE DES DOSSIERE

D’INVESTISSEMENT

KM PERFEZIONE

شركة محدودة املسؤولية

ضبسمالها : 00.000  دضهم

أتاض8خ  عرفي  عقد   أمقت�شى 

30 ماضس  )0) تم إنشاء شركة ذات 

مسؤولية محدودة أالرباط :

 KM  : االجتماعية  التسمية 

.PERFEZIONE

الهدف : بشغال مختلفة وبشغال 

السمسرة  بشكال  وك2  البناء 

القانونية والتجاضة اإللكترونية.

املدة : 99 سنة اأتداء من تسجيلها 

أالسج2 التجاضي.

املقر االجتماعي : 5، زنقة تافراوت، 

حسا5،  السفلي،  الطاأق   ،( شقة 

الرباط.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 

مقسمة إلى 000  حصة ب 00  دضهم 

للحصة موزعة على الشك2 التالي :

700 حصة لفائدة السيد العميري 

العلوي موالي خلي2 ؛

لفائدة  املتبقية  حصة  و300 

العميري العلوي مايا.

السيد العميري العلوي   : التسيير 

موالي خلي2.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجاض8ة أالرباط في السج2 التجاضي 

بأر28    3 أتاض8خ    5  65 تحت ضقم 

.(0( 

472 P

CHARQI LEX CONSULTING
SARL

Au capital de 10.000 DH

ICE : 001860486000074

IF : 20756952

RC : 124479 RABAT

تغيير املقر االجتماعي للشركة
أمقت�شى املحرر املوقع أتاض8خ 5  

السيد شرقي عبد  قرض  يناير  )0) 

هللا الشر8ك واملسير الوحيد لشركة 

 CHARQI LEX CONSULTING

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة 
تغيير املقر  دضهم،    0.000 ضبسمالها 
زنقة   : التالي  العنوا5  إلى  االجتماعي 

ليبيا، ضقم 33، تماضة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  ماضس  )0)   (( أتاض8خ 

.(7 3
الشر8ك واملسير الوحيد

شرقي عبد هللا

473 P

NOMAD NEGOCE
SARL AU

تأسيس
ذات  الشركة  تأسيس  تم 

أتاض8خ  أالرباط  املحدودة  املسؤولية 
)  زنقة   :  5) فبراير  )0) أالعنوا5 

 ،( شقة   ،( طاأق  العادل،  اأن 

والتي  البيراء  الداض  أوضكو5، 
مقسمة  دضهم    00.000 ضبسمالها 

دضهم    00 فئة  من  حصة    000

للحصة مقسم كما يلي :

حصة    000 السيد عمر وداعلي 

من فئة 00  دضهم.

كمسير  وداعلي  عمر  وتعيي5 

للشركة.

األجهزة   : التجاضي  ونشاطها 

الصناعية.
التجاضي  أالسج2  وضقم تقييدها 

أتاض8خ   59 755 هو  البيراء  أالداض 

5) فبراير  )0).
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 AUTHANTIQUE BABER

SHOP
SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة، ذات املواصفات التالية :

 AUTHANTIQUE  : التسمية 

BABER SHOP ش.م.م.

املقر :  )، ساحة بأو أكر الصديق 

شقة ضقم 8، بكدال، الرباط.

النشاط التجاضي :

االستيراد والتصدير ؛

التجاضة.

املدة : 99 سنة.

ضبس املال : 00.000  دضهم مقسم 

إلى 000  حصة من فئة 00  دضهم، 

أحملها السيد داض8ن  مؤدات كاملة، 

موكانغو  السيد  حصة،   500 مال 

مامبو8ا ليتا 500 حصة.

غير  ملدة  مال  داض8ن   : التسيير 

محدودة.

أالسج2  تم   : القانوني  اإليداع 

التجاضي للمحكمة التجاض8ة أالرباط 

بأر28    ( أتاض8خ  تحت ضقم  65)   
 )0) ضقم التقييد أالسج2 التجاضي 

. 5   9
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MAMITA &BABO
شركة محدودة املسؤولية

ضبس املال : 50.000  دضهم

املقر االجتماعي : ام2 5، ضقم 950، 

املسيرة، حي يعقوب املنصوض، 

الرباط

السج2 التجاضي : 8955)  الرباط

عقب صدوض قراض من الجمع العام 

فبراير  )0)،   8 أتاض8خ  االستثنائي 

5 ، شاضع  تقرضنق2 مقر الشركة من 

الرباط  بكدال،   ،5 ضقم  األأطال، 

حي  املسيرة،   ،950 ضقم   ،5 ام2  إلى 

من  الرباط اأتداء   يعقوب املنصوض، 

8 فبراير  )0).

النظام  تعدي2  تم  عليه،  وبناء 

األسا�شي على النحو التالي :

نق2 مقر الشركة :

املقر االجتماعي الساأق : 5 ، شاضع 

األأطال، ضقم 5، بكدال، الرباط.

 ،5 ام2   :  املقر االجتماعي الجديد 

ضقم 950، املسيرة، حي يعقوب املنصوض، 

الرباط.

من  الشركة  ضبسمال  ز8ادة 

دضهم    50.000 إلى  دضهم    0.000

وذلك عن طر8ق املقاصة أي5 ديو5 

قدضه  أما  للشركاء  الجاضي  الحساب 

50.000  دضهم.

تعيي5 السيد لغزاوي مهدي مسيرا 

 ،85 ب  القاطن  للشركة،  مشاضكا 

 ،( الطاأق السفلي ضقم  انفا،  شاضع 

الجنسية،  مغربي  البيراء،  الداض 

مزداد أتاض8خ 0) يناير 983 ، حاملة 

.BE77(975 للبطاقة الوطنية ضقم

أالقانو5  املرتبط  التحديث 

األسا�شي يخص البنود ضقم 5، 6 و7.

في  القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة   املحكمة 

التحليلي  أالسج2  ماضس  )0)   (3

تحت ضقم ) 0)   وبالسج2 الزمني 

تحت ضقم 3 8).

476 P

LESES DISTRIBUTION

وضع  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد أالخصائص التالية :

.LESES  DISTRIBUTION : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي : تاجر.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجيلها أالسج2 التجاضي.
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املسيرة الوحيدة : نصري سناء.

الربسمال : 00.000  دضهم موزعة 

على الشك2 التالي :

السيدة نصري سناء 000  حصة.

العنوا5 االجتماعي : قطاع القدس، 
زنقة جب2 اوكيمد5، الشطر ) ضقم  ، 

العيايدة، سال.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

االأتدائية  أمحكمة  اإليداع  تم 

أتاض8خ   36366 ضقم  تحت   بسال 

8 بأر28  )0).

477 P

EL AMRANI B.T.P
وضع  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد أالخصائص التالية :

.EL AMRANI B.T.P : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي : 

املقاول األعمال املختلفة بو البناء ؛

عام2 الرصاص ؛

تجاضة.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجيلها أالسج2 التجاضي.

املسير الوحيد : العمراني سعيد.

الربسمال : 00.000  دضهم موزعة 

على الشك2 التالي :

  000 سعيد  العمراني  السيد 

حصة.
زنقة   56  : االجتماعي  العنوا5 

56، شقة  اأراهيم الروضاني، عماضة 
ضقم )، محيط، الرباط.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

التجاض8ة  أمحكمة  اإليداع  تم 

أتاض8خ     (539 ضقم  تحت   أالرباط 

5 بأر28  )0).

478 P

 IL BARBIERIE DE
HOLLYWOOD

وضع  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5 األسا�شي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة أالخصائص التالية :
 IL BARBIERIE DE  : التسمية 

.HOLLYWOOD
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.
مصفف   : االجتماعي  الهدف 
شعر للسيدات بو للرجال يعم2 فيه 

شخصا5 على األكثر.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تسجيلها أالسج2 التجاضي.
املسير الوحيد : احيدو5 ضشيد.

الربسمال : 00.000  دضهم موزعة 
على الشك2 التالي :

السيد احيدو5 ضشيد 500 حصة ؛
 (00 يوسف  احيدو5  السيد 

حصة ؛
 300 حكيمة  شفيق  السيدة 

حصة.
العنوا5 االجتماعي : تجزئة لالمر8م 

ضقم 8  ، طر8ق املهدية، سال.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.
االأتدائية  أمحكمة  اإليداع  تم 
أتاض8خ   36098 ضقم  تحت   بسال 

5 ماضس  )0).
479 P

TAOUALA STAR
وضع  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد أالخصائص التالية :
.TAOUALA STAR : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي :

أائع الخشب أالتقسيط ؛
مقاول نجاضة ؛

املقاول األعمال املختلفة بو البناء

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
تسجيلها أالسج2 التجاضي.

املسير الوحيد : طوالة عبد العز8ز.
الربسمال : 00.000  دضهم موزعة 

على الشك2 التالي :
  000 العز8ز  عبد  السيد طوالة 

حصة.
العنوا5 االجتماعي : قطاع الوئام، 
العيايدة،   ، 3 ضقم  زنقة واد ملو8ة، 

سال.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.
االأتدائية  أمحكمة  اإليداع  تم 
أتاض8خ   36 37 ضقم  تحت   بسال 

   ماضس  )0).
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 STE AIT IAADOU
TRANSPORT

SARL
شركة ايت اعدو ترانسبوض م.ف.ض
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 00.000  دضهم
مقرها االجتماعي : ضقم 9 ، زنقة 

ضاس املاء، املو انتاضفو، ميدلت
ضقم السج2 التجاضي : 709) ميدلت

تأسيس
أمقت�شى محرر الجمع العام   -  I
التأسي�شي أتاض8خ    فبراير  )0) تم 
إحداث النظام األسا�شي لشركة ذات 

املواصفات التالية :
ايت  «شركة   : التسمية   -   
 STE AIT م.ف.ض  ترانسبوض»  اعدو 

.IAADOU TRANSPORT
) - الهدف : نق2 البرائع لحساب 

الغير.
3 - الربسمال : 00.000  دضهم.

5 - الشركاء :
عبجي حميد 5000 دضهم ؛
عبجي اأراهيم 5000 دضهم.

من  الشركة  تسير   : التسيير   -  5
طرف السيد عبجي حميد.

6 - املقر االجتماعي : ضقم 9 ، زنقة 
ضاس املاء، املو انتاضفو، ميدلت.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
أميدلت  االأتدائية  املحكمة  ضبط 
ضقم  تحت  ماضس  )0)   (5 أتاض8خ 

.2021/94
ملخص قصد النشر

املسير

481 P

MAHAJ BS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى   -  I
تمت  بأر28  )0)    5 يوم  أالرباط 
لشركة  التأسي�شي  القانو5  صياغة 
محدودة املسؤولية بشر8ك وحيد لها 

الخصائص التالية :
.MAHAJ BS : التسمية

الهدف : بطعمة لذيذة، شراء وبيع 
مستحررات التجمي2.

 RESIDECNE  : االجتماعي  املقر 
 LES CAMELIAS 4 M9 HAY RIAD

.RABAT
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 

في مبلغ 00.000  دضهم.
اإلداضة : عهد تسيير الشركة السيد 

علي اليازغي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية  3 ديسمبر.
تم اإليداع القانوني وتسجي2   -  II
الشركة أالسج2 التجاضي للمحكمة 
التجاض8ة أالرباط أتاض8خ 5  بأر28  )0) 

تحت ضقم 5 8)  .
482 P

MI.PROJECTS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى   -  I
تمت  بأر28  )0)    5 يوم  أالرباط 
لشركة  التأسي�شي  القانو5  صياغة 
محدودة املسؤولية بشر8ك وحيد لها 

الخصائص التالية :
.MI.PROJECTS : التسمية
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مختلفة،  بعمال  أناء،   : الهدف 
بعمال التطو8ر.

 املقر االجتماعي : 59 شاضع اأن سينا، 
شقة ضقم   ، بكدال، الرباط.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 
في مبلغ 00.000  دضهم.

اإلداضة : عهد تسيير الشركة السيد 
عبد الواحد أوهرود.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
غاية  3 ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجي2   -  II
الشركة أالسج2 التجاضي للمحكمة 
التجاض8ة أالرباط أتاض8خ 5  بأر28  )0) 

تحت ضقم 3 8)  .
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 STE DE LA BRASSEIRIE 
DU PARC

SARL
أراسري دي أاضك ش.م.م

الجماعي  القراض  طبقا ملحرر   -  I
 للشركاء املنعقد أتاض8خ )) ماضس  )0) 
ش.م.م  «أراسري دي أاضك»  لشركة 
شركة محدودة املسؤولية، ضبسمالها 
000.000.  دضهم، مقرها االجتماعي 
املنصوض،  يعقوب  شاضع  أاملحمدية، 
أالسج2  ومسجلة  أالزا  ألرك  إقامة 
 ،89 ضقم  تحت  للمحمدية  التجاضي 

قرض شركاء الشركة ما يلي :
السيد  الراح2  وفاة  إعال5   -   

اأراهيم سو�شي.
على  واملوافقة  االعتراف   -  (

الشركاء الجدد من وضثة املتوفى.
على  أاملوافقة  االعتراف   -  3
التوزيع الجديد لربس املال بعد وفاة 

السيد اأراهيم سو�شي.
5 - التعدي2 املقاأ2 للمادتي5 6 و7 

من النظام األسا�شي.
املشاضك  املدير  مهمة  انتهاء   -  5
وفاته  بعد  سو�شي  اأراهيم  السيد 
ومهمة السيد بحمد سو�شي كمدير 

مشاضك.

مشاضكي5  مدير8ن  تعيي5   -  6
جديدين هما السيد حفيظ سو�شي 

والسيد عبد الرحمن سو�شي.
من  و6     5 تعدي2 املادتي5   -  7

النظام األسا�شي.
8 - تحديث النظام األسا�شي وفقا 
القانو5  ).9   مع  لذلك ومواءمته 

املؤضخ 9) بأر28 9 0).
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
بأر28  )0)   6 تاض8خ  في  أاملحمدية 

تحت ضقم 876.
484 P

OUKLAYAN
SARL

الخاضق  الجماعي  للقراض  تبعا   -  I
 5 أتاض8خ  املنعقد  للشركاء  للعادة 
«بوكاليا5»  لشركة  فبراير  )0) 
شركة محدودة املسؤولية، ضبسمالها 
االجتماعي  مقرها  دضهم،    00.000
العر8بي  زنقة   ،6( البيراء  أالداض 
ومسجلة  الثاني  الطاأق  الجياللي، 
أالسج2 التجاضي للداض البيراء تحت 

ضقم 39 385 قرض الشركاء ما يلي :
إضافة عالمة.

جديدة  بساسية  قواني5  اعتماد 
 (9 مالئمة مع القانو5  ).9  أتاض8خ 

بأر28 9 0).
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 
ماضس  )0)   30 تاض8خ  في  البيراء 

تحت ضقم 505)77.
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LOS CABOS
SA sous enseigne LE KIMMY’Z
لوس كاأوص ش.م تحت عالمة 

لوكيميز
الجماعي  القراض  طبقا ملحرر   -  I
أتاض8خ  املنعقد  للشركاء   املختلط 
«لوس  لشركة  يناير  )0)   8
كاأوص تحت عالمة لوكيميز» ش.م. 
ضبسمالها  االسم،  مجهولة  شركة 
600.000.  دضهم، مقرها االجتماعي 
7، زنقة نجيب محفوظ، الداض البيراء 

للداض  التجاضي  أالسج2  ومسجلة 
أالداض   (8(395 تحت ضقم  البيراء 
البيراء، قرض شركاء الشركة ما يلي :

ب - الجمع العام العادي :
بال5  السيد  سهم  تفو8ت   -   
«هرتما5  بنطوا5 أونص إلى الشركة 

وباضكر املغرب» ش.م.م.
) - تفو8ت سهم الشركة «ضيسطا 
السيد محمد  إلى  ش.م.م  بنفيست» 

يوسف علوي.
3 - تعدي2 مطاأق للبند 7 للقواني5 

األساسية للشركة.
األساسية  القواني5  تحديث   -  5
مع  ومالئمتها  لذلك،  وفقا  للشركة 
القانو5 0).9  أتاض8خ 6) بأر28 9 0).

ب - الجمع العام الغير العادي :
معاينة استقالة السيد بال5   -   

بنطوا5 أونص أصفته إداضي.
معاينة واملوافقة على شر8ك   -  (

جديد السيد محمد يوسف علوي.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 
بأر28  )0)  تاض8خ فاتح  في  البيراء 

تحت ضقم 885)77.
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L’IMMOBILIERE S.B.A
SARL

I - تبعا للجمع العام الخاضق للعادة 
املنعقد يوم )) ماضس  )0)، شركاء 
ش.م.م  س.ب.ا»  «العقاض8ة  شركة 
شركة محدودة املسؤولية، ضبسمالها 
االجتماعي  مقرها  دضهم،   500.000
املنصوض،  يعقوب  شاضع  أاملحمدية، 
إقامة أاضك أالزا، عماضة س، مسجلة 
تحت  أاملحمدية  التجاضي  أالسج2 

ضقم 9 55 ما يلي :
السيد  الراح2  وفاة  إعال5   -   

اأراهيم سو�شي.
على  واملوافقة  االعتراف   -  (

الشركاء الجدد من وضثة املتوفى.
على  أاملوافقة  االعتراف   -  3
التوزيع الجديد لربس املال بعد وفاة 

السيد اأراهيم سو�شي.
5 - التعدي2 املقاأ2 للمادتي5 6 و7 

من النظام األسا�شي.

املشاضك  املدير  مهمة  انتهاء   -  5
السيد اأراهيم سو�شي بعد وفاته.

تعيي5 املدير املساعد الجديد   -  6
واالعتراف  سو�شي  هللا  عبد  السيد 
وتوقيع  اإلداضة  مجلس  أتشكي2 

الشركة.
من  و6     5 تعدي2 املادتي5   -  7

النظام األسا�شي.
8 - تحديث النظام األسا�شي وفقا 
القانو5  ).9   مع  لذلك ومواءمته 

املؤضخ 9) بأر28 9 0).
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
أاملحمدية أتاض8خ 8 بأر28  )0) تحت 

ضقم 898.
487 P

YQL TECHNOLOGIES
SARL AU

ي.ك.ل تيكنولوجي
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشر8ك الوحيد
I - أمقت�شى عقد عرفي محرض أالداض 
فبراير  )0)،    7 أتاض8خ   البيراء 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شر8ك وحيد وذات الخصائص 

التالية :
تيكنولوجي»  «ي.ك.ل   : التسمية 

ش.م.م ذات الشر8ك الوحيد.
الشركة  من  الغرض   : الهدف 
في  بشك2 مباشر بو غير مباشر سواء 
املغرب وفي جميع البلدا5 واألقاليم 

األجنبية :
 UX/UI الو8ب  وتسو8ق  تصميم 

وبي إنشاء ضسومي آخر ؛
شبكات  خالل  من  البيانات  أيع 
الكمبيوتر  وبجهزة  االتصاالت، 
املحمولة وغيرها من بجهزة محتوى 

الوسائط املتعددة اإللكترونية ؛
إداضة األنظمة اإللكترونية ؛

تطبيقات  وتسو8ق  تطو8ر  إداضة، 
البرمجيات وجميع  الهاتف املحمول، 

تقنيات املعلومات واالتصاالت ؛
إداضة األنشطة التجاض8ة واإلعالنية 

والتسو8ق عبر اإلنترنت ؛
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والتسو8ق  الوساطة  الخدمة، 
لخدمات  املباشر  الغير  بو  املباشر 

املعلومات والتجاضة اإللكترونية ؛
املواقع  وتطو8ر  وإداضة  إنشاء 

اإللكترونية ؛
بو  أرنامج  ترخيص  بو  استئجاض 

مساحة متصلة أاالنترنت ؛
املنتجات  تسو8ق  عام،  بشك2 
تكنولوجيا  قطاع  في  والخدمات 
السلكية،  واالتصاالت  املعلومات 
واإلعال5  واإلنترنت  والالسلكية 
التقنيات  وترخيص  والتسو8ق 
العمالء  ووالء  أالتسو8ق  املتعلقة 
والتجزئة  االتصال  تقنيات  وتطو8ر 
بو  لإلعال5  املستخدمي5  وتنميط 
البيانات  وعلوم  األغراض  الترو8ج 
األجهزة  الو8ب/  نتائج  تحلي2  بو 
بخرى،  بموض  أي5  من  املحمولة، 
متعلق  نشاط  بي  إلى  أاإلضافة 
أالتكنولوجيا وتقديم الخدمات ذات 

الصلة عبر اإلنترنت ؛
األنشطة  تنفيذ  للشركة  يمكن 
بشك2  املذكوضة بعاله كليا بو جزئيا، 
مباشر بو غير مباشر، و8مكنها التصرف 
تمتلك  كانت  إذا  مباشر  غير  بشك2 
ذات  شركات  في  بسهما  بو  حصصا 

غرض مؤس�شي مماث2 بو متطاأق ؛
مماضسة  بج2  من  كا5  إذا 
فإ5  بعاله،  املذكوضة  األنشطة 
تتطلب  الساض8ة  القانونية  األحكام 
إداضي  تفو8ض  بو  دألوم منهي  حيازة 
بو بي تسجي2 إداضي، يتم تنفيذ هذه 
األنشطة من قب2 الشخص الحاص2 
على الشرط املطلوب حيثما ينطبق 
يتم  حتى  األنشطة  تبدب  ال  ذلك، 
استيفاء الشروط القانونية واإلداض8ة 

الالزمة أالفع2.
الطر8ق  أرشيد،   : املقر االجتماعي 
 ، 5 ضقم  املجموعة   ،7 الرئيسية 

املنطقة الصناعية.
في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
التأسيس  يوم  من  اأتداء  سنة   99
حالة الح2 املسبق  النهائي أاستثناء 
التمديد املنصوص عليه في هذه  بو 

القواني5.

الربسمال االجتماعي : حدد الربسمال 

االجتماعي في 0.000  دضهم، خصصت 

أالكام2 إلى السيد ياسر قاسيمي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في  3 

ك2 سنة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلداضة 

ياسر قاسيمي كمسير وحيد وملدة غير 

محددة.

األضباح : املنتجات الصافية للسنة 

النفقات  جميع  اقتطاع  بعد  املالية 

في ذلك  أما  بخرى،  بو بعباء  العامة 

تكو5  ك2 االستهالكات واالحتياطات، 

الربح الصافي، من هذا الربح الصافي 

الخسائر  وعند االقتراء  املنقوص، 

الساأقة، يقتطع مبلغ لتأسيس بص2 

يسمى أاالحتياط القانوني.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الربط أاملحكمة االأتدائية أبرشيد 

أتاض8خ 5 بأر28  )0) تحت ضقم 537.

أكتاأة  الشركة  تسجي2  تم   -  III

الربط أاملحكمة االأتدائية أبرشيد 

ضقم  تحت  بأر28  )0)   5 أتاض8خ 

.. 5965
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LOS CABOS
SA sous enseigne LE KIMMY’Z

لوس كاأوص ش.م تحت عالمة 

لوكيميز

الجماعي  القراض  طبقا ملحرر   -  I

املنعقد أتاض8خ   الغير العادي للشركاء 

«لوس  لشركة   (0(0 نوفمبر   (

كاأوص تحت عالمة لوكيميز» ش.م. 

ضبسمالها  االسم،  مجهولة  شركة 

600.000.  دضهم، مقرها االجتماعي 

7، زنقة نجيب محفوظ، الداض البيراء 

للداض  التجاضي  أالسج2  ومسجلة 

أالداض   (8(395 تحت ضقم  البيراء 

البيراء، قرض شركاء الشركة ما يلي :

تعيي5 عرو مجلس إداضة السيد 

دضيس أنعمر للفترة املتبقية للمجلس.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 

بأر28  )0)  تاض8خ فاتح  في  البيراء 

تحت ضقم 885)77.
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STE TRABEST
SARL

سج2 تجاضي ملكناس ضقم : 50085

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 60.000 دضهم

املقر االجتماعي : عماضة 39، شقة 5، 

تجزئة شهدية، املنصوض، مكناس

قف2 التصفية
على إثر محرر الجمع العام   -   

ماضس   (( االستثنائي املنعقد أتاض8خ 

 )0) أمكناس، تقرض ما يلي :

للشركة  اإلضادية  التصفية  قف2 

وحذفها من السج2 التجاضي.

تبرئة املصفي السيد كعوا5 هشام 

.D711705 ب.ت.و

) - تم اإليداع القانوني لدى كتاأة 

أمكناس  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

أتاض8خ 30 ماضس  )0) تحت ضقم 39 .
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NASSIMA MARIO
SARL AU

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

قد  بأر28  )0)،   9 أتاض8خ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر8ك وحيد.

.NASSIMA MARIO : التسمية

تجاضة   : االجتماعي  الهدف 

مستحررات التجمي2.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة.

السيد ياسي5 مر8اني 000  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
املقر : مح2 ضقم 5، زنقة إسماعي2 
بحمد، تجزئة فنيدة وليلى، السوي�شي، 

الرباط.
املسير : السيد ياسي5 مر8اني.

 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 
07) 5  أاملحكمة التجاض8ة الرباط.
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 RESEAUX ET SECURITE
INFORMATIQUE

 SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضبسمالها : 500.000 دضهم
السج2 التجاضي ضقم : 37)59  

الداض البيراء
أمقت�شى الجمع العام الغير العادي 

أتاض8خ 5) ماضس  )0) قرض الشركاء :
  - أيع 750  سهم لفائدة السيدة 
الشرقاوي حفيظة من طرف السيد 

املعي زهير.
) - استقالة السيد املعي زهير من 

تسيير الشركة.
7 و)  من   ،6 تغيير الفصول   -  3

القانو5 األسا�شي للشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  5
التجاض8ة  املحكمة  لدى   الربط 
بأر28  )0)    ( أتاض8خ  للداض البيراء 

تحت ضقم  9 775.
عن املستخلص والبيا5

492 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable Agréé par l›état
 N° 48 Rur Mohamed el Amrani Résidence

Nizar Kénitra

 MLY-PLUS شركة
ش.ذ.م.م. ذات الشر8ك الوحيد

املقر االجتماعي : تجزئة األحباس ضقم 
 3)، موالي أوسلهام

MLY- تأسيس شركة  لعقد  تبعا 
الشر8ك  ذات  ش.ذ.م.م.   PLUS

الوحيد،
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ذات  شركة  تأسيس  تقرض   
الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد، مميزاتها هي كالتالي :
شركة   : الشك2 القانوني للشركة 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر8ك الوحيد.
.MLY-PLUS : التسمية

املوضوع الرئي�شي : تحو28 األموال 
وخدمات مالية مختلفة.

املقر االجتماعي : تجزئة األحباس، 
ضقم  3)، موالي أوسلهام.

املدة : 99 سنة.
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 
)مائة    50.000 مبلغ  في  الشركة 
إلى  مقسمة  دضهم،  بلف(  وخمسو5 
500  حصة اجتماعية من فئة 00  

دضهم للواحدة.
الشك2  على  الحصص  تخصص 

التالي :
الشعيبي خالد،   : اإلسم والنسب 
موالي  صيباضة،  دواض   : العنوا5 
عدد  الغرب،  سوق بضبعاء  أوسلهام، 
 ، 500  : االجتماعية  الحصص 

املجموع : 500 .
خالد،  الشعيبي  السيد   : اإلداضة 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.GB233663 ضقم
وقد تم اإليداع القانوني لقواني5 
بسوق  االأتدائية  أاملحكمة  الشركة 
بأر28  )0)   8 أتاض8خ  الغرب،  بضبعاء 

تحت ضقم 48/2021.
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 SOCIETE HOTELIERE
MZEMA

شركة مساهمة ذات مجلس إداضة
ضبسمالها 000.000. 9 دضهم

املقر االجتماعي : أناية ) ، مح2 ضقم 
 ، إقامة مدينة أادس، الحسيمة
ضقم السج2 التجاضي : 3 5 

تنفيذ الدمج عن طر8ق استيعاب 
شركة MZEMA من قب2 شركة 

MADAEF
العادية  غير  العامة  الجمعية 
أتاض8خ   ،MZEMA شركة  ملساهمي 

أموافقة  علما   ،(0 8 ديسمبر   3 
الجمعية العامة غير العادية ملساهمي 
شركة MADAEF على قراض الدمج عن 
طر8ق استيعاب شركة MZEMA من 

قب2 شركة MADAEF قرضت :
االندماج  النهائي لصفقة  إنجاز   -
 MADAEF من خالل استحواذ شركة
ضجعي  أأثر   MZEMA شركة  على 

اعتباضا من فاتح بكتوبر 8 0).
تلقائيا دو5   MZEMA ح2 شركة
ب5 يتبع هذا الح2 بي عملية تصفية، 
من القانو5   ((5 وفقا الحكام املادة 
أالشركات  املتعلق   95. 7 ضقم 
املساهمة، أصيغته املعدلة واملكملة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
أالحسيمة في 5  فبراير  )0)، تحت 

ضقم 55 .
شركة  تسجي2  إلغاء  تقييد  تم 
التجاضي  سج2  في   MZEMA
أالحسيمة في 5  فبراير  )0)، تحت 

ضقم 55 .
من بج2 املستخرج واإلشاضة
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 CORNING OPTICAL
 COMMINUCATIONS

MOROCCO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
أربس مال قدضه 0.000  دضهم

املقر االجتماعي : املقر أيزنس سنتر 
إقامة الوضود 59 شاضع زضقطوني 

الداض البيراء
السج2 التجاضي ضقم :  53095

ضقم التعر8ف الرر8بي : 35565606
قرضت الجمعية العامة الغير عادية 
 Corning Optical شركة  ملساهمي 
 Communications Morocco sarl

في 7  ديسمبر 0)0) مايلي :
 CORNING شركة  ح2  معاينة 
دو5 تصفية ونق2   Ventures SARL
 Corning Optical شركة  بسهم 
 Communications Morocco
 Corning Finance إلى   SARL

.Luxembourg SARL

من   7 للمادة  الالحق  التعدي2 

النظام األسا�شي.

ماضس    7 تم اإليداع القانوني في 

 )0) لدى كتاأة الربط في املحكمة 

التجاض8ة في الداض البيراء تحت الرقم 

.770558
من بج2 املستخرج واإلشاضة
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C.H.COM.SARL

 SOCIETE DE TENUE ET SURVEILLANCE

EN COMPTABILIT2 DES ENTREPRISES

Rue 22 n° 29 Qn sidi Kacem 

Tel 05 37 59 41 63

 IF 03740187 - TP 21602620 - RC 24701 -

CNSS 6227202

HADJ OMAR AUTO ECOLE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي : دواض 

عز8ب انيهي جماعة سلفات سيدي 

قاسم

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(88 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HADJ تسميتها  أمختصر  االقتراء 

 OMAR AUTO ECOLE SARL AU

غرض الشركة أإيجاز : مدضسة تعليم 

السياقة، 

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

عز8ب انيهي جماعة سلفات سيدي 

قاسم، املدة التي تأسست من بجلها 

مبلغ ضبسمال   : سنة    99  : الشركة 

مقسم  دضهم    00.000 الشركة 

  000  : السيد الحاج عمر   : كالتالي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي   : عنوانه  عمر  الحاج  السيد 

وليلي ضقم 780 سيدي قاسم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

السيد   : الشركة  مسيري  ومواطن 

ضقم  وليلي  حي  عنوانه  عمر  الحاج 

6000780  سيدي قاسم.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ قاسم  بسيدي   االأتدائية 

5) ماضس  )0) تحت ضقم 80/2020.
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مكتب محمد أوزبع تماضة

DELTAVI

س.ت. الرباط : 55003

تحو28 مقر الشركة
تحيي5 القواني5 األساسية للشركة

أمقت�شى عقد عرفي حرض أتماضة 

الجمع  قرض  يناير  )0)،    5 في 

 DELTAVI لشركة  االستثنائي  العام 

 (.000.000 ضبسمالها  ش.ذ.م.م. 

شاضع  زاو8ة  أتماضة  مقرها  دضهم، 

علي  موالي  وشاضع  الثاني  الحسن 

6، شقة  الشر8ف، املسيرة  ، عماضة 

9، ص.ب.6 56 مايلي :

الرباط،  إلى  الشركة  مقر  تحو28 

حي الر8اض، قطاع 6 ، ألوك I، ضقم 

. 6

األساسية  القواني5  تحيي5 

للشركة.

من   5 املادة  تعدي2  تم  وبذلك 

القواني5 األساسية للشركة.
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كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  ماضس  )0)   30 أتاض8خ 

.  (( 6
من بج2 االستخالص والبيا5
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مكتب محمد أوزبع تماضة

GRILLARIUM
س.ت. املحمدية : 9979

إنهاء تصفية الشركة
حرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

 ،(0(0 ديسمبر  في  3  أاملحمدية 

لشركة  الوحيد  الشر8ك  قرض 
ضبسمالها  ش.ذ.م.م.   GRILLARIUM

أاملحمدية،  مقرها  دضهم،    00.000
 ،50 ضقم  تجزئة مر8م،  شاضع سبتة، 

مايلي :

إنهاء تصفية الشركة ومنح االأراء 

التام والنهائي للمصفي.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

ماضس  )0)   (3 أتاض8خ  أاملحمدية 

تحت ضقم 777.
من بج2 االستخالص والبيا5
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DESIGNIA AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تخفيض من ضبسمال
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

العام  الجمع  قرض  بأر28  )0)   (

خصائص  بعض  تغيير  االستثنائي 

الشركة كالتالي :

من  الشركة  ضبسمال  تخفيض 

000  حصة من فئة 00  دضهم لك2 

من  مرقمة  حصة    00 إلى  واحدة 

 00 إلى 00  محرضة أالكام2.
تعدي2 الفصلي5 6 و 7 من القانو5 

األسا�شي.

الفص2 6 : املساهمات.

أقيمة  الشركة  شركاء  ساهم 

موزعة  دضهم    0.000 ألغت  نقدية 

كما يلي :

 5000 الدضويش  بسماء  السيدة 

دضهم.

السيدة ضحال زعيم 5000 دضهم.

الفص2 7 : ضبسمال الشركة

دضهم    0.000 الشركة  ضبسمال 

ك2  قيمة  حصة    00 إلى  مقسمة 

تحر8رها  تم  دضهم    00 واحدة 

أالكام2 وموزعة كما يلي :

 50  : الدضويش  بسماء  السيدة 

حصة.

السيدة ضحاب زعيم : 50 حصة.

تحيي5 القانو5 األسا�شي :

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاضي للمحكمة التجاض8ة أالرباط 

في 5  بأر28  )0) تحت ضقم 5355.

499 P

ONH PARTNERS

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : تجزئة ض8اض بوالد 

امطاع، سكتوض )  ضقم )، الطاأق 

  تماضة

تبعا ملداولة محرر الجمع العام 

االستثنائي املنعقد أتاض8خ فاتح ماضس 

 ONH PARTNERS لشركة   ،(0( 

ش.م.م. تقرض مايلي :

أيع الحصص :

إلى السيد  من السيد نزاض سهيم 

عثما5 أوجة : 60  حصة.

إلى السيد  من السيد نزاض سهيم 

حمزة الو8زي : 70  حصة.

من  سهيم  نزاض  السيد  استقالة 

مهامه كمسير.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أتماضة  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  بأر28  )0)،    ( يوم 

.5509
أمثاأة مقتطف وبيا5

500 P

LA CASA DEL PURO
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 00.000) دضهم
املقر االجتماعي : بوطي2 هيلتو5 

السوي�شي الرباط

تصفية نهائية
تبعا ملداولة محرر الجمع العام 

أتاض8خ استثنائيا  املنعقد   العادي 

 LACASA ديسمبر 0)0)، لشركة ( 

ومقرها  ش.م.م.   DEL PURO

بوطي2 هيلتو5 السوي�شي،  أالرباط، 

تقرض مايلي :

من  تصفية الشركة نهائيا اأتداء 

تاض8خ  ) ديسمبر 0)0).

إقفال السج2 التجاضي.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  بأر28  )0)،   8 يوم 

.  (588
أمثاأة مقتطف وبيا5

مصفي الشركة

501 P

UNIVERSE BUILDING 

ENGINEERING AND 

SERVICES

U.B.E.S.
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر8ك وحيد

ضبسمالها 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : عماضة 8، زنقة 

طوكيو، شقة ضقم 5، املحيط، 

الرباط

التسيير  محرر  ملداولة  تبعا 

املنعقد أتاض8خ فاتح ماضس  )0)، قرض 

 UNIVERSE الشر8ك الوحيد لشركة

 BUILDING ENGINEERING AND

ذات  شركة    SERVICES U.B.E.S

مسؤولية محدودة ذات شر8ك وحيد 

مايلي :

أيع الحصص : 

من السيد محمد لبيض إلى السيد 

املهدي النقاب 500 حصة.

إلى  لبيض  محمد  السيد  من 

السيدة عاصمي نوضة 500 حصة

من السيد محمد لبيض إلى السيد 

سليماني يوسف 00  حصة.

استقالة السيد محمد لبيض من 

وتعيي5 السيد  مهامه كمسير وحيد، 

سليماني يوسف، مسير جديد ووحيد 

للشركة U.B.E.S. ملدة غير محدودة.

لشركة  االجتماعي  املقر  نق2 

ذات شر8ك وحيد  ش.م.م.   .U.B.E.S

زنقة طوكيو،   ،8 الرباط عماضة  من 

شقة ضقم 5 املحيط إلى تماضة ضقم )، 

شاضع طاضق اأن ز8اد،   ، 5(5 عماضة 

حي املغرب العربي.

النظام  من   5 فالفص2  وبالتالي 

األسا�شي قد تم تغييره.

لشركة  القانوني  الشك2  تغيير 

إلى  وحيد  شر8ك  ذات   .U.B.E.S

مسؤولية  ذات  شركة  ش.م.م. 

محدودة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  بأر28  )0)،    5 يوم 

.  (766
أمثاأة مقتطف وبيا5

502 P

STE DOUKALLAMEC
SARL

تأسيس شركة
مؤضخ عرفي  عقد   أمقت�شى 

أالداض البيراء، أتاض8خ 5 بأر28  )0) 

تم تأسيس شركة أاملواصفات التالية :

.STE DOUKALLAMEC SARL

شاضع      ،75  : االجتماعي  املقر 

يناير الطاأق األول الشقة 69  الداض 

البيراء.

بعمال   : االجتماعي  الهدف 

أجميع  والقيام  واإلصالح  امليكانيك 

معامالت البناء املختلفة.

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

الربسمال : 00.000  دضهم.
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الرحيم  عبد  السيد   : الحصص 

كوكب : 500 حصة.

السيد إسماعي2 ساي�شي حسني : 

500 حصة.

عبد  السيد  تعيي5  تم   : التسيير 

للبطاقة  الحام2  كوكب  الرحيم 

والسيد   M364404 ضقم  الوطنية 

الحام2  حسني  ساي�شي  إسماعي2 

 M393354 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

مسيرا5 للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى  3 ديسمبر.

املدة : تم تحديدها في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

للداض  التجاض8ة  أاملحكمة  القانوني 

البيراء أتاض8خ 3  بأر28  )0) تحت 

7 7753 والسج2 التجاضي ضقم  ضقم 

.598883

503 P

 LA TANGERROISE FOR

FOOD

SARL AU

تفو8ت حصص
االستثنائي  القراض  أمقت�شى 

للشركاء أتاض8خ 9) ماضس  )0) تقرض 

مايلي :

املصادقة على تفو8ت 330 حصة 

من طرف عصام أنحما5 التي يملكها 

في الشركة إلى السيد فهد الشر8في.

من  أنحما5  عصام  استقالة 

مهامه كمسير للشركة مع تعيي5 فهد 

الشر8في مسيرا وحيدا لها.

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.

أاملحمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   8 أتاض8خ  أطنجة  االأتدائية 

.(0( 

ضقم التقييد التسجيلي 85  5).

504 P

 STE DALLAS

CONSTRUCTION

SARL AU

في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  قد   ، أالرباط  ماضس  )0)   (6

وضع القانو5 األسا�شي لشركة تحم2 

الخصائص التالية :

 DALLAS  : التسمية 

.CONSTRUCTION

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

عامة  شركة   : االجتماعي  الهدف 

ألي إنشاءات عامة بو خاصة للصرف 

الصحي تهيئة، نجاضة، بعمال حديد، 

بملنيوم، سباكة، كهرباء، أيع وتركيب 

الرخام وتقديم الخدمات.

االستيراد والتصدير.

التجاضة.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

على الشك2 التالي :

  000  : ليلى  شدياق  السيدة 

حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 ديسمبر م ك2 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاض8خ التسجب2.

شقة   30 عماضة   : املقر االجتماعي 

8 زنقة موالي بحمد الوكيلي، حسا5 

الرباط.

املسير : السيدة شدياق ليلى.

 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 5 ((7

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

.(0( 

505 P

 TOP MOROCCO

MULTISERVICE

SARL

  5 أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في 

تم وضع  قد  أالرباط،  ماضس  )0) 

تحم2  لشركة  األسا�شي  القانو5 

الخصائص التالية :

 TOP MOROCCO  : التسمية 

.MULTISERVICE SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

وبيع  شراء   : االجتماعي  الهدف 

جميع لوازم ومعدات املكاتب.

البناء  معدات  وبيع  شراء 

والتشييد.

الكمبيوتر  بجهزة  وبيع  شراء 

واآلالت املعلوماتية.

أيع وتركيب األجهزة التقنية.

شراء وبيع املعدات الر8اضية.

تسو8ق  جميع بنشطة التنظيف، 

جميع منتجات ومواد التنظيف.

بعمال البناء املختلفة.

االستيراد والتصدير.

بستنة الحدائق.

التجاضة.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

على الشك2 التالي :

 500  : عادل  الحساني  السيد 

حصة.

السيد حلوة ياسي5 : 500 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

املقر االجتماعي : عماضة 30 شقة 8 

حسا5،  زنقة موالي بحمد الوكيلي، 

الرباط.

املسير : السيد الحساني محمد.
 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 5 33 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

.(0( 

506 P

PRESTIGE HYDRO
SARL

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : 56، شاضع عقبة 

الشقة ) بكدال، الرباط

أالرباط  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركاء  قرض  ماضس  )0)   ( أتاض8خ 

ش.ذ.م.م.  هيدضو  أريستيج   شركة 

ما يلي :

أيع 60  حصة أقيمة 00  دضهم 

من  دضهم    6000 أمبلغ  للحصة 

طرف السيد الحسي5 علياط لفائدة 

السيد العشعو�شي سعيد.

أيع 70  حصة أقيمة 00  دضهم 

من  دضهم    7000 أمبلغ  للحصة 

طرف السيد الحسي5 علياط لفائدة 

السيد الهمس عبد الكر8م.

شاضع   ،56 تغيير مقر الشركة من 

إلى  الرباط  بكدال،   ( الشقة  عقبة 

55 سكتوض  ) عماضة  تجزئة النمسية 

3 حي االنبعاث زنقة مواطة تماضة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة أالرباط تحت ضقم 3)8)   

يوم 5  بأر28  )0).

507 P

AMENHAR
SARL AU

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : بوالد اسالمة مح2 
ضقم ) سيدي يحيى زعير تماضة

أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 

تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)،   5

ش.ذ.م.م.ش.و.  بمنهاض  اسم  تحم2 

تتوفر على املميزات التالية :
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اسالمة  اوالد   : االجتماعي  املقر 

مح2 ضقم ) سيدي يحيى زعير، تماضة.

في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

بعمال الحفر.

مقاول بشغال مختلفة.

استيراد وتصدير.

مدة االستمراض : 99 سنة.
دضهم    00.000  : املال  ضبس 

مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

دضهم موزع كما يلي :

  000  : حموي  السعيد  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيي5 السيد السعيد 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  حموي 

محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

لتكو8ن  بعد اقتطاع 5%   : األضباح 

يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السج2  تحت  أتماضة  االأتدائية 

التجاضي ضقم 3 7)3 .

508 P

FALON
SARL AU

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : عماضة 30 الشقة 
ضقم 8 زنقة بحمد الوكيلي حسا5، 

الرباط

 5 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم  ماضس  )0)، 

تحم2 اسم فالو5 .ذ.م.م. تتوفر على 

املميزات التالية :

املقر االجتماعي : عماضة 30 الشقة 
 - زنقة بحمد الوكيلي حسا5   8 ضقم 

الرباط.

الهدف االجتماعي : مقاول بشغال 

مختلفة.

تاجر مستلزمات املكاتب.

تاجر بجهزة كمبيوتر.

مدة االستمراض : 99 سنة.

دضهم    00.000  : املال   ضبس 

مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

دضهم موزع كما يلي :

  000  : الجوادي  محمد  السيد 

حصة.

تم تعيي5 السيد محمد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الجوادي 

محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

لتكو8ن  بعد اقتطاع 5%   : األضباح 

يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السج2  تحت  أالرباط  التجاض8ة 

التجاضي ضقم 3 3 5 .

509 P

FINESSE CAR
SARL

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : ألوك ت ز   حي 

الرجاء في هللا مح2 ضقم ب، الرباط

أتاض8خ عرفي  عقد   أمقت�شى 

تأسيس شركة  تم  ماضس  )0)،   5

ش.ذ.م.م.  كاض  فينيس  اسم  تحم2 

تتوفر على املميزات التالية :

: ألوك ت ز   حي  املقر االجتماعي 

الرجاء في هللا مح2 ضقم ب، الرباط.

الهدف االجتماعي : كراء السياضات 

أدو5 سائق.

مدة االستمراض : 99 سنة.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 

مقسم إلى 000  حصة من فئة 00  

دضهم موزع كما يلي :

السيد محمد نجاح حمومي : 700 

حصة.

السيدة نادية وزاني توهامي : 300 

حصة.

التسيير : تم تعيي5 السيد محمد 

ملدة  للشركة  كمسير  حمومي  نجاح 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

األضباح : بعد اقتطاع %5 لتكو8ن 

يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السج2  تحت  أالرباط  التجاض8ة 

التجاضي ضقم 5 3 5 .

510 P

STORY TEX
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

أمقت�شى عقد عرفي حرض أالداض 

تم  ماضس  )0)   8 أتاض8خ  البيراء 

لشركة  األسا�شي  القانو5  وضع 

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

.STORY TEX : االسم

الهدف : االستيراد والتصدير.

صناعة النسيج واملالبس وغيرها 

من الخيوط وتجهيز النسيج.

تسو8ق املنتجات الجاهزة والغير 

جاهزة الجديدة بو املستعملة.

تجاض8ة  عملية  ك2  عامة  وبصفة 

أالهدف  لها عالقة  عقاض8ة  بو  مالية 

االجتماعي.

شاضع اللة   ،6  : املقر االجتماعي 

املعاني  مصطفى  زاو8ة  الياقوت 

الداض   ،56 الرقم  األول  الطاأق 

البيراء.

املدة : 99 سنة.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

حصة من    000 إلى  دضهم مقسمة 

دضهم موزعة على الشك2    00 فئة 

التالي :

 550  : محمد  الطيب  السيد 

حصة.

  50  : حسام  الطيب  السيد 

حصة.

السيد الطيب بنس : 50  حصة.

السيد الطيب بيوب : 50  حصة.

الطيب  السيد  عي5   : التسيير 

محمد مسير للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

أتاض8خ البيراء  أالداض   التجاض8ة 

3  بأر28  )0) تحت ضقم 53)775.

511 P

مون ماني
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشر8ك وحيد
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم  بأر28  )0)،   7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات  واحد  بشر8ك  املحدودة 

الخصائص التالية :

التسمية : مو5 ماني.

املوضوع االجتماعي : وكالة تحو28 

األموال.

الشراء،  االستيراد،  التصدير، 

الوساطة من جميع  التمثي2،  البيع، 

األنواع.

االستيراد والتسو8ق لجميع املواد 

والسلع كذلك التجاضة أصفة عامة.

والتقسيط  أالجملة  أيع  شراء 

لجنة وساطة والتجاضة أصفة عامة 

املواد  البرائع،  املنتوجات،  لجميع 

املنتجات  االولية،  املواد  والسلع 

التقليدية،  الصناعية،  املصنعة، 

الفالحية، البحر8ة والغذائية.

التجاضة  مجال  في  االستثماض 

والصناعة.

محمد  شاضع   : االجتماعي  املقر 

الخامس ضقم 39 إنزكا5.

من  سنة   99 في  حددت   : املدة 

تاض8خ تأسيس الشركة النهائي.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

دضهم مقسمة    0.000 الربسمال في 

حصة اجتماعية من قيمة    00 إلى 

00  دضهم لك2 حصة.

  00  : اأراهيم  ضشدي  السيد 

حصة اجتماعية من قيمة 00  دضهم 

  0.000 لك2 حصة أالنسبة لحصة 

دضهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

مسيرها السيد ضشدي اأراهيم.
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فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وتنتهي في  3 ديسمبر من ك2 سنة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أإنزكا5  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 868.

512 P

KOUNOUZ EL YASMINE
 (0(0 بغسطس   (7 أتاض8خ  تم 

اجتماع عام استثنائي حدد أموجبه 

النقط التالية :

أحذف  االجتماعي  الهدف  نقص 

العنصر التالي :

مالبس جاهزة )أائع أالقسط(.

االجتماعي  الهدف  توسيع  تم 

للشركة أإضافة العاصر التالية :

صنع املالبس.

تاجر منتجات حرفية.

ليصبح نشاط الشركة كالتالي :

بو  )تاجر  والتصدير  االستيراد 

وسيط(.

صنع املالبس.

وبائع  )تاجر  تقليدية  مجوهرات 

أالقسط(.

تاجر منتجات حرفية.

)تاجر  التجمي2  مستحررات 

املنتجات أالقسط(.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

مراكش في  التجاض8ة   املحكمة  

)) بكتوبر 0)0) تحت ضقم  )65  .

513 P

 STE GMARK GROUPE شركة

SARL
ماضس  )0)  فاتح  أتاض8خ  تم 

اجتماع عام استثنائي حدد أموجبه 

النقط التالية :

تقليص الهدف االجتماعي أحذف 

العتاصر التالية :

تاجر

بو  أاملعد5  أاأللومنيوم  النجاضة 

أمادة PVC مقاول.

تقديم الخدمات.

إلى  االجتماعي  الهدف  توسيع 

العناصر التالية :

تركيب املطبخ وغرفة الغسي2.

عزل التبريد وبناء غرف التبريد.

وتكييف  والتدفئة  السباكة 

الهواء.

لتصبح األنشطة على النحو التالي :

تركيب املطبخ وغرفة الغسي2.

عزل التبريد وبناء غرف التبريد.

وتكييف  والتدفئة  السباكة 

الهواء.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

مراكش في  التجاض8ة   املحكمة 

9) ماضس  )0) تحت ضقم 360)) .

514 P

SOCIETE LIBRAIRIE CHATR
SARL

0)0) عقد  30 سبتمبر  تم أتاض8خ 

اجتماع عام استثنائي حدد أموجبه 

النقاط اآلتية :

توضيح شروط التوقيع.

من  منفص2  بشك2  التوقيع  يتم 

قب2 السيد احمد شاطر بو السيدة 

نجاة شاطر.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نوفمبر   (3 التجاض8ة أمراكش أتاض8خ 

0)0) تحت ضقم 7573  .

515 P

األستاذة فاطمة عموض، موثقة أالرباط

 SOCIETE CLINIQUE LA

CAPITALE
شركة مدنية مهنية

أموجب عقد توثيقي تم أمكتب 

 ،7 أتاض8خ  عموض،  فاطمة  األستاذة 
8، 9، )  و 3  بأر28  )0)، في طوض 

التسجي2، تم االتفاق على مايلي :
قرض   : الرفع من ضبسمال الشركة 

الجمع العام االستثنائي ضفع ضبسمال 

لتحو8له   8.000.000 الشركة أقيمة 

 39.000.000 إلى   3 .000.000 من 

أخلق 80.000 حصة جديدة من فئة 

00  دضهم للحصة الواحدة.

ضبسمال  بصبح  لذلك  تبعا 

إلى  مقسم   39.000.000 الشركة، 

00  دضهم  390.000 حصة من فئة 

للحصة الواحدة.

تحيي5 النظام األسا�شي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 الفصول 6 

و 7 من النظام األسا�شي للشركة.
للخالصة والبيا5

516 P

بارا ابايا
ش.ذ.م.م. الشر8ك الوحيد

ضبس مال الشركة : 0.000  دضهم.

املقر االجتماعي : تجزئة املركز جرف 

امللحة سيدي قاسم

السج2 التجاضي : 6539) أاملحكمة 

االأتدائية بسيدي قاسم.

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

أتاض8خ 8) ديسمبر 0)0) تقرض مايلي :

تغيير املقر االجتماعي للشركة من : 
ضقم 598 تجزئة السوق جرف امللحة 

 : التالي  العنوا5  إلى  قاسم  سيدي 

سيدي  امللحة  جرف  املركز  تجزئة 

قاسم.

تحيي5 النظام األسا�شي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

أتاض8خ قاسم  بسيدي   االأتدائية 

) ماضس  )0) تحت ضقم 6539).

517 P

STE HQ TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر8ك وحيد

أمقت�شى عقد عرفي بسال أتاض8خ 
تم وضع القانو5  ماضس  )0)،    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات  وحيد،  بشر8ك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 STE HQ  : االجتماعية  التسمية 

.TRANS SARL AU

الهدف االجتماعي : نق2 البرائع.

املقر االجتماعي : شاضع بمير سيدي 

محمد حي الرشاد القر8ة سال.

املدة االجتماعية : 99 سنة اأتداء 

من تاض8خ تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

  00.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسمال 

دضهم موزعة على 000  حصة من 

فئة 00  دضهم للحصة ووزعت كما 

يلي :

 : الحرفاوي  الحميد  عبد  السيد 

000  حصة.

مجموع الحصص : 000  حصة.

السنة االجتماعية : تبدب من فاتح 

يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.

عبد  السيد  تعيي5  تم   : التسيير 

للشركة  كمسير  الحرفاوي،  الحميد 

ملدة غير محدودة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 

تحت  ماضس  )0)   (9 أتاض8خ 

الشركة  تسجي2  وتم   36300 ضقم 

أالسج2 التحليلي ضقم 79)33.

518 P

STE  JUICE LAND
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشر8ك وحيد

أمقت�شى عقد عرفي بسال أتاض8خ 

تم وضع القانو5  ماضس  )0)،    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات  وحيد،  بشر8ك  املحدودة 

الخصائص التالية :

 JUICE  : االجتماعية  التسمية 

.LAND SARL AU

أائع   : االجتماعي  الهدف 

املشروبات.

تنسيق وتنظيم املناسبات.

ضقم    متجر   : االجتماعي  املقر 

شاضع موالي ضشيد سال  عماضة س   

الجديدة.

املدة االجتماعية : 99 سنة اأتداء 

من تاض8خ تأسيسها.
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حدد   : االجتماعي  الربسمال 
  00.000 مبلغ  في  الشركة  ضبسمال 
حصة    000 على  موزعة  دضهم 
وزعت للحصة  دضهم    00 فئة   من 

كما يلي :
  000  : السيد محمد انس ظافر 

حصة.
 : حصة  بلف  الحصص  مجموع 

000  حصة.
السنة االجتماعية : تبدب من فاتح 

يناير إلى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
تم تعيي5 السيد محمد   : التسيير 
انس ظافر، كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت  بأر28  )0)    ( أتاض8خ 

.36388
أالسج2  الشركة  تسجي2  وتم 

التحليلي ضقم  3336.
519 P

MMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 0.000 0  دضهم
املقر االجتماعي : )) شاضع اأن سينا 

بكدال الرباط
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  فبراير  )0)،   (5 أالرباط أتاض8خ 
االستثنائية  الجمعية  محرر  تحر8ر 
ذات  شركة   MMAR SARL لشركة 
فيه  تقرض  الذي  محدودة  مسؤولية 

مايلي :
علما  العامة  الجمعية  تأخذ 

أمسودات صكوك البيع التالية :
اإلقراض أبيع بسهم الشركة :

السيد  يملكها  سهما   (5 تحو28 
لصالح  الشركة،  في  فاكر،  ض�شى 

السيد مصطفى عال.
السيد  يملكها  سهما   35 تحو28 
علي مزوض، في الشركة لصالح السيد 

عبد املجيد أنيس.
تحو28 8 بسهم يملكها السيد علي 
مزوض، في الشركة لصالح السيد ض�شى 

فاكر.

السيد  يملكها  بسهم   8 تحو28 
علي مزوض، في الشركة لصالح السيد 

مصطفى عال.
أمبلغ  املال  ضبس  ز8ادة 
أترمي5  دضهم     .000.0000

االحتياطات :
مال  ضبس  ز8ادة  االجتماع  يقرض 
الشركة أترمي5 االحتياطات أمقداض 
من  ليصبح  دضهم    .000.000
0.000 0.  دضهم  0.000  دضهم إلى 

وذلك أإصداض 0.000  سهم جديد.
من النظام   7 و   6 تعدي2 للمواد 

األسا�شي.
تحديث النظام األسا�شي.

مسائ2 بخرى.
كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
ضقم  تحت  بأر28  )0)    5 أتاض8خ 

.  (778
للتلخيص والنشر

املسير

520 P

NO.FA.TEC
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : شاضع املجد زنقة 
هناء لقواس حي يعقوب املنصوض 

الرباط
تصفية شركة

أمقت�شى محرر الجمعية العامة 
 NO.FA.TEC لشركة  االستثنائية 
تم  الذي  التصفية  طوض  في  شركة 

أتاض8خ 8) فبراير  )0) تقرض مايلي :
املصادقة على تقر8ر املصفي.

تحديد ضصيد التصفية النهائية.
قراض إنهاء التصفية.

إأراء ذمة املصفي وإلغاء تفو8ره.
أاإلجراءات  للقيام  التوكي2 

الالزمة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  القانوني 
أالرباط أتاض8خ 5  بأر28  )0) تحت 

ضقم 779)  .
 521 P

 EXCELIUM PRESTATION

SERVICES EPS
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

قد  ماضس  )0)،   (5 الرباط أتاض8خ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشر8ك واحد :

 EXCELIUM  : التسمية 

.PRESTATION SERVICES EPS

مروج   : االجتماعي  الهدف 

تاجر مواد ومعدات طبية،  عقاضات، 

استشاضات إداض8ة.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة.

يعقوب ايمانيي2 اكا 000  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

الحسن  شاضع   500 ضقم   : املقر 

الثاني عماضة ضقم 5  الرباط.

املسير : يعقوب ايمانيي2 اكا.

 : التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 5 (09

522 P

FOURMI TRAVAUX
ش.م.م ش.و

الز8ادة في الربسمال االجتماعي 
وتعديالت في القانو5 األسا�شي

الشر8ك  قراض  ملحرر  تبعا   -   

ماضس    0 يوم  املؤضخ بسال  الوحيد 

 FOURMI 0) اتخذ صاحب شركة( 

TRAVAUX SARL القراضات التالية :

االجتماعي  الربسمال  في  الز8ادة 

إلى  دضهم    00.000 من  للشركة 

 5000 دضهم وذلك أخلق   500.000

قيمة  جديدة  اجتماعية  حصة 

لالكتتاب  دضهم    00 الواحدة 

والتحر8ر من طرف الشر8ك الوحيد.

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.

) - اإليداع القانوني تم لدى كتاأة 

الربط أالسج2 التجاضي في املحكمة 

بأر28  )0)   8 يوم  االأتدائية بسال 

تحت الرقم )3036.

523 P

GHIWANE CAR
ش.م.م

إعال5 عن تفو8ت الحصص وتعيي5 
مسير جديد للشركة

العام  الجمع  ملحرر  تبعا   -   

يوم  )  بسال  املؤضخ  االستثنائي 

شركة  شركاء  اتخذ   (0(0 سبتمبر 

القراضات   GHIWANE CAR SARL

التالية :

املصادقة على :

  00 أقيمة  حصة    00 تفو8ت 
امليسيوي  للسيدة  منها  لك2  دضهم 

 GHIWANE CAR بشركة  انتصاض 

ش.م.م لصالح اآلنسة بمينة العنزي.

قبول االستقالة املقدمة من طرف 

كمسيرة  انتصاض  امليسيوي  السيدة 

اعتباضا من  ) سبتمبر 0)0).
العنزي  بمينة  اآلنسة  تعيي5 

 GHIWANE كمسيرة وحيدة لشركة 

سبتمبر  اعتباضا من  )   CAR SARL

.(0(0

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.

) - اإليداع القانوني تم لدى كتاأة 

الربط أالسج2 التجاضي في املحكمة 

االأتدائية بسال يوم فاتح بأر28  )0) 

تحت الرقم 9 363.

524 P

MAM PROD
ش.م.م

إعال5 عن تفو8ت الحصص وتحيي5 
القانو5 األسا�شي

العام  الجمع  ملحرر  تبعا   -   

االستثنائي املؤضخ بسال يوم 9 بكتوبر 

 MAM شركة  شركاء  اتخذ   (0(0

PROD القراضات التالية :

املصادقة على :
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تفو8ت 50 حصة قيمتها 00  دضهم 

للسيدة  تمتلكها  التي  منها  للواحد 

 ILMATEN شركة  في  بمغاض  نوال 

 PRODUCTION AGRICOLE SARL

إلى السيد محمد بمي5 بمغاض.

تفو8ت 50 حصة قيمتها 00  دضهم 

للسيدة  تمتلكها  التي  منها  للواحد 

 ILMATEN شركة  في  بمغاض  نوال 

 PRODUCTION AGRICOLE SARL

إلى السيدة محجوبة بمغاض.

للشركة  القانوني  التسمية  تغيير 

 ILMATEN PRODUCTION من 

 MAM PROD إلى AGRICOLE SARL

SARL في 9 بكتوبر 0)0).

تغيير النشاط التجاضي من الزضاعي 

التصو8ر  معدات  جميع  تسو8ق  إلى 

السمعي  واإلنتاج  الفوتوغرافي، 

الطباعة واألدوات  البصري اإلذاعي، 

املدضسية اأتداء من 9 بكتوبر 0)0).

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.

) - اإليداع القانوني تم لدى كتاأة 

الربط أالسج2 التجاضي في املحكمة 

االأتدائية بسال يوم 6  ماضس  )0) 

تحت الرقم )0)36.

525 P

SMB IMMO
إسمب إيمو

إشعاض تأسيس شركة ذات 
مسؤوليات محدودة مع مساهم 

وحيد
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أموجب 

فبراير  )0)،    8 في  البيراء  الداض 

تم تأسيس النظام األسا�شي للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة والحصر8ة 

وخصائصها  وحيد،  مساهم   مع 

كما يلي :

SMB IMMO اإلسم : إسمب إيمو

ذات  شركة   : للشركة  نموذج 

مساهم  مع  محدودة  مسؤوليات 

وحيد.

من  الرئي�شي  الغرض   : الغرض 

الشركة في ك2 من املغرب والخاضج :

بشك2  املتعلقة  املعامالت  جميع 

أاالستحواذ  مباشر  غير  بو  مباشر 

الشراء  بو  االكتتاب  بو  األسهم  على 

أأي شك2 من األشكال،  بو التبادل، 

التجاض8ة األصول  بو  املالية   لألوضاق 

 بو األصول امللموسة بو غير امللموسة 

بو غيرها من املمتلكات املنقولة من بي 

نوع كا5 في بي شركة بو عم2 وفي اي 

مجال بو قطاع نشاط على اإلطالق. 

لها  يجوز  الخصوص،  وجه  على 

استخدام بموالها في جميع العمليات 

املتعلقة بشك2 مباشر بو غير مباشر 

هذا  وفي  بعاله  املذكوضة  أالعمليات 

املساعدات جميع  منح   السياق، 

 بو القروض بو السلف بو الرمانات.

األعمال العامة او الخاصة لتشييد 

وبعمال  املهن  جميع  وبعمال  املباني 
الطرق  وبعمال  املدنية  الهندسة 

وبعمال الهياك2 الهندسية والشبكات 

والطرق والهياك2 املعدنية بو بشك2 

عام بي بعمال هندسية مدنية.

وإداضة  املشروع  إداضة  تفو8ض 

املشروع وتنسيق جميع بنواع البناء 

بو بعمال الهندسة املدنية.

والدضاسات  الفنية  الدضاسات 

العامة.

إداضة جميع املواقع وجميع بعمال 

املتعلقة  تلك  وخاصة  التقسيم 

أالطرق والشبكات املختلفة وكذلك 

األعمال الكبرى وبي بعمال أناء.
حيازة جميع املمتلكات والحقوق 

وتشغيلها  املنقولة  وغير  املنقولة 

وإداضتها وضبما إعادة أيعها.

وكافة  املباني  وتأجير جميع  شراء 

املعامالت العقاض8ة بشك2 عام.

في  ومساهمات  حصص  تملك 

التي يتعلق نشاطها  جميع الشركات 

أاملعامالت العقاض8ة.

والشراء  والتصدير  االستيراد 

والدولية  الوطنية  والتجاضة  والبيع 

أجميع هذه األشكال.

وبي عملية تطو8ر عقاضي مرتبطة 
أإحدى  مباشر  غير  بو  مباشر  بشك2 
لتعز8ز  بعاله  إليها  املشاض  العمليات 

وتطو8ر نشاط الشركة.
وعموما، جميع املعامالت املنقولة 
وغير املنقولة بو املالية املتعلقة بشك2 
كلي  بشك2  مباشر،  غير  بو  مباشر 
املحددة  األغراض  من  أأي  بو جزئي 
املماثلة األغراض  لجميع  بو   بعاله 

 بو ذات الصلة.
املدة : 99 سنة من تاض8خ تسجيلها 
في السج2 التجاضي، أاستثناء حاالت 
املنصوص  املبكر  الح2  بو  التمديد 

عليه في القانو5 الساضي.
املكتب الرئي�شي : 56 شاضع موالي 
الداض   ، 5 الشقة   3 يوسف الطاأق 

البيراء.
مبلغ  عند  ثاأت   : املال  ضبس 
إلى  مقسمة  وهي  دضهم    00.000
االكتتاب  منهما،  لك2  دضهم    .000
املرتبطة  و8دفعها  كام2  بشك2 
واملخصصة له السيد سيدي محمد 

املحفوظ أاهلل.
إداضة الشركة : ستداض الشركة من 
طرف السيد سيدي محمد املحفوظ 

أاهلل ملدة غير محدودة.
تبدب في فاتح يناير   : السنة املالية 

وتنتهي في  3 ديسمبر من ك2 سنة.
الشركة  ستسير   : اإلمراء 
سيدي  أالسيد  الخاص  أاإلمراء 

محمد املحفوظ أاهلل.
III - اإليداع القانوني : تم اإليداع 
لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 
في  البيراء  للداض  التجاض8ة  املحكمة 
تحت ضقم السج2  فبراير  )0)   (5

التجاضي 7)9 59.
526 P

 CON- TECHNISCH- BIRO-
KONTROLL

كو5 - تكنيش - أيرو - كونطرول
 (0 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس  )0) 
مسؤولية محدودة من شر8ك واحد 

أاملواصفات التالية :

 - أيرو   - تكنيش   - : كو5  التسمية 
كونطرول.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة من شر8ك واحد.

تقني  مراقب   : االجتماعي  الهدف 
للهندسة املدنية.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

أي5 الشركاء على الشك2 التالي :
السيد أدض قادة : 000  حصة من 

فئة 00  دضهم للحصة الواحدة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر من ك2 سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
املقر االجتماعي : ضقم 377 الطاأق 

األول سكتوض ) والد مطاع تماضة.
املسير : أدض قادة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجي2  ضقم  أتماضة  االأتدائية 

أالسج2 التجاضي 675)3 .
527 P

LEAL COSMETICS
لي2 كوسميتك

 (6 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم تأسيس شركة ذات  ماضس  )0) 
أاملواصفات  محدودة  مسؤولية 

التالية :
التسمية : لي2 كوسميتك.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي : إنتاج وتصنيع 
مستحررات التجمي2.

دضهم    00.000  : املال  ضبس 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

أي5 الشركاء على الشك2 التالي :
اآلنسة شيماء نجاضي : 350 حصة 
من فئة 00  دضهم للحصة الواحدة.
 330  : متصديق  اميمة  اآلنسة 
للحصة  دضهم    00 فئة  من  حصة 

الواحدة.



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8662

 330  : داوود  اأن  اآلنسة صفاء 

للحصة  دضهم    00 فئة  من  حصة 

الواحدة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

إقامة   (( : املح2  املقر االجتماعي 

8  مجموعة االسي2 تامسنة تماضة.

املسير : شيماء نجاضي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التسجي2  ضقم  أتماضة  االأتدائية 

أالسج2 التجاضي 677)3 .

528 P

YASSINE PRESS
SARL AU

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم

مقيم ب : زاو8ة مصطفى الرفاعي 

وزنقة طنجة إقامة أالز8ر 5  مكتب 
ضقم 7 القنيطرة

تأسيس
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم  بأر28  )0)    0

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات شر8ك موحد تحم2 الخصائص 

التالية :

SM YASSINE PRESS : التسمية

: مقاول في نق2 البرائع،  الهدف 

نق2 املسافر8ن والنق2 الحراضي.
زاو8ة مصطفى   : االجتماعي  املقر 

الرفاعي وزنقة طنجة إقامة أالز8ر 5  

مكتب ضقم 7 القنيطرة.

مدة الشركة : 99 سنة.
مبلغ  في  : حدد  الشركة  ضبسمال 

  .000 إلى  دضهم مقسمة    00.000

قسمة اجتماعية من فئة 00  دضهم.

إسماعي2  السيد  عي5   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  ياسي5 

محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

التقييد أالسج2 التجاضي : قيدت 

املحكمة  لدى  التجاضي  أالسج2 

ضقم  تحت  أالقنيطرة  االأتدائية 

59 60 أتاض8خ 5  بأر28  )0).

529 P

RESTAURANT DADAS
ش.م.م

ضبسمالها االجتماعي : 0.000)  

دضهم

مقرها االجتماعي : شاضع موالي 

ضشيد وضزازات

الز8ادة في ضبسمال الشركة
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

قرض   (0(0 ديسمبر   8 أوضزازات يوم 

الجمع العام ما يلي :

الز8ادة في ضبسمال الشركة سالفة 

  (0.000 من  لرفعه  وذلك  الذكر 

دضهم إلى 600.000.  دضهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االأتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

أوضزازات أتاض8خ 7) يناير  )0) تحت 

ضقم 56.
ملخص قصد النشر

530 P

STE TAB CALL
ش.م.م

ضبسمالها االجتماعي : 00.000  

دضهم

 ،II مقرها االجتماعي : تجزئة شمس

ضقم 355، وضزازات

تأسيس
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  ماضس  )0)،    8 يوم  أوضزازات 

وضع القانو5 األسا�شي للشركة ذات 

السمات التالية :

التسمية : TAB CALLش.م.م.

مركز  استغالل   : الهدف 

 Centre الهاتفية  لالتصاالت 

.d’appels téléphoniques

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 
حصة    000 إلى  مقسم  دضهم 
لك2  دضهم    00 فئة  من  اجتماعية 
ومنحت  أكاملها  حرضت  واحدة، 

مقاأ2 الشر8ك الوحيد :
السيدة تاأو لطيفة : 00  حصة.

تم تعيي5 السيدة تاأو   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  لطيفة 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االأتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
5 بأر28  )0) تحت  أوضزازات أتاض8خ 

ضقم 5)).
ملخص قصد النشر

531 P

STE TALA MINE
ش.م.م

ضبسمالها االجتماعي : 00.000  
دضهم

مقرها االجتماعي : حي الوحدة 
تزناخت، وضزازات

تأسيس
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  فبراير  )0)،   (( يوم  أوضزازات 
وضع القانو5 األسا�شي للشركة ذات 

السمات التالية :
التسمية : TALA MINEش.م.م.

الهدف : استغالل املعاد5.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
  00.000  : االجتماعي  الربسمال 
حصة    00 إلى  مقسم  دضهم 
دضهم لك2    000 اجتماعية من فئة 
ومنحت  أكاملها  حرضت  واحدة، 

مقاأ2 الشركاء :
 50  : الخشا  ايت  حامد  السيد 

حصة.
السيد محمد ايت أاله : 50 حصة.
تم تعيي5 السيد حامد   : التسيير 
والسيد  للشركة  مسير  الخشا  ايت 
محمد ايت أاله مساعد في التسيير 

ملدة ثالث سنوات.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االأتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

ماضس  )0)   (9 أتاض8خ  أوضزازات 

تحت ضقم 09).
ملخص قصد النشر

532 P

STE MAZI DIK

ش.م.م

ضبسمالها االجتماعي : 00.000  

دضهم

مقرها االجتماعي : تكمي الجديد 

ترميكت، وضزازات

تأسيس
مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  فبراير  )0)،    8 يوم  أوضزازات 

وضع القانو5 األسا�شي للشركة ذات 

السمات التالية :

التسمية : MAZI DIKش.م.م.

وتجهيزات  بدوات  أيع   : الهدف 

املكتب.

مقاول في بشغال البناء.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

حصة    00 إلى  مقسم  دضهم 

دضهم لك2    000 اجتماعية من فئة 

ومنحت  أكاملها  حرضت  واحدة، 

مقاأ2 الشركاء :

 50  : اللطيف  عبد  ديكر  السيد 

حصة.

 50  : العز8ز  عبد  ديكر  السيد 

حصة.

تم تعيي5 السيد ديكر   : التسيير 

عبد اللطيف مسير للشركة والسيد 

ديكر عبد العز8ز مساعد في التسيير 

ملدة ثالث سنوات.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االأتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 

5 بأر28  )0) تحت  أوضزازات أتاض8خ 

ضقم 6)).
ملخص قصد النشر

533 P مكرض

 AS CORPORATE

HOSPITALITY
شركة «اس كوضبوضايت 

هوسبيتاليتي»

الربسمال االجتماعي : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : دواض العرم جماعة 

الو8دا5 مراكش

  - أمقت�شى العقد العرفي أتاض8خ ) 

أمراكش تمت املصادقة  ماضس  )0) 

ذات  للشركة  األسا�شي  القانو5  على 

الخصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

«اسم   : االجتماعي  اللقب 

 AS» هوسبيتاليتي»  كوضبوضايت 

.«CORPORATE HOSPITALITY

الشركة ذات   : القانونية  الصفة 

الشر8ك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

العرم  دواض   : االجتماعي  املقر 

جماعة الو8دا5 مراكش.

فندق يشغ2   : الهدف االجتماعي 

بكثر من عشرة بشخاص.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

حصة    000 إلى  موزعة  دضهم 

دضهم    00 فئة  من  اجتماعية 

للشر8ك  أالكام2  مسندة  للواحدة 

الوحيد : 

سعودي  عماض،  شطا  السيد 

فبراير    9 أتاض8خ  ولد  الجنسية 

ضقم  اإلقامة  أطاقة  و8حم2    96(

6512173Z : 1000 سهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

عماض  السيد شطا  الوحيد  الشر8ك 

من  عدد  أأكبر  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  (

الربط للمحكمة التجاض8ة أمراكش 

تحت  ماضس  )0)   (9 وذلك أتاض8خ 
ضقم اإليداع 356)) .

التجاضي  أالسج2  تقييدها  وتم 

تحت ضقم 967)  .

533 P

 SOCIETE JNANE AL

ASSDIKA
«شركة جنا5 األصدقاء»

الربسمال االجتماعي : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : طر8ق اوض8كا )3 
كم دواض سبيتي ألدية بوض8كا الحوز 

مراكش

أمقت�شى العقد العرفي أتاض8خ   -   

تمت  أمراكش  ماضس  )0)    0

األسا�شي  القانو5  على  املصادقة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

الخصائص التالية :

«جنا5   : االجتماعي  اللقب 

.«JNANE AL ASSDIKA» «األصدقاء

الشركة ذات   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : طر8ق اوض8كا )3 
الحوز  بوض8كا  ألدية  كم دواض سبيتي 

مراكش.

الهدف االجتماعي : محطة خدمة 

السياضات.

مطعم بسعر ثاأت.

  00.000  : االجتماعي  الربسمال 

حصة    000 إلى  موزعة  دضهم 

دضهم    00 فئة  من  اجتماعية 

للشر8كي5  أالكام2  للواحدة مسندة 

على النحو التالي : 

 500  : السيد اسماعي2 السباعي 

حصة اجتماعية.

 500  : عال  ايت  حسن  السيد 

حصة اجتماعية.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

ايت  السيد حسن  الوحيد  الشر8ك 

عال ملدة غير محدودة أأكبر عدد من 

الصالحيات.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
الربط للمحكمة التجاض8ة أمراكش 
وذلك أتاض8خ فاتح بأر28  )0) تحت 

ضقم اإليداع )58)) .
التجاضي  أالسج2  تقييدها  وتم 

تحت ضقم 57 3  .
534 P

 STE MAITRE TRAITEUR
SOLANO

SARL
شركة ميتر تر8توض صوالنو

املقر االجتماعي : مح2 ضقم   تجزئة 
ضقم 0)5 الشرف املناض 3 مراكش

العام  الجمع  أموجب   -  I
االستثنائي املنعقد أتاض8خ 7  نوفمبر 
تر8توض  ميتر  شركة  صادقت   (0(0

صوالنو على التعديالت التالية :
ح2 شركة «ميتر تر8توض صوالنو» 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
املنديلي  هللا  عبد  السيد  تعيي5 
والحام2  املغربية  للجنسية  الحام2 
ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 
B 93359 كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوا5 
 5(0 تجزئة ضقم  التالي مح2 ضقم   

الشرف املناض 3 مراكش.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الربط للمحكمة التجاض8ة أمراكش 
أتاض8خ 6 يناير  )0) وذلك تحت ضقم 

.  9( 5
535 P

STE MENDINOR MEDIA
SARL

شركة ميندي نوض ميديا
املقر االجتماعي : مح2 ضقم   تجزئة 

ضقم 0)5 الشرف املناض 3 مراكش
العام  الجمع  أموجب   -  I
االستثنائي املنعقد أتاض8خ 6  نوفمبر 
تر8توض  ميتر  شركة  صادقت   (0(0

صوالنو على التعديالت التالية :
ميديا»  نوض  «ميندي  شركة  ح2 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

الكينوض  محمد  السيد  تعيي5 

والحام2  املغربية  للجنسية  الحام2 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

)E(5096 كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوا5 

 5(0 تجزئة ضقم  التالي مح2 ضقم   

الشرف املناض 3 مراكش.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الربط للمحكمة التجاض8ة أمراكش 

أتاض8خ 6 يناير  )0) وذلك تحت ضقم 

.  9( 5

536 P

SOCIETE IBLAZE
SARL

شركة إأالز

 ،II املقر االجتماعي : العنبر مسيرة

مح2 ضقم  5 مراكش

العام  الجمع  أموجب   -  I

فبراير   (5 االستثنائي املنعقد أتاض8خ 

ما  على  إأالز  شركة  صادقت   (0(0

يلي :
الشركة  ضبسمال  ز8ادة   -   

إلى  ليص2  دضهم   500.000 من 

خالل  من  وذلك  دضهم    .000.000

من  دضهم   600.000 مبلغ  دمج 

الدائني5 املرتبطي5 أالحساب الجاضي.

) - إنشاء 6000 حصة اجتماعية 

جديدة أقيمة 00  دضهم لك2 حصة 

اجتماعية مقداض الز8ادة في ضبس املال 

تم  وبالتالي،  دضهم    .000.000 بي 

 600.000 تنفيذ هذه الز8ادة البالغة 

دضهم من طرف السيد مباضك بمز28.

حصة اجتماعية   3000 هبة   -  3

من طرف السيد مباضك بمز28 الأنه 

إسماعي2 بمز28.

التوزيع  ب5  إلى  اإلشاضة  تجدض 

النحو  على  هو  للحصص  الجديد 

التالي :

السيد مباضك بمز28 : 7000 حصة 

اجتماعية.

 3000  : بمز28  إسماعي2  السيد 

حصة اجتماعية.
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حصة    0.000  : املجموع 
اجتماعية.

5 - مروض الشك2 القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشر8ك الوحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.
إسماعي2  السيد  تسمية   -  5
بمز28، مدير مشاضك في الشركة ملدة 

غير محدودة.
6 - قواني5 منقحة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الربط للمحكمة التجاض8ة أمراكش 
أتاض8خ 6 بأر28  )0) وذلك تحت ضقم 

. ((658
537 P

 SOCIETE BOUTIQUE
SERVICES
SARL AU

شركة أوتيك سيرفيس مراكش 
ساضل

املقر االجتماعي : ضقم 75 شاضع 
الزضقطوني املحاميد - مراكش

العام  الجمع  أموجب   -  I
الشركة  أمقر  املنعقد  االستثنائي 
صادقت  8  فبراير  )0)  أتاض8خ 
مراكش»  سيرفيس  «أوتيك  شركة 

ش.م.م على ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 
: ضقم 75 شاضع  إلى العنوا5 الجديد 

الزضقطوني املحاميد - مراكش.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
الربط للمحكمة التجاض8ة أمراكش 
وذلك تحت  بأر28  )0)    ( أتاض8خ 

ضقم 856)) .
538 P

 SATURNE TOPO
 ETUDES ET TRAVAUX

TOPOGRAPHIQUES
SARL AU

أمقت�شى الجمع العام غير العادي 
 (0(0 بكتوبر  فاتح  أتاض8خ  املنعقد 

تقرض ما يلي :

الطاأق  إلى  الشركة  مقر  تغيير 
السفلي عماضة  79 شقة ضقم   كيش 

الوداية تماضة.
األسا�شي  القانو5  تحديث 

للشركة.
ضقم  تحت  القانوني  اإليداع  تم 
805    أتاض8خ 6  ماضس  )0) لدى 

املحكمة التجاض8ة أالرباط.
539 P

 COMPAGNIE NATIONAL
ROYAL AIR MAROC

الشركة الوطنية للخطوط امللكية 
املغربية

شركة مساهمة
ضبسمالها 300.)09. 7).) دضهم

املقر االجتماعي : مطاض البيراء بنفا 
الداض البيراء

السج2 التجاضي أالداض البيراء ضقم 
9667

هيكلة الربسمال االجتماعي ومالءمة 
النظام األسا�شي مع مقتريات 

القانو5 ضقم 0)-9 
الجمعية  مداوالت  أمقت�شى 
ماضس   (6 العامة غير العادية أتاض8خ 

 )0)، تم :
ز8ادة الربسمال االجتماعي أإدماج 
  .655.957.700 أمبلغ  االحتياطي 
 6.963.005.900 من  لينتق2  دضهم 
إلى 7.953.600 8.6 دضهم عن طر8ق 
جديدا  سهما    6.559.577 إنشاء 
دضهم للسهم مخصصة    00 أقيمة 

مجانا للمساهمي5.
الز8ادة  بعد  الربسمال  تخفيض 
 8.6 7.953.600 أمبلغ  املحدد 
املتراكمة  الخسائر  المتصاص  دضهم 
 6.356.86 .300 مبلغ  حدودة  في 
 (.(7 .09(.300 إلى  لينتق2  دضهم 
ب  التخفيض  طر8ق  عن  دضهم 

3 63.568.6 سهم.
التحقيق النهائي لهيكلة الربسمال 
املشاض إليه بعاله وتعدي2 املادة 6 من 

النظام األسا�شي على النحو التالي :
يتحدد  ضبسمال االجتماعي في مبلغ 

300.)09. 7).) دضهم.

للربسمال  املكونة  األسهم  تمث2 

االجتماعي جميع املساهمات النقدية 

والعينية.

محرض  االجتماعي  الربسمال 

 ((.7 0.9(3 إلى  ومقسم  أالكام2 

سهما أقيمة 00  دضهم للسهم.

أاقي نص املقال لم يتغير.

  8 املادة  من  الفقرة    مالءمة 

مقتريات  مع  األسا�شي  النظام  من 

النحو  على   20-19 ضقم   القانو5 

التالي : «أصرف النظر عن املتصرفي5 

يمتلكوا  بال  يجب  الذين  املستقلي5 

بي سهم في الشركة، يجب ب5 يمتلك 

ك2 متصرف طوال فترة مهامه، سهما 

واحدا على األق2.»

أاملحكمة  القانوني  اإليداع 

  5 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775573.
من بج2 التلخيص والنشر

مجلس اإلداضة

540 P

IKY TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر8ك وحيد

ضبسمالها 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : شاضع اأن سيناء، 

الطاأق )، عماضة 79، شقة 6، 

بكدال، الرباط

أتاض8خ  أمقت�شى عقد عرفي حرض 

تم وضع القانو5   (0(0 نوفمبر   (5

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

خاصيتها كالتالي :

الهدف : للشركة األهداف التالية 

: بشغال البناء العامة.

املدة : 99 سنة.

فيما  محدد   : الشركة  ضبسمال 

إلى  مقسم  دضهم    00.000 قدضه 

دضهم    00 فئة  من  حصة    000

للواحدة كلها ممنوحة لآلنسة الهام 

وحيد.

أكتاأة  تم  القانوني  اإليداع 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 58869
أمثاأة مقتطف وبيا5

541 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

VAPEURS D’ORIENT

SARL

أالقنيطرة  عرفي  عقد  أمقت�شى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحم2  والتي  املحدودة 

التالية :

.VAPEURS D’ORIEN : التسمية

.SARL : الصفة القانونية

صالو5   : االجتماعي  الهدف 

للعناية أالجمال.

مصفف شعر للسيدات.

مستحررات التجمي2.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

أي5 الشركاء على الشك2 التالي :

السيدة هاجر حمدي 50) حصة.

السيدة بسمة حمدي 50) حصة.

السيدة كنزة عفاني 500 حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

ديسمبر من سنة ما عدا السنة   3 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

بحمد  شاضع   : االجتماعي  املقر 

شوقي ومحمد غاضنيت عماضة 6) مح2 

ضقم   ألوك ب إقامة ليس بوضغانيزض 

الثاني القنيطرة.

املسيرة : السيدة هاجر حمدي.

ضقم أالسج2 التجاضي 05 60.

542 P
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

KENI LOTFI TRANS
SARL

أالقنيطرة  عرفي  عقد  أمقت�شى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحم2  والتي  املحدودة 

التالية :

.KENI LOTFI TRANS : التسمية

.SARL : الصفة القانونية

نق2  مقاول   : االجتماعي  الهدف 

املوظفي5.

مقاول نق2 البرائع.

)التاجر وتصدير   استيراد 

 او الوسيط املنفذ(.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

أي5 الشركاء على الشك2 التالي :

 900 السيد عبد اللطيف ضشدي 

حصة.

السيد محمد ضشدي 00  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

ديسمبر من سنة ما عدا السنة   3 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

   05 أقعة   : االجتماعي  املقر 

القصبة  طر8ق  األول  القسم 

القنيطرة.

اللطيف  عبد  السيد   : املسير 

ضشدي.

ضقم أالسج2 التجاضي 9 600.

543 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

ALYN MEDIA
SARL AU

أالقنيطرة  عرفي  عقد  أمقت�شى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تحم2  والتي  املحدودة 

التالية :

.ALYN MEDIA : التسمية
.SARL AU : الصفة القانونية

بفالم  منتج   : االجتماعي  الهدف 
سينمائية.

وكالة إعالنات.
تكو8ن مستمر.

ضبسمال الشركة : 50.000  دضهم 
فئة  من  حصة    500 إلى  مقسمة 
دضهم للحصة الواحدة موزعة    00

أي5 الشركاء على الشك2 التالي :
السيد عادل اقليعي 500  حصة.
من  اأتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
ديسمبر من سنة ما عدا السنة   3 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.
شاضع بنوال   (3  : املقر االجتماعي 
 5 ضقم  مكتب  فلوضي     إقامة 

ميموزة القنيطرة.
املسير : السيد عادل اقليعي.

ضقم أالسج2 التجاضي 60007.
544 P

AKR MANAGEMENT
SARL

أمقت�شى الجمع العام غير العادي 
ماضس  )0)    8 أتاض8خ  املنعقد 
االجتماعي  مقرها  الكائن  للشركة 
بكدال   8 زنقة واد سبو ضقم   58  : ب 

الرباط.
استدضاك خطإ في الصفحة األولى 
الجمع  أمقت�شى  األسا�شي  للقانو5 
ديسمبر   7 أتاض8خ  املنعقد  العام 

.(0  
 AKR MANAGEMENT  : عوض 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL
دضهم،    0.000 أربسمال  محدودة، 
املقر االجتماعي : ضقم 56 شاضع الحوز 

الرباط.
 AKR MANAGEMENT  : يقرب 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL
 6.000.000 أربسمال  محدودة، 
دضهم، املقر االجتماعي : ضقم 56 شاضع 

الحوز الرباط.

الباقي أدو5 تغيير.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

  5 املحكمة التجاض8ة أالرباط أتاض8خ 

بأر28  )0) تحت ضقم 5355.

545 P

SAMFROZEN ICE CUBE
SARL AU

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة  تأسيس  تم  8 ماضس  )0) 

بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد أاملواصفات التالية :

 SAMFROZEN ICE  : التسمية 

.CUBE

املسؤولية  ذات  شركة   : الشك2 

املحدودة بشر8ك واحد.

ثلجية  مكعبات  صنع   : الهدف 

.(GLACONS(
ضبسمالها : 50.000 دضهم.

املقر : زنقة 58 ممتلكات مشتركة 
ض8اض النخي2 عي5 عودة.

التسيير : كنو5 سمير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   5 أتاض8خ  أتماضة  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 5356.

546 P

DREAMBET
دض8مبت ش.م.م ش.و

الربسمال االجتماعي : 00.000  

دضهم

املقر االجتماعي : 58 شاضع فال اوالد 

عمير بكدال الرباط

مؤضح  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

قد  3 بأر28  )0)  أتاض8خ  سال  في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ويهدف  وحيد  بشر8ك  املحدودة 

نشاطها االجتماعي : تجاضة.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة :

  000  : مر8م  أومهراز  السيدة 

حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

ديسمبر من سنة ما عدا السنة   3 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

فال  شاضع   58  : االجتماعي  املقر 

اوالد عمير بكدال الرباط.

تحت تسيير : أومهراز مر8م.
التجاضي  أالسج2  مقيدة 

. 5 (3 

546 P

BINAA 2.0
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرض  أمقت�شى عقد عرفي    : بوال 

تم  بأر28  )0)   5 أتاض8خ  بسال 

ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي :

.BINAA 2.0 SARL : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

بعمال   : هي  الشركة  من  الغاية 

متنوعة - بشغال البناء.

والزضقاء  اليوسرا  تجزئة   : املقر 

عماضة جواد شقة  0 سال.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعتباضا من تاض8خ تأسيسها النهائي.
  00.000  : الجماعي  املال  ضبس 

حصة أمبلغ    000 دضهم مكو5 من 

00  دضهم للحصة في ملكية :

 500  : عثما5  اوجي2  السيد 

حصة.

السيد أومعاز محمد : 500 حصة.

تسير الشركة من طرف    : اإلداضة 

السيد أومعاز محمد أصفته املسير 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  القانوني 

محددة.

فاتح  أي5  ما   : الجماعية  السنة 

يناير إلى  3 ديسمبر.
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القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 
  5 أاملحكمة االأتدائية بسال أتاض8خ 

بأر28  )0) تحت ضقم 395.
547 P

KCS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : 65 مكرض، زنقة 
بنوال شقة ضقم    القنيطرة

فسخ مسبق للشركة
الوحيد  الشر8ك  قراض  أموجب 
أتاض8خ 5) فبراير  )0) للشركة ذات 
وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 
  00.000 ضبسمالها   «KCS» املسماة 
مكرض،   65 أالقنيطرة  مقرها  دضهم، 
القنيطرة،  زنقة بنوال شقة ضقم    

تقرض ما يلي :
  - فسخ مسبق للشركة.

نبي2  نعيمي  السيد  تعيي5   -  (
كمصفي للشركة.

3 - تم تحديد العنوا5 التالي : 65، 
القنيطرة،  زنقة بنوال شقة ضقم    

كمكا5 لتصفية الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
بأر28   6 االأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم 877 8.
548 P

 SOCIETE MAROCAINE DU
MATERIEL AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر8ك وحيد

ضبس املال : 00.000  دضهم
املقر الرئي�شي : حي بنوال التجزئة 
الجماعية البراشوة املركز دائرة 

الرماني
ضقم السج2 التجاضي : 337

بأر28    3 في  مؤضخ  عقد  تحت 
 )0) حرضت القواني5 للشركة ذات 

الخصائص التالية :
 SOCIETE  : التسمية 
 MAROCAINE DU MATERIEL

.AGRICOLE

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

املعدات  أيع   : الشركة   غرض 

واآلالت الفالحية.

االستيراد والتصدير.

: حي بنوال التجزئة  املقر الرئي�شي 

دائرة  املركز  البراشوة  الجماعية 

الرماني.
ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

كلها مقسمة على الشك2 التالي :

 : العي�شي  الرحيم  عبد  السيد 

دضهم لك2    00 000  حصة أقيمة 

حصة.

الرحيم  عبد  السيد   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  الحام2  العي�شي، 
.GM52045 ضقم

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أالرماني  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 6.

549 P

رشكة أباي ترنس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر8ك وحيد

ABAI TRANS

SARL AU

ماضس   30 في  مؤضخ  عقد  تحت 

حرضت القواني5 لشركة ذات   (0( 

الخصائص التالية :

التسمية : شركة بأاي ترنس شركة 

بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

.ABAI TRANS SARL AU وحيد

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

غرض الشركة : نق2 املستخدمي5.

نق2 السلع.

بعمال مختلفة.

املقر االجتماعي : حي ميلود ضقم 09 
زنقة  0 سيدي قاسم.

  00.000  : الشركة  ضبسمال 

دضهم.

البشير  للسيد   : التسيير 

الوطنية  للبطاقة  العراجي،الحام2 

.GK 132328 ضقم

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 7 أتاض8خ  قاسم  بسيدي  االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 98 .

550 P

STE BOUKASSI NEGOCE
SARL

بعد عقد الجمع العام غير العادي 

ماضس  )0)   ( أتاض8خ  للشركة 

املوجودة أاملقر التالي : املح2 التجاضي 

ضقم 3 الكائن أالعماضة 56 شاضع عالل 

اأن عبد هللا تماضة تقرض ما يلي :

أيع الحصص االجتماعية :

يبيع  أوقاسن  محمد  السيد 

اجتماعية  حصة   8000 ثمانمائة 

 BOUKASSI أالشركة  يمتلكها 

NEGOCE للسيد محمد املراحي.

تبيع  أوقاسن  السعدية  السيدة 

بلف 000  حصة اجتماعية تمتلكها 

 BOUKASSI NEGOCE أالشركة 

للسيد محمد املراحي.

السيدة الطاهرة أاداه تبيع بلف 

تمتلكها  اجتماعية  حصة    000

 BOUKASSI NEGOCE أالشركة 

للسيد محمد املراحي.

مسير  وتعيي5  املسير  استقالة 

جديد.

أوقاسن  محمد  السيد  استقالة 

وتعيي5 السيد محمد املراحي كمسير 

جديد للشركة.

حي   : الجديد  االجتماعي  املقر 

املسيرة   ضقم 556  تماضة.

التجاض8ة  أاملحكمة  اإليداع  تم 

تحت  بأر28  )0)   6 أالرباط أتاض8خ 

الرقم 530)  .

551 P

STE RTW MAROC
SA

شركة مساهمة
ضبسمالها : 733.500.)) دضهم

املقر االجتماعي : عماضة تافراوتي، 
كلم 7.5 طر8ق الرباط )عي5 السبع( - 

الداض البيراء
السج2 التجاضي ضقم  37.95 
الز8ادة في الربسمال االجتماعي

مالءمة وتحيي5 النظام األسا�شي 
للشركة مع القانو5 ضقم 9 .0)

الجمعية  مداولة  أمقت�شى    -   
العامة غير العادية أتاض8خ  3 ديسمبر 

0)0) قد تقرض ما يلي :
الز8ادة في ضبسمال الشركة أمبلغ 
من  لرفعه  دضهم   (.67 .800 قدضه 
مبلغ  إلى  دضهم   (0.06 .600 مبلغ 

733.500.)) دضهم.
للشركة  االجتماعي  الربسمال 
 ((.733.500 مبلغ  في  ثاأتا  بصبح 
دضهم ومقسم إلى 7.335)) الك2 من 

نفس الفئة.
األسا�شي  النظام  وتحيي5  مالءمة 
الجديد  التشريع  حسب  للشركة 
9 .0) الصادض  أتطبيق القانو5 ضقم 
بأر28   (6 أتاض8خ    . 9.78 أظهير ضقم 
ضقم  للقانو5  ومعدل  متمم   (0 9

7.95  املتعلق بشركات املساهمة.
) -  تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
 (6 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 970 77.
من بج2 اإليجاز والبيا5

552 P

STE SALAK
SA

شركة مساهمة
ضبسمالها : 86.575.000 دضهم

املقر االجتماعي : عماضة تافراوتي، 
كلم 7.5 طرق الرباط )عي5 السبع( - 

الداض البيراء
السج2 التجاضي ضقم 55 .)35
الز8ادة في الربسمال االجتماعي

مالءمة وتحيي5 النظام األسا�شي 
للشركة مع القانو5 ضقم 9 .0)
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الجمعية  مداولة  أمقت�شى    -   

العامة غير العادية أتاض8خ  3 ديسمبر 

0)0) قد تقرض ما يلي :

الز8ادة في ضبسمال الشركة أمبلغ 

لرفعه  دضهم   85.575.000 قدضه 

دضهم إلى مبلغ   5.000.000 من مبلغ 

89.575.000 دضهم.

األسا�شي  النظام  وتحيي5  مالءمة 

الجديد  التشريع  حسب  للشركة 

9 .0) الصادض  أتطبيق القانو5 ضقم 

بأر28   (6 أتاض8خ    . 9.78 أظهير ضقم 

ضقم  للقانو5  ومعدل  متمم   (0 9

7.95  املتعلق بشركات املساهمة.

في  3  املنعقد  اإلداضة  مجلس 

الز8ادة  على  صادق   (0(0 ديسمبر 

املذكوضة.

للشركة  االجتماعي  الربسمال 

 89.575.000 مبلغ  في  ثاأتا  بصبح 

895.750 سهم من  دضهم مقسم إلى 

فئة 00  دضهم.

) -  تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

أتاض8خ فاتح  التجاض8ة أالداض البيراء 

بأر28  )0) تحت ضقم 900)77.
من بج2 اإليجاز والبيا5

553 P

 STE GREEN OF AFRICA

INVESTMENT

GOA I

SA

شركة مساهمة

ضبسمالها : 0.000.000  دضهم

املقر االجتماعي : عماضة تافراوتي، 

كلم 7.5 طر8ق الرباط )عي5 السبع( - 

الداض البيراء

السج2 التجاضي ضقم 389.569

تعيي5 مدير عام منتدب
  ( أتاض8خ  اإلداضة  مجلس   -   

فبراير  )0) قرض تعيي5 السيد سعيد 

الحساك أمنصب مدير عام منتدب.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   -  (
الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 
6) ماضس  )0) تحت   البيراء يوم  

ضقم 969 77.
من بج2 اإليجاز والبيا5

554 P

STE BAZART AGENCY
في  مؤضخ  عرفـي  عقد  أمقت�شى 
تم إيداع القانو5   ، يناير  )0)   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
وذات   Bazart Agency املحدودة 

املميزات التالية:
.Bazart Agency : التسمية

االتصاالت  وكالة   : الهدف 
وخاضجها،  الخط  على  واإلعال5 
التسو8ق  اإللكترونية،  التجاضة 
اإلعالنات وتخطيط وتصميم  ,شراء 

الفراءات.
املقر االجتماعي  :  5  زنقة بسامة 
) حي N G  معاض8ف  إأن ز8د الطاأق 

الداض البيراء.
تاض8خ  من  اأتداء  سنة  املدة:99 

تأسيسها النهائي.
:الربسمال  االجتماعي  الربسمال 
دضهم   50.000 في  االجتماعي محدد  
500حصة اجتماعية من  مقسم إلى 
مكتتبة  للواحدة،  دضهم    00 فئة 

ومحرضة أالكام2 و موزعة لفائدة :
حصة   (50 مالل  محمود 

اجتماعية.
حصة   (50 دادة  أن  سوض8ة 

اجتماعية.
املجموع : 500حصة.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

 3 دجنبر.
:تم تعيي5 السيدمحمود  التسيير 

مالل.
أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 
ماضس  أتاض8خ     البيراء،  أالداض 

 )0)، تحت ضقم73 595.
ملخص قصد النشر

555 P

STE  SOMAFOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ  
البيراء  أالداض   ،(0(0 بكتوبر   7
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املواصفات  وفق  ودلك  محدودة 

التالية :
.SOMAFOUR : التسمية

جميع  أيع   : االجتماعي  النشاط 
السباكة  و  والكهرباء  البناء  مواد 

والعقاقير.
املقر االجتماعي : 33 تجزئة ادماج 
سكن املجموعة 3 مح2 ضقم   الداض 

البيراء  .
املدة : 99 سنة

  00.000 في    حدد   : ضبسمال 
دضهم جزء إلى 000  سهم 00  دضهم 
لسهم حرضت نقدا أالكام2 وبسندت 

إلى الشر8كي5 كتالي.
السيد احمد مالل 500 سهم.

السيد عبد هللا مالل 500 سهم.
تم تعيي5 السيد بحمد   : التسيير 

مالل كمسير وحيد ملدة غير محددة.
من  تبتدئ   : بالجتماعية  السنة 

فاتح يناير و تنتهي في متم دجنبر.
اإلضباح : تقسم او تنق2 بعد خصم 

االحتياط القانوني.
تم اإليداع القانوني  لدى املحكمة 
 (7 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 
بكتوبر 0)0)، تحت ضقم  73 75 ، 

السج2 التجاضي ضقم  57770.
556 P

صوطوض8ك ش.ذ.م.م
شركة بشغال التنظيم و املراجعة املحاسبية 

) مكتب معتمد من طرف الدولة (
5, زنقة بكيتا5 حي كوتيي الداض البيراء
الهاتف : 89 – 66 – 6) – ))05

STE  AKL IMMOBILIER
شركة محددة املسؤولية 

ذات الشر8ك الوحيد
ضبسمال: 000 00  دضهم

مقر الشركة  : 5 زنقة بكيتا5 حي 
كوتيي الداض البيراء

سج2 التجاضي  ضقم7)5989 .    
الداض البيراء

التعر8ف الجبائي ضقم   5907 50

تاسيس شركة 
أالداض  مؤضخ  عقد  أموجب 

تم  ماضس  )0),   09 أتاض8خ  البيراء 

مِسؤولية  شركة  تكو8ن  على  العم2 

الوحيد,  الشر8ك  ذات  محددة 

خصائصها كالتالي :

 » :’’عق2 ايموبيليي  إسم الشركة 

. AKL IMMOBILIER

:شركة محددة  الصفة القانونية 

املسؤولية ذات الشر8ك الوحيد.

الغرض : الغرض من الشركة، في 

املغرب والخاضج:

مباني  إنجاز  و  العقاضي  اإلنعاش 

وغيرها,  املنهي  بو  التجاضي  للسكن 

وتطو8ر و استئجاض و إعادة أناء جميع 

املباني ؛

إنجاز أنايات و تقسيمها إلى شقق 

و مباني تحت نظام امللكية املشتركة؛ 

الصرف  بعمال  جميع  تنفيذ 

تتعلق  عملية  بي  وكذلك  الصحي 

أالتقسيم األض�شي؛

اقتناء وتشغي2 وإداضة وضبما إعادة 

وغير  املنقولة  الحقوق  جميع  أيع 

املنقولة؛

أيعها  وإعادة  أنايات  إنجاز 

إنهاء  في طوض  بو  أالكتلة  بو  أالوحدة 

البناء؛

نشاط  بو  األنشطة  جميع  إنجاز 

عن  نياأة  أناء  تجديد  بو  تشييد 

بو  الخاص  القطاع  من  املشغلي5 

العام؛

األضا�شي  تقسيم  بشغال  جميع 

ونشاط البناء؛

نشاط تجاضة البرائع؛

والطالء  والسباكة  الكهرباء 

بعمال  وجميع  والديكوض  والجبس 

البناء؛

التركيب  بنواع  أجميع  القيام 

والتصنيع والنجاضة؛

وبشك2 اعم بي عمليات تتعلق   

بشك2 مباشر بو غير مباشر أالغرض 

الرئي�شي بو أصلة معه والتي قد تسه2 

تمديد وتطو8ر الشركة.
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زنقة بكيتا5 حي   5 مقر الشركة: 

كوتيي الداض البيراء.

مدة  تحديد  يتم   : الشركة  مدة 

الشركة في 99 سنة من تاض8خ تسجيلها 

أاستثناء  التجاضي،  السج2  في 

التمديد بو الح2 املبكر.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

مقسم  دضهم    00.000 في  الشركة 

00  دضهم للحصة  000  حصة,  إلى 

إلى  الواحدة محرضة و مرقمة من   

للسيد  أالكام2  موزعة  و    000

اأولعق2 محمد. 

محمد  السيد   يعتبر   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  قاض8ا  اأولعق2 

محدودة.

بشك2  الشركة  تلتزم   : االمراء 

صحيح، لجميع األعمال املتعلقة بها، 

أالتوقيع البسيط للمدير.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لالستثماض  الجهوي  أاملركز  القانوني 

ماضس  أتاض8خ     البيراء  أالداض 

.(0( 
عن املستخلص و البيانات

املدير8ة       

557 P

ديوا5 األستاذ كمال اسبايطي

موثق أالداض البيراء سيدي معروف 3 زنقة 

5  الرقم )5  الطاأق االول – القريعة-

الداضالبيراء

                      STE GREEN COMPLEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

السج2 التجاضي ضقم : 9 5989

تأسيس شركة
أمقت�شى عقد ضسمي تلقاه األستاذ 

كمال اسبايطي  موثق أالداض البيراء، 

قام السيد   ، فبراير )0)   05 أتاض8خ 

محمد أودضاض و السيد الطيب أودضاض 

لشركة  األسا�شي  القانو5  أوضع   ،

ذات املميزات والخصائص التالية: 

ذات  شركة   : القانوني   الشك2    

املسؤولية املحدودة.

. GREEN COMPLEX :التسمية

09 زنقة الطا5   :  املقر اإلجتماعي 

حي الزاس ، الداض البيراء.

: يتمث2 غرض  الغرض اإلجتماعي 

الشركة في ما يلي:

 شراء  العقاضات و أنائها و أيعها ؛

العقاضات  معدات  االستيراد 

وتسو8قها ؛

بنواعه  أجميع  البناء  عمليات 

صناعي و  تجاضي و  منهي ؛   

كراء و تهييئ و تحو28 العقاضات ؛ 

املدة    : 99 سنة تبتدئ من تاض8خ 

تسجي2 الشركة أالسج2 التجاضي.

الربسمال اإلجتماعي : 0.000)7.5 

حصة   )75(0( إلى  مقسم  دضهم 

دضهم،    000 أقيمة   اجتماعية 

لفائدة : 

   3760 أودضاض      محمد  السيد 

حصة اجتماعية.

     3760 أودضاض   الطيب  السيد 

حصة اجتماعية.

تبتدئ من   : اإلجتماعية   السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 دجنبر من ك2 

سنة.

القانو5 األسا�شي  عي5   : التسيير 

وحيد  كمسير  أودضاض  محمد  السيد 

للشركة و ملدة غير محدودة.  

مللف  القانوني  اإليداع  تم 

للداض  التجاض8ة   التأسيس أاملحكمة 

البيراء أتاض8خ  3  اأر28  )0) تحت 

ضقم775308.

مسجلة  الشركة   : التسجي2 

للداضالبيراء  التجاضي  أالسج2 

تحت  اأر28  )0)    3 أتاض8خ  

ضقم9 5989.
من بج2 النسخة واإلشاضة

األستاذ كمال اسبايطي

558 P

«MCLINIC PRO»
S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك واحد ضبسمالها 00.000  

دضهم

مقرها اإلجتماعي :  6 شاضع ال لة 

ياقوت زاو8ة مصطفى املعاني الطاأق 

الثاني ضقم )6 مركز

الر8اض الداض البيراء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر8ك واحد

مؤضخ  عرفي  لعقد  تبعا 

ماضس  )0)،   (3 في  أالداض البيراء 

تم وضع قانو5 بسا�شي لشركة ذات 

واحد  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي :

 MCLINIC  »  : الشك2  التسمية، 

PRO» شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشر8ك واحد.

الهدف :

- إداضة وتشغي2 عيادة طبية.

العمليات  جميع  عام،  بشك2   -

بو  املالية  بو  الصناعية  بو  التجاض8ة 

األثاث بو العقاضات املتعلقة أأي من 

األشياء املذكوضة بعاله بو من املحتم2 

ب5 تعزز نشاط الشركة.

املقر اإلجتماعي :

شاضع   6  : اإلجتماعي  مقرها 

املعاني  مصطفى  زاو8ة  ياقوت  اللة 

مركز الر8اض   6( الطاأق الثاني ضقم 

الداض البيراء.

املدة : 99 سنة اعتباًضا من 5 اأر28 

السج2  في  تسجيله  تاض8خ   (0( 

التجاضي.

في  محدد   : الشركة  مال  ضبس 

  000 إلى  مقسم  دضهم،    00.000

00  دضهم  حصة اجتماعية من فئة 

أالكام2،  محرضة  الواحدة،  للحصة 

مع  يتناسب  أما  للشر8ك  وتخصص 

مساهمته.

 : سليطي5  سني  نسر8ن  السيدة 

000  حصة اجتماعية.

التسيير :

سني  نسر8ن  السيدة  تعيي5  تم 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  سليطي5 

محدودة .

من  إأتداء   : اإلجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى  3 ديسمبر.

بعد  الصافية  األضباح   : األضباح 

التنظيمية  و  القانونية  اإلقتطاعات 

مخصصة للشر8ك.

اإليداع  تمت   : القانوني  اإليداع 

التجاض8ة  املحكمة  في  القانوني 

اأر28  )0)   5 في  أالداض البيراء 

تحت ضقم 79)773 ،

في  الشركة  تسجي2  تم  وقد 

السج2 التجاضي تحت ضقم 597865.
من بج2 اإليجاز و البيا5

559 P

 STE   ZOUITEN VITA

S.A.R.L AU

شــــركــة ذات املـسؤولـيـة املـحدود 

بشر8ك وحيد   

الربسمال : 00.000  دضهم

 C املقر اإلجتماعي  : مح2 ) عماضة

شاضع كماسة حدائق الليمو5 عي5 

السنة املحاميد مراكش

أتاض8خ  العرفي  العقد  أمقت�شى  

املصادقة  تمت  ماضس  )0)،   (9

على القانو5 االسا�شي للشركة ذات 

وحيد   شر8ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية :

اللقب اإلجتماعي: زو8ت5 فيتا.

الصفة القانونية :  ش.ذ.م.م.ش.و

) عماضة  : مح2  املقر اإلجتماعي    

C شاضع كماسة حدائق الليمو5 عي5 

السنة املحاميد مراكش. 

املقهى   : اإلجتماعي   الهدف 

واملطعم.

مخبز املعجنات. استيراد وتصدير.

 املدة: 99 سنة.
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ضهـم  د    00.000    : الربسمال 
اجتماعية  حـصة    000 إلى  مـوزعـة 
من فئـة 00   دضهم   للواحدة مسندة  

للشر8ك الوحيد  على النحو التالي :
 ZOUITEN  5السيد  زو8ت5 سفيا
لبطاقة  الحام2   SOFIANE
   E025711Q .............. ضقم  االقامة 

000 حصة إجتماعية.
تسيرالشركة من طرف   : التسيير 
 ZOUITEN سفيا5   زو8ت5  السيد 
االقامة  لبطاقة  الحام2   SOFIANE

.E025711Q ضقم
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
الربط للمحكمة التجاض8ة أمراكش 
و ذلك أتاض8خ 3  بأر28  )0)،  ومقيد 
أالسج2 التجاضي أمراكش تحت ضقم 

. ((937
560 P

 FADAA  ALILM
WALMAARIFA

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشر8ك الواحد
تأسيس شركة

مؤضخ  عرفـي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  إيداع  تم  نونبر0)0)  في09 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
املحدودة ذات الشر8ك الواحدفراء 
العلم و املعرفةوذات املميزات التالية:
العلم  فراء   : التسمية 
 FADAA  ALILM واملعرفة 

  .WALMAARIFASARLAU
الهدف: الطباعة و اللوازم املدضسية.

الرقم  الفرح  :حي  املقراالجتماعي 
79 املحمدية.

تاض8خ  من  اأتداء  99سنة  املدة: 
تأسيسها النهائي.

االجتماعي  الربسمال   : الربسمال 
محدد  في00.000   دضهم لفائدة:

عبد الكر8م الوضدي000  حصة. 
السنة  :تبتدئ  السنةاالجتماعية 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

 3دجنبر.

عبد  السيد  تعيي5  تم   : التسيير 

الكر8م الوضدي ملدة غير محدودة.

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 

 ،(0(0 )) دجنبر  أتاض8خ  أاملحمدية، 

تحت ضقم6755).
ملخص قصد النشر

561 P

STE  GRAPH 4 ALL
شركة محدودة املسؤولية

 ذات شر8ك وحيد

تأسيس شركة
مؤضخ  عرفـي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إيداع  تم  في8ماضس  )0) 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودةذات الشر8ك الواحدكراف 

فوضاولوذات املميزات التالية:

 GRAPHالتسمية : كراف فوض اول

 .4 ALL SARLAU

الهدف : الطباعة, اللوازم املكتبية.

سميكرف  املقراالجتماعي:تجزئة 

يخلف  أني  االول  الطاأق    3 ضقم 

املحمدية.

تاض8خ  من  اأتداء  99سنة  املدة: 

تأسيسها النهائي.

االجتماعي  الربسمال   : الربسمال 

محدد  في0.000  دضهم لفائدة :

عادل هالل 00  حصة.  

السنة  :تبتدئ  السنةاالجتماعية 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

 3دجنبر.

تم تعيي5 السيد عادل   : التسيير 

هالل.

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 

أتاض8خ  3ماضس  )0)   ، أاملحمدية 

تحت ضقم7697).
ملخص قصد النشر

562 P

 SMART LIFE SOLUTIONS
 SARL

 ICE : 002732283000060

  RC : 493047 

TEL/FAX : 0522 75 06 48

في  مؤضخ  عرفـي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إيداع  تم  يناير  )0)،   ( 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:

 SMART LIFE  : التسمية 

.SOLUTIONS SARL

البناء  بعمال  جميع   :  : الهدف 

والتركيب،  والتجهيز  والتشييد 

االستيراد  البناء  اإلضاءة،  خدمات 

التصدير والتجاضة.

شاضع اأن     7  : املقر االجتماعي 

الطاأق األول،  إقامة الزضقاء،  منير، 

الشقة ضقم )، املعاضف الداض البيراء.

من تاض8خ  99 سنة اأتداء   : املدة  

تأسيسها النهائي.

الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 

االجتماعي محدد  في  00.000  دضهم 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

من فئة 00  دضهم للواحدة، مكتتبة 

و محرضة أالكام2 و موزعة لفائدة :

سهم   500 غسا5:  حيمر  السيد 

.(50٪(

سهم   500 إلياس:  حيمر  السيد 

(50٪(

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

 3 دجنبر.

تم تعيي5 السيد حيمر   : التسيير 

غسا5 والسيد حيمر إلياس كمدير8ن 

مع  محدودة،  غير  لفترة   ، مشاضكي5 

توقيع منفص2.

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 

ماضس   5 أتاض8خ  البيراء،  أالداض 

 )0)، تحت ضقم768505.
ملخص قصد النشر

563 P

STE MHM MAROC AGRO
 SARL

R.C : n° 498925

I.C.E N° : 002755200000064

TP N° : 34102130

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى    

أالداض البيراء أتاض8خ  5 فبراير )0) 

 (5 أتاض8خ  املدينة  أنفس  ومسج2 

تحت املراجع التالية  فبراير  )0)،  

. ( 70

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة وبالخصائص التالية :

التسمية  :        ام  اش  ام  مغرب  

.MHM MAROC AGRO   اكرو

ذات  :شركة  القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

محج مر�شى    (6 املقر االجتماعي: 

ضقم  مكتب  األول  الطاأق  السلطا5 

333    الداض البيراء.

:تدأير  االجتماعي  الهدف 

او  التجاض8ة  املؤسسات  واستغالل 

وخدمات  الفالحية  او  الصناعية 

مدنية او عسكر8ة. 

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

املنقولة  املالية  الصناعية  التجاض8ة 

والغير منقولة و لها اضتباط مباشر او 

غير مباشر أالهدف االجتماعي للشركة 

بو أأي هدف مماث2 بو متشاأه.

 املدة  :  99 سنة.

مبلغ  في  حدد   : الربسمال 

  000 إلى   موزعة  دضهم    00.000

دضهم للحصة     00 حصة من فئة  

ومحرضة  مسجلة  جميعها  الواحدة 

عند االكتتاب أاسم : 

 ALI EL الوض�شي  علي  السيد 

OUARCHI ........ 500 حصة.

الهمزي   املهدي  محمد  السيد 

  Mohammed Mehdi EL HAMZI

500................ حصة.

الوض�شي      علي  السيد  التسيير   

للتعر8ف  الوطنية  لبطاقة  الحام2 

.T   865   عدد
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 السنة املحاسبية     من فاتح يناير 

إلى  3 ديسمبر .

الربح     :  يخصص 5 % من األضباح 

والباقي  القانوني  االدخاض  اج2  من 

يبقى ضهن إشاضة الشر8ك الوحيد

 اإليداع  : تم اإليداع القانوني لدى 

البيراء  أالداض  التجاض8ة  املحكمة 

ضقم  تحث  بأر28  )0)،    5 أتاض8خ 

.775386

السج2  على  الحصول  وتم 

التجاضي ضقم 5)5989  الداض البيراء
من بج2 التلخيص و اإلشهاض

564 P

ديوا5 األستاذ عبد املنعم أنجوهرة 

موثق 

شاضع محمد الخامس،إقامة املحطة عماضة 

)،الطاأق )ضقم 5) ،أرشيد

 STE FABRICATION

 MECANIQUE NORT SUD
 ش م م 

تأسيس شركة
أتاض8خ  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)   0 

الخصائص  ذات  للشركة  األسا�شي 

التالية :

 FABRICATION  : التسمية 

 ،MECANIQUE NORT SUD

ش.م.م

الهدف  : التصنيع امليكانيكي.

تجزئة نصر هللا  االجتماعي:  املقر 
ضقم 39 .  أرشيد.

دضهم    00.000 الربسمال: 

مقسمة إلى 000  حصة أقيمة 00  

على  وقسمت  أكاملها  حرضت  دضهم 

الشك2 األتي:

 30  : زبيري  املحجوب  السيد 

حصة .

السيد ياسي5 زبيري :00) حصة .

السيد محسن زبيري: 00) حصة .

السيد سمير أوشر8ط :99) حصة 

املجموع :000  حصة.

املحجوب  طرف  من  التسيير: 
زبيري ملدة غير محدودة.

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاضي للمحكمة االأتدائية أبرشيد 

والتقييد  ماضس  )0)    5 أتاض8خ 

تحت ضقم 5857 .
للخالصة و االستشاضة

 األستاذ عبد املنعم أنجوهرة

565 P

  MAROC T.D.C
 SARL

المؤضخ  عضفي  عقد  بمقت�شى 

أالبيراء أتاض8خ فاتح بأر28 )0) قضض 

الشركاء إنشاء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية : 

 .MAROC T.D.C : التسمية

الغرض : منعش عقاضي. 

اللة  محج  االجتماعي:   6  املقر 

االول  الطاأق   39 الرقم  ياقوت 

البيراء.

ضبسمالها : 00.000  دضهم مجزئة 

دضهم    00 حصة أقيمة    .000 إلى 

للحصة. 

السيد  الشركة  يسيض   : إداضتها 

املهدي أحاض .

القانونى لدى كتاأة  تم اال يداع 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

تحت  بأر28 )0)    0 يوم  أالبيراء 

أالسج2  واملقيدة     773796 ضقم 

التجاضي تحت ضقم  59836.

566 P

 CHAOUEN QUADS
SARL 

               تأسيس شركة  
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 

أمدينة  ومسج2  ماضس )0)   5

ذات  تأسيس شركة  تم   , شفشاو5 

خصائصها  محدودة  مسؤولية 

كالتالي:   

 CHAOUEN QUADS:  التسمية

. SARL

ضبسمالها قدضه :90.000,00 دضهم. 
: طر8ق القلعة  مقرها االجتماعي  

احناين الحي اإلداضي شفشاو5.
من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النهائي .
املوضوع:

ذات  الناض8ة  الدضاجات  تأجير 
الدفع الرباعي.

تأجير االحصنة.
نشاط ترفيهي :

 كرة الطالء.
الربسمال االجتماعي والشركاء   :

دضهم,   90.000,00 في  حدد 
اجتماعية  حصة   900 إلى  مقسمة 

موزعة على الشك2 التالي :
محمود  كر8م  محمد  السيد 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 
ضقم ل س 59763). مغربي , الساكن 
اإلداضي  الحي  احناين  القلعة  طر8ق 
حصة    300 شفشاو5.يمتلك 

اجتماعية.
الحام2  ادضيس  شكنا5  السيد 
لبطاقة التعر8ف الوطنية ضقم ل س 
طر8ق  الساكن   , مغربي   .(85930
شفشاو5  الصباني5   حي  املاء  ضاس 

يمتلك 300  حصة اجتماعية.
الحاملة  املزكلدي  غيتة  السيدة 
لبطاقة التعر8ف الوطنية ضقم ل س 
53399 . مغربية , الساكنة اظهاض أن 
حصة    300 .تمتلك  عياد شفشاو5 

اجتماعية.
التسيير : تم تعيي5  السيد شكنا5 
ادضيس والسيد محمد كر8م محمود 

مسيرا للشركة   ملدة غير محدودة. 
األضباح : كلها لفائدة الشركاء, بعد 

نقص املدخرات القانونية 5% .  
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في  3 
ك2 سنة ما عدا السنة األولى تبتدئ 

من تاض8خ التأسيس.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
بأر28 )0)   5 أتاض8خ    بشفشاو5 

تحت ضقم  2021/40.
567 P

 ’’ENVY INFLUENCE
sarl

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في  أموجب عقد عرفي مؤضخ   –I

0)0) أالدضا البيراء،  6) بغسطس 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات املوصفات التالية :

 ENVY INFLUENCE’’ ’’ : التسمية

.sarl

الهدف :

- التسو8ق وإداضة املعلومات كجزء 

من املساعدة والتنمية التجاضي عن 

طر8ق البحث و التواص2 ؛

واملساعدة  واملشوضة  -الدضاسة 

التسو8ق  استراتيجية  تحقيق  في 

واالتصال.

التفاوض واملساعدة في صياغة   -

العقود وإأرامها.

املالية   والتوقعات  -التحلي2 

واملتعلق أامليزانية البرامج .

وسائ2  ومتابعة  وإنجاز  -إنتاج 

الدعم اإلعالمي )صحافي ، إنترنت(.

- تصميم الرسوم البيانية وإنشاء 

اإللكترونية  املنصات  وتوفير  وإداضة 

مما يسمح   ، بو غيرها من املنصات 

أتحقيق األهداف املذكوضة بعاله .

الذاتي التجاضي   -التمثي2 

املنتجات لجميع  االفترا�شي  بو    

التجاض8ة والعالمات  السلع  بو  و/    

 بو أراءات االختراع .

االمتيازات  جميع  استغالل   -

العالمات  و/بو  االختراع  أراءات  وبو 

التجاض8ة الوطنية بو األجنبية .

والتسو8ق  والترو8ج  -التفعي2 

املواد بو  املنتجات  لجميع   والتوزيع 

بو البرائع من بي نوع ومن بي مصدض 

؛

لحسابها   األحداث  -تنظيم 

بولحساب الغير، مما يسمح أتحقيق 

بهداف الشركة وتطو8رها .

ذات  شركة  بي  في  -املساهمة 

هدف مشاأه بو مرتبط .
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جميع املعامالت  وبصفة عامة،   -

الصناعية بو  املالية  بو   التجاض8ة 

 بو املنقولة بو العقاض8ة املتعلقة بشك2 

مباشر بو غير مباشر أاملوضوع بعاله 

والتي قد تعزز تطوض الشركة.

شاضع   ،56: اإلجتماعي  املقر 

 -  6 الشقة   ،( الطاأق  الزضقطوني، 

الداض البيراء.

املدة  : 99 سنة.

دضهم   10.000,00: الربسمال  

فئة  من  حصة    00 إلى  مقسم 

تم  واحدة،  لك2  دضهم   100,00

توزيعها على الشركاء كما يلي :

 50 أنسعيد  يوسف  السيد   -

حصة.

- األنسة ز8نب أالعيا�شي 50حصة.

يوسف  السيد  عي5  التسيير: 

أالعيا�شي  ز8نب  األنسة  أنسعيدو 

مسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

أاملركز  القانوني  اإليداع  تم   –II

الجهوي لإلستثماض أجهة الداضالبيراء 

الكبرى.
لإلستخالص والبيــا5

568 P

 ECO & SAFE ENGINEERING

CONSTRUCTION ESEC

 Société Anonyme                 

                  تأسيس شركة 
في  مؤضخ  عرفـي  عقد  I-أمقت�شى 

القانو5  تم إيداع  ديسمبر0)0)،   7

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:

 ECO &  : التسمية   

 SAFE ENGINEERING

.CONSTRUCTION ESEC

الهدف : القيام ، بشك2 مباشر بو 

ضبس  في  أاالستثماضات   ، مباشر  غير 

مجال  في  العاملة  الشركات  في  املال 

البناء والحرف ذات الصلة .

جميع  تنفيذ  للشركة  يجوز 

والتجاض8ة  الصناعية  العمليات 

والتي   ، العقاض8ة  والخدمات  واملالية 

بعاله  الرئي�شي  أالغرض  تتعلق  قد 

ذات  بو  املماثلة  األغراض  وجميع 

الصلة.

: إقامة ضاندا قيال  املقر االجتماعي 

5 ض8اض األندلس الداضالبيراء .

من تاض8خ  سنة اأتداء   99 املدة:   

تأسيسها النهائي.

الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 

االجتماعي محدد  في  000 300 دضهم 

3000 حصة اجتماعية  مقسم إلى   

من فئة  00 دضهم للواحدة، مكتتبة 

ومحرضة أنسبة ضبع ضبس املال وموزعة 

لفائدة :

املدير8ن )املعيني5 ملدة 3 سنوات(:

املقيم   ، سهي2  أولنواض  السيد 

إقامة   5 قيال  االندلس  ض8اض  في  

الوطنية  أطاقة  ضقم  وحام2  ضاندا 

. BE8 (737

املقيم   ، مهدي  أولنواض  -السيد 

إقامة   5 قيال  االندلس  ض8اض  في  

الوطنية  أطاقة  ضقم  وحام2  ضاندا 

.BK259581

املقيم   ، خلي2  أولنواض  -السيد 

إقامة   5 قيال  االندلس  ض8اض  في  

الوطنية  أطاقة  ضقم  وحام2  ضاندا 

 .BK530344

  SMS AMENAGEMENT شركة-

عماضة  بسفي  زنقة  الرئي�شى  مقرها 

تازي الطاأق  شقة 0 .       

السيد  العام:  املدير  الرئيس 

أولنواض سليما5.

 AJER AUDIT     : املدقق القانوني

    .   & CONSULTIN

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

 3 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II

أالداضالبيراء،  التجاض8ة  املحكمة 

تحت  فبراير )0)    0 أتاض8خ 

ضقم 76583.

 أالسج2 التجاضي59 589
ملخص قصد النشر

569 P

SILVERFER

شركة محدودة املسؤولية من شر8ك 

وحيد

ضبسمالها: 100.000,00 دضهم

مقرها االجتماعي: 3  زنقة احمد 

املجاطي الطاأق األول ضقم 8 

املعاض8ف البيراء

RC N°496991

محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  ماضس )0)   (3 أتاض8خ  أالبيراء 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

من شر8ك وحيد أالخصائص التالية:

.SILVERFER : التسمية 

الصفة القانونية:   شركة محدودة 

املسؤولية من شر8ك وحيد.

الهدف االجتماعي:

  بشغال البناء.

احمد  زنقة    3 االجتماعي:  املقر 

املجاطي الطاأق األول ضقم 8 املعاض8ف 

البيراء.

املدة: 99 سنة.

دضهم   100.000,00 املال:  ضبس 

اجتماعية  حصة    000 ل  مقسمة 

مكتتبة  للحصة،  دضهم    00 أقيمة 

إلى  ومرقمة من    ومحرضة أالكام2، 

000  موزعة كما يلي:

  000 أنسليما5  لحسن  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

الى  3 ديسمبر من ك2 سنة.

لحسن  تعيي5  تم  التسيير: 

للشركة ملدة  أنسليما5 مسير وحيد 

غير محددة.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أتاض8خ  3  للداض البيراء  التجاض8ة   

ماضس  )0) تحت عدد683)77.
لإلشاضة والبيا5

املسير

570 P

E.Z IMMO
شركة محدودة املسؤولية من شر8ك 

وحيد

ضبسمالها: 100.000,00 دضهم

مقرها االجتماعي: 3  زنقة احمد 

املجاطي الطاأق األول ضقم 8 

املعاض8ف البيراء

RC N°498013

محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  ماضس )0)   (9 أتاض8خ  أالبيراء 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

من شر8ك وحيد أالخصائص التالية:

. E.Z IMMO : التسمية

الصفة القانونية:   شركة محدودة 

املسؤولية من شر8ك وحيد.

الهدف االجتماعي :

  بشغال البناء.

احمد  زنقة    3 االجتماعي:  املقر 

املجاطي الطاأق األول ضقم 8 املعاض8ف 

البيراء.

املدة: 99 سنة.

دضهم   100.000,00 املال:  ضبس 

اجتماعية  حصة    000 ل  مقسمة 

مكتتبة  للحصة،  دضهم    00 أقيمة 

إلى  ومرقمة من    ومحرضة أالكام2، 

000  موزعة كما يلي:

 (00 مرتزق  الدين  السيد صالح 

حصة.

السيد محمد مرتزق 300 حصة.

 500 الصغيوض  شفيق  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

الى  3 ديسمبر من ك2 سنة.

شفيق  تعيي5  تم  التسيير: 

مسيرين  مرتزق  ومحمد  الصغيوض 

للشركة ملدة غير محددة.
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أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 6 أتاض8خ  للداضالبيراء  التجاض8ة   

بأر28 )0) تحت عدد773556.
لإلشاضة والبيا5

املسير

571 P

E.Z PROMO
شركة محدودة املسؤولية من شر8ك 

وحيد
ضبسمالها: 100.000,00 دضهم

مقرها االجتماعي: 3  زنقة احمد 
املجاطي الطاأق األول ضقم 8 

املعاض8ف البيراء
RC N°498019

محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم  ماضس )0)  أتاض8خ  3  أالبيراء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
من شر8ك وحيد أالخصائص التالية:

. E.Z PROMO :  التسمية
الصفة القانونية:   شركة محدودة 

املسؤولية من شر8ك وحيد.
الهدف االجتماعي :

  بشغال البناء.
احمد  زنقة    3 االجتماعي:  املقر 
املجاطي الطاأق األول ضقم 8 املعاض8ف 

البيراء.
املدة: 99 سنة.

دضهم   100.000,00 املال:  ضبس 
اجتماعية  حصة    000 ل  مقسمة 
مكتتبة  للحصة،  دضهم    00 أقيمة 
إلى  ومرقمة من    ومحرضة أالكام2، 

000  موزعة كما يلي:
  000 السيد عزالدين الخرر8ة 

حصة.
السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

الى  3 ديسمبر من ك2 سنة.
عزالدين  تعيي5  تم  التسيير: 
ملدة  للشركة  وحيد  مسير  الخرر8ة 

غير محددة.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
 6 أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة   

بأر28  )0) تحت عدد 77356.
لإلشاضة والبيا5

املسير

572 P

BRSA BATIMENTS

شركة محدودة املسؤولية

ضبسمالها: 100.000,00 دضهم

مقرها االجتماعي: 3  زنقة احمد 

املجاطي الطاأق األول ضقم 8 

املعاض8ف البيراء

RC N°492177

محرض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  فبراير )0)   5 أتاض8خ  أالبيراء 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

أالخصائص التالية:

. BRSA BATIMENTS : التسمية

الصفة القانونية: شركة محدودة 

املسؤولية.

الهدف االجتماعي :

 بشغال البناء.

احمد  زنقة    3 االجتماعي:  املقر 

املجاطي الطاأق األول ضقم 8 املعاض8ف 

البيراء.

املدة : 99 سنة.

دضهم   100.000,00 املال:  ضبس 

اجتماعية  حصة    000 ل  مقسمة 

مكتتبة  للحصة،  دضهم    00 أقيمة 

إلى  ومرقمة من    ومحرضة أالكام2، 

000  موزعة كما يلي:

السيد سعيد أنريحا5 50) حصة.

 (50 أنريحا5  عبدالحق  السيد 

حصة.

السيدة مر8م أنريحا5 50) حصة.

السيدة ز8نب أنريحا5 50) حصة.

السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

الى  3 ديسمبر من ك2 سنة.

التسيير: تم تعيي5 سعيد أنريحا5 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 (6 أتاض8خ  للداض البيراء  التجاض8ة   

فبراير  )0) تحت عدد767656.
لإلشاضة والبيا5

املسير

573 P

 STE GROUPE DEEP RIZKI

 BAT
  SARLAU

 LOT EL KARAM N°E25 1ER

ETAGE GONDAFI

AZZOUZIA---Marrakech

تأسيس
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 

شركة  تأسيس  تم  يناير )0)   (9

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر8ك الوحيد أالخصائص التالية:

 GROUPE شركة   - -التسمية  

.DEEP RIZKI BAT SARL AU

الهدف :

 مطوض عقاضات.

 E(5 تجزئة الكرم ضقم   - العنوا5 

الطاأق األول كندافي عزوز8ة مراكش.

ضبس املال - حدد في 500.000.00 

ب  حصة   5000 إلى  مقسمة  دضهم 

00.00  دضهم للحصة.

التسيير- عي5  السيد ض8زقي محمد 

كمسير ملدة غير محدودة.

املدة : حددت في 99 سنة  .

التجاض8ة  أاملحكمة  اإليداع  تم 

أمراكش أتاض8خ 7  ماضس )0) تحت 

عدد 778 ) .

574 P

 CAFE LES EXPERTS
شركة محدودة املسؤولية 

ذات ضبسمال: 00.000  دضهـــــــم

املقر االجتمــــاعي:  الدكا5 الحب�شي 

ضقم 07،عدد 8)9 ، حي أوكاض، 

مراكـــــــش

مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

اأر28  )0)،   06 أتاض8خ  أمراكش 

لشركة  األسا�شي  القانو5  وضع  تم 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية:

 CAFE LES  : التسميـــة القانونية   

.EXPERTS SARL

 ضبس املــال: حدد ضبسمال الشركة 

 100.000,00 دضهم   بلف  مائة  في 

حصة    .000 إلى  مقسمة  دضهم 

  00 اجتماعية قيمة ك2 واحدة منها 

أالشك2  موزعة على الشركاء  دضهم  

التالي:

 500 الشحمي:  فيص2  السيد   

حصة.  

 500 زضوق:  الخالق  عبد  السيد 

حصة.

 املقر االجتماعي : الدكا5 الحب�شي 
أوكاض،  حي   ، 9(8 07،عدد  ضقم 

مراكـــــــش.

الهدف  حدد  االجتماعي:  الهدف 

االجتماعي للشركة كالتالي:

- مطعم

الشاي  غرفة  اداضة  و  تشغي2   -

واملقاهي .

99 سنة اأتداءا من تاض8خ   : املــــــدة 

التسجي2 أالسج2 التجاضي ملراكش. 

تسير الشركة من طرف ك2  التسيير: 

من السيد فيص2 الشحمي والسيد 

توقيع  مع   ، زضوق  الخالق  عبد 

منفص2، ملدة غير محدودة مع كام2 

الصالحيات.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـــــداع 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 

ملراكش أتاض8خ )  اأر28  )0)  تحت 
ضقم 56)) .

مقتطف من بج2 اإلشهاض

575 P

BEAUX ATELIERS
شركة محدودة املسؤولية

 (9 أمقت�شى عقد عرفي أتاض8خ    

 BEAUX تأسيس   تم  ماضس  )0) 

ATELIERS شركة محدودة املسؤولية 

خصائصها كالتالي:

.BEAUX ATELIERS :التسمية

الغرض:صنع األثاث .

املقر االجتماعي:            

أقعة  تجزئة الوفاء   7 الداضالبيراء، 

طالب  بوالد  املجاطية  جماعة   ( 3

مديونة   
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من  اأتدءا  سنة   99: املدة   
تسجيلها النهائي أالسج2 التجاضي.

ضبسمالها التجاضي:         00.000  
حصة من    000 إلى  دضهم مقسمة 

فئة 00  دضهم موزعة كالتالي :
السيد يوسف نبي2  560 حصة .

السيد عادل اأنطالب  550 حصة  
مجموع الحصص000  حصة.

 56.000 نبي2     يوسف  السيد 
دضهم.

 55.000 السيد عادل اأنطالب   
دضهم.

مجموع الحصص00.000  دضهم 
يوسف  السيد  تعيي5  اإلداضة:تم 
مسيرا للشركة مع إمراء منفرد.       

السنة املالية:       من فاتح يناير إلى 
 3 دسمبر من ك2 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
اير28 )0)    8 أتاض8خ  أالداضالبيراء 

تحت ضقم 773878.
576 P  

ROAYA DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شر8ك وحيد

مؤضخ  عرفـي  عقد  أمقت�شى 
تم إيداع القانو5  في 5 اأر28  )0)، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�شي 
وذات  وحيد  شر8ك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية :
التسمية : ضقية للتوزيع ش.ذ.م.م. 

ش.و.
سواء  الشركة  هدف   : الهدف 
بو  لحسابها  أالخاضج  بو  أاملغرب 

لحساب الغير :
املتاجرة.

ممث2 تجاضي.  
العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 
املنقولة،  الصناعية،  التجاض8ة، 
لها  يمكن  التي  املالية  العقاض8ة، 
غير  بو  مباشرة  أصفة  االضتباط 
مباشرة أاألهداف املذكوضة بعاله بو 

ب5 تساهم في تنمية الشركة.

زنقة   ، 3 ضقم   : االجتماعي  املقر 
احمد املجاطي إقامة االلب الطاأق   

ضقم 8 املعاض8ف، الداض البيراء.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الربسمال   : االجتماعي  الربسمال 
االجتماعي محدد  في 00.000  دضهم 
اجتماعية  حصة    .000 إلى  مقسم 
من فئة 00  دضهم للواحدة، مكتتبة 

ومحرضة أالكام2 وموزعة لفائدة :
حصة    000 السيد حسا5 بعال 

اجتماعية.
املجموع : 000  حصة اجتماعية.
تبتدب السنة   : السنة االجتماعية 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في  

 3دجنبر.
التسيير : تم تعيي5 السيد حسا5 
للشركة ملدة غير  بعال كمسير وحيد  

محدودة.
أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 
تحت  بأر28 )0)   7 أالداض البيراء، 

ضقم .59 598 
577 P

 AFRICAINE DE CONSEIL
 DE COURTAGE EN

 ASSURANCE ET
REASSURANCE

)ACECA(
Société anonyme

Au capital de 7.000.000 DHS
 (55-Siège social : 253 Bd al 3
Massira al khadra - Casablanca

RC 15453– Casablanca
في  للشركة  االداضي  املجلس  قرض 
أتاض8خ  املنعقدة  العامة  الجمعية 

8) يناير  )0) ما يلي :
قاسمي  أقالي  السيدة  استقالة 
من   GK 115717 وطنيتها  مر8م 
 ACECA شركة  في  كإداض8ة  منصبها 
 253-255 ب  مقرها  الكائن   .S.A
سجلها  الخرراء.  املسيرة  بشاضع 

التجاضي 5553  الداض البيراء.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة أالداض البيراء.

أتاض8خ   77 655 ضقم  تحت 

5) ماضس  )0).

578 P

COLADIS
SARL

وعنوا5 مقرها : اقامة القصر، 

عماضة د، الطاأق 5 ضقم 3) شاضع 
غاندي ويعقوب املنصوض

الداض البيراء.
ضقم السج2 التجاضي : 65 65 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تمت   ،(0(0 بكتوبر    6 في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت حصص : تفو8ت حصص 

لفائدة  البقالي  الدين  عماد  السيد 

�شي  والسيد  العيوني  يونس  السيد 

محمد العيوني.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

ضقم  تحت   ،(0(0 7) نوفمبر 

.755566

579 P

مكتب األستاذة سهام يماني

موثقة
05 ، زاو8ة شاضع ) ماضس مع شاضع موالي 

 إدضيس   إقامة بيمن II الطاأق الثاني

الداض البيراء

شركة «كوسموس لالتصاالت»
ش.م.م

أتاض8خ ضسمي  عقد   أمقت�شى 

السيدتا5  وهبت   ،(0(0 يناير   30

لفائدة  طباش  نادية  و  طباش  منية 

 86( طباش  بناس  محمد  السيد 

حصة( من ضبسمال شركة «كوسموس 

املسؤولية  ذات  شركة  لالتصاالت» 
املحدودة، ضبسمالها 500.000 دضهم، 

ذات املقر االجتماعي أالداض البيراء، 
كلثوم زنقة   ضقم 53 كاليفوضنيا.

االستثنائية  الجمعية  أمقت�شى 

 ،(0(0 يناير   30 أتاض8خ  للشركة، 

بكدت ما يلي :

وفاة السيد أوشعيب طباش.

منية طباش  السيدتا5  ب5  تقر8ر 

في  ونادية طباش لم يصبحوا شركاء 

الشركة ؛

للقانو5   6 الفص2  تعدي2 

األسا�شي للشركة ؛

بناس  محمد  السيد  أا5  تأكيد 

طباش هو مسير وحيد للشركة ؛

تحبي5 القانو5 األسا�شي للشركة.

األسا�شي  القانو5  صياغة  إعادة 

للشركة من خالل عقد ضسمي، أتاض8خ 

30 يناير 0)0).

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

فبراير   (0 أتاض8خ  أالداض البيراء 

0)0) تحت ضقم 697 73.
للنشر واإليداع

580 P

شركة بوليدينك لوجيستيك

ش.م

شركة مساهة

ضبسمالها : 75.900.000 دضهم

ذات املقر االجتماعي : 

أالداض البيراء، الوحدة الصناعية 

اوالد صالح أوسكوضة الداض البيراء

السج2 التجاضي ضقم  5030)

أمقت�شى محرر مجلس االداضة، 

أتاض8خ  3 ماضس 0)0)، قرض ما يلي :

علي  محمد  السيد  استقالة 

الوطنية  للبطاقة  الحام2   - تازي 

ضقم  BE58055 من منصبه كعرو 

مجلس إداضة الشركة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

سبتمبر   5 أتاض8خ  أالداض البيراء 

0)0) تحت ضقم )75366.
للنشر واإليداع

581 P
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شركة بوليدينك لوجيستيك
ش.م

شركة مساهة

ضبسمالها : 3.300.000 دضهم

ذات املقر االجتماعي : 

أالداض البيراء، الوحدة الصناعية 

اوالد صالح أوسكوضة الداض البيراء

السج2 التجاضي ضقم  5030)

أمقت�شى محرر مجلس االداضة، 

أتاض8خ 5 ديسمبر 9 0)، قرض ما يلي :
استقالة السيد محمد علي تازي 

ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2   -

كرئيس  منصبه  من   BE58055 

مجلس إداضة ومدير عام لشركة.

البعمراني  املهدي  السيد  تعيي5 

ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 

J278787 كرئيس مجلس إداضة ومدير 

عام لشركة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

فبراير  أتاض8خ     أالداض البيراء 

0)0) تحت ضقم 30)730.
للنشر واإليداع

582 P

ديوا5 األستاذة إيما5 ألعلمي

موثقة

7) ، زنقة الزبير اأن العوام إقامة دنيا - ب- 

ضقم 0  الصخوض السوداء

الداض البيراء

الهاتف : 5.05).5).)).05 / 5.0).5).)).05

ديلترم ش.م.م
ضبسمالها 500.000.  دضهم

مقرها االجتماعي الداض البيراء، 

06 شاضع محمد جمال الدضة إقامة 

الحمد، املكتب ب ض ) ب الطاأق 

الثالث عي5 السبع

تلقته  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

األستاذة إيما5 ألعلمي، موثقة أالداض 

البيراء أتاض8خ 5 نوفمبر 0)0) فوت 

3750 حصة  السيد امباضك الفندق 

ضبسمال  في  يملكها  التي  اجتماعية 

لفائدة  ش.م.م،  ديلترم  الشركة 

السيدة فاطمة ناصيري.

الشر8ك  قراض  محرر  أمقت�شى 

الوحيد للشركة «ديلترم» الذي تلقته 

األستاذة إيما5 ألعلمي، موثقة أالداض 

تم   (0(0 نوفمبر   5 أتاض8خ  البيراء، 

تقر8ر ما يلي :

الحصص  تفو8ت  على  املوافقة 

االجتماعية من طرف السيد امباضك 

فاطمة  السيدة  لفائدة  الفندق 

ناصيري.

تغيير الشك2 القانوني من شركة 

شر8ك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد إلى شركة محدودة املسؤولية.
من القانو5   6 و  تغيير الفص2   

األسا�شي للشركة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
البيراء أتاض8خ 7) نوفمبر 0)0) ضقم 

.75556 
للنسخة واإلشاضة

األستاذة إيما5 ألعلمي

583 P

بولبات للنقل
ش.م.م

  6 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

ديسمبر 0)0) قامت السيدة فاطمة 

الزهراء أولبات أتفو8ت للسيد حميد 

لبيض 50) حصة تملكها أالشركة.

يترمن  عرفي  عقد  أمقت�شى 

االستثنائي  العام  الجمع  محرر 

املنعقد أتاض8خ 6) نوفمبر 0)0) تم :

املذكوضة  الحصص  أيع  إحالة 

بعاله مع قبولها.

تقسيم  في  النهائية  املصادقة 

الربسمال.

تغيير القانو5 األسا�شي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

يناير  )0) تحت عدد 355 76.

أاملحكمة  الشركة  تعدي2  تم 

  5 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

يناير  )0) تحت عدد 56  .
من بج2 امللخص واإلشاضة

584 P

 COMPTOIR HAMMAMI

MAROC

SARL

ضبس مال : 7.700.000  دضهم

 5 شاضع الزضقطوني إقامة الستقراض 

الطاأق 3 الداض لبيراء

 IF:   14429042 / RC: 279647 /

ICE : 000082928000092

التحديث القانوني

استقالة مسير 

تعيي5 مسير جديد

 COMPTOIR شركاء  اجتمع 

جمع  في    HAMMAMI MAROC

 17/03/2021 أتاض8خ  عمومي 

ووافقوا على :

بأوصبر  يوسف  السيد  استقالة 

من تسيير الشركة عبر محرر اجتماع 

الجمع العام االستثنائي.

تحديث النظام األسا�شي في املادة 

املسيرينعلى  أتعيي5  املتعلقة    3

النحو التالي :

األسا�شي  النظام  في  املسيرين 

السيد حبيب حمامي   : للشركة هما 

ك2  يتمتع  حمامي.  خلي2  والسيد 

كاملة  توقيع  أصالحيات  هؤالء  من 

يمكنهم تعيي5 مسير  إللزام الشركة. 

األسا�شي  النظام  تغيير  آخربدو5 

للشركة في اجتماع عام عادي بسيط 

ومن ثم تحديد نطاق صالحيات هو 

ذلك عبر محرر الجمع العام العادي

ضجب  أن  لسعد  السيد  -تعيي5 

اجتماع  محرر  عبر  جديد  مسير 

الجمع العام العادي.

التجاض8ة  املحكمة  في  اإليداع  تم 

5 يوليو  )0)  أالداض البيراء أتاض8خ 

تحت ضقم 5))3 . 

585 P

 MED AFRICA LOGISTICS
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 

متعددة الشركاء أربس مال 

500.000.) دضهم

مقرها االجتماعي 95  شاضع امي2 

زوال الطاأق 7 ضقم  )

الداض البيراء

ضقم السج2 التجاضي 300035

هبة الحصص االجتماعية للشركة -
تحول الشركة إلى شركة ذات 

مسؤولية محدودة متعددة الشركاء 
ز8ادة ضبس املال 
تعيي5 مسير جديد

فاتح  أتاض8خ  عرفي  عقد  أموجب 

وهبت  البيراء  أالداض  ماضس  )0) 

السيدة لبنى الهربة الى زوجها :

آالف  بضبعة  عمودي  زهير  السيد 

5500 حصة اجتماعية  وخمسمائة  

 MED AFRICA  » شركة  في  تملكها 

.« LOGISTICS

وفقا للقراضات االستثنائية املتخذة 

في   ماضس  )0)، فإ5 الشركاء - )

وافقوا على الهبة املذكوضة -

الشركة  مال  ضبس  ز8ادة  قرضوا 

دضهم يؤخذ من   (.000.000  - أمبلغ 

املحتجزة»  األضباح  «حساب  احتياط 

إلى  دضهم   500.000 من  ليرتفع 

500.000.) دضهم.

 7 ونتيجة لذلك تم تع دي2 البند 

«أربس  من النظام األسا�شي املتعلق 

املال» 

ذات  شركة  إلى  الشركة  حولت 

مسؤولية محدودة متعددة الشركاء -

مسيرا  عمودي  زهير  السيد  عي5 

لبنى  للسيدة  خلفا  للشركة  وحيدا 

الهربة.

تمت اإليداع القانوني في املحكمة 

التجاض8ة أالداض البيراء في 5) ماضس 

 )0) تحت ضقم 503 77 - 3
من بج2 اإليجاز والبيا 5

586P
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 GOLDEN

AGROALIMENTAIRE

  SARL AU

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

الغير العادي املنعقد أتاض8خ )  فبراير 

 )0) أالداض البيراء.

 تقرض ما يلي :

نق2 املقر االجتماعي  من العنوا5 

القديم 57) شاضع اأا شعيب الدكالي 

حي الفرح الطاأق  ، الداض البيراء.

  06 ضقم    : إلى العنوا5 الجديد 

الطاأق األول الحي الصناعي جماعة 

مديونة الداض البيراء.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  للمحكمة  الربط 

البيراء أتاض8خ 09 بأر28  )0) تحت 

عدد 75 775.

587 P

 FAIMAX SERVICES

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : شاضع تادلة الطاأق 

الثاني دضب مراكش ألوك 9 ضقم 95 

عالية محمدية 

ضقم السج2 التجاضي : 39)6)

تفو8ت حصص اجتماعية
االستثنائي  العام  الجمع  قرض 

ماضس  )0)   8 أتاض8خ  املنعقد 

 FAIMAX لشركة فيماكس سرفيس 

ش.م.م.ش.و   SERVICES SARLAU

ما يلي :

حصة   500 املوافقة على تفو8ت 

اجتماعية مملوكة للسيد عبد الجباض 

امحلي لفائدة السيد بسامة املهدي 

سحيم.

املوافقة على استقالة املسير عبد 

الجباض امحلي.

تغيير الشك2 القانوني من شركة 

محدودة املسؤولية SARL  الى شركة 

محدودة املسؤولية ذات شر8ك وحيد 

.SARLAU

املهدي  السيدبسامة  تعيي5 

سحيم كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محددة.

جميع العقود املصرفية والتجاض8ة 

الشر8ك  طرف  من  توقع  للشركة 

واملسير الوحيد السيد بسامة املهدي 

سحيم.

التأسي�شي  القانو5  تحديث 

للشركة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  للمحكمة  الربط 

تحت  ماضس  )0)   (9 أاملحمدية، 
ضقم7 8.

588 P

 IMMOBILIER

CONSTRUCTION MAROC
SARL A.U

ضبسمالها : 000.000.) دضهم

املقر االجتماعي :  7 عماضة إأن 

أطوطة ملتقى إأن أطوطة وعبد 
الكر8م الديوضي الطاأق ضقم األول 

ضقم 3 الداض البيراء

تغيير مقر الشركة
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

ماضس  )0)   (5 أتاض8خ  االستثنائي 

قرضت السيدة مليكة مرشود الشر8ك 

 IMMOBILIER لشركة  الوحيد 

 CONSTRUCTION MAROC

      .SARL A.U

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   

بشر8ك وحيد ما يلي : 

للشركة:  االجتماعي  املقر  تغيير 

ملتقى  أطوطة  إأن  عماضة  من  7 

الديوضي  الكر8م  وعبد  أطوطة  إأن 

البيراء.   الداض   3 الطاأق األول ضقم 

شاضع موالي سليما5،   ،80 ضقم  إلى 

عي5   ، ( مكتب ضقم  الطاأق الثاني، 

السبع٬ الداض البيراء.

إثر دلك تم تعدي2 البند الرابع من 

القانو5 الداخلي للشركة.                                                               

أكتاأة  القانوني  اإليداع  ثم 

أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

تحت  بأر28  )0)،   9 يوم  البيراء 

ضقم 775075.

589 P

ROSA PIEL
SARL

ضبس مال : 00.000) دضهم

املقر الرئي�شي : شاضع أوضدو أوضكو5 

الداض البيراء

تعدي2
السيدة العلمي الزهراء ، والسيدة 

محمد،  والعلمي  نوض8ة،  العلمي 

والعلمي آدم، والعلمي بميمة ، يبيعو5 

في  يمتلكونها  التي  بسهمهم  جميع 

ROSA PIEL  SARL الشركة املسماة

اسم  مع  سهم   800 تبلغ  والتي 

دضهم    00 مائة  أقيمة  ضمزي. 

مبلغ  العلمي فتح هللا مقاأ2  للسيد 

.
ً
80.000.00 دضهم يدفعها األخير نقدا

لربس  الجديد  التوزيع  سيكو5 

املال على النحو التالي :

السيد. العلمى فتح هللا 00.000) 

دضهم.

بي ما مجموعه: 200،000 دضهم

بعد أيع جميع بسهم الشركا ء؛

السيدة العلمي الزهراء ؛

العلمي  نوض8ة  العلمي  السيدة 

محمد؛ العلمي آدم؛

السيد  لصالح  بميمة  والعلمي 

العلمي فتح هللا توزعت األسهم على 

النحو التالي : 

السيد. العلمى فتح هللا.

 000) سهم.

بي ما مجموعه : 000) سهم.

وبالتالي تحولت الشركة من شركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد. 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

ماضس  )0)، تحت ضقم 397 77

في  تعديلها  الشركة  بودعت 

البيراء  أالداض  التجاضي  السج2 

ضقم  تحت   23/03/2021 أتاض8خ: 

   65(7

590 P

MCA MANAGEMENT
الز8ادة في الربسمال

مؤضخ  عرفي  عقد  أموجب 

ماضس  )0)    0 يوم  أالبيراء 

ومسج2 أنفس املدينة قرضت شركة 

MCA MANAGEMENT  شركة ذات 

   00.000 املهام املحدودة وضبسمالها 

دضهم، ذات  املقر  الرئي�شي  في الداض 

شاضع محمد الخامس     97  : البيراء 

ما يلي :

الز8ادة في الربسمال أمبلغ  3.000 

دضهم إلى    00.000 دضهم لرفعه من 

 30 أإنشاء  ودلك  دضهم    03.000

حصة من فئة 00  دضهم للواحدة.

من القانو5  و7   6 تعدي2 املواد  

األسا�شي للشركة.

األسا�شي  النظام  صياغة  إعادة 

للشركة.

اإليداع: ثم اإليداع القانوني لدى 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

8 بأر28  )0)، وتحت  أالبيراء يوم 

ضقم 773859.

591 P

TOTAL PARTS
الغير  العام  الجمع  أموجب 

 TOTALPARTS لشركة  العادي 

ماضس تجزئة    0 شاضع    39 عنوانها 

أتاض8خ  وذلك  البيراء،  الداض  الوفاء 

.2021/03/23

التعديالت  عن  الشركة  تعلن 

التالية :
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اللة  السيدة  حصص  تفو8ت 
فاطمة املجدوبي اإلدضي�شي إلى السيد 
أيع  خالل  من  وذلك  حامد  ألفقيرة 
000  حصة من الشركة وهي الحصة 

االجمالية.
فاطمة  اللة  السيدة  استقالة 
منصبها  من  اإلدضي�شي  املجدوبي 

كمسيرة للشركة.
تعيي5 السيد حامد ألفقيرة مسير 

وحيد للشركة.
تغيير البنود 6،7،17 من القانو5 

األسا�شي للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  3  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

ماضس  )0).
ضقم اإليداع : 786)77.

السج2 التجاضي : 773) 5.
592 P

LAHLOU HOLDING
 Sarl

املقر الرئي�شي : 8-9 شاضع بسد اأن 
زضاضة وشاضع بأو حيا5 التوحيدي، 

املعاضف الداض البيراء
السج2 التجاضي : 579905 

الشركاء   قراض  محرر  أمقت�شى 
للشركة  املؤضخ في فاتح ماضس  )0)، 
قرضوا  االجتماعي  أمقره  واملنعقد 

ما يلي :
توسيع هدف الشركة؛

نق2 مقر الشركة:
زضاضة  اأن  بسد  شاضع   8-9 الى 
وشاضع بأو حيا5 التوحيدي، املعاضف 

الداض البيراء.
املبنى   - السنوبر  من شاضع    

ً
أدال

) الطاأق الرابع - شقة ضقم )  الداض 
البيراء.

إيراح الفصول  الخاصة أتعيي5 
اإلداضة وعقد االجتماعات.

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 
البيراء تحت ضقم  99   أتاض8خ 9) 

ماضس   )0).
593 P

ديوا5 االستاذ عبد املجيد أن جلو5 زهر 

موثق أالداض البيراء

مودابوان
ش.م.م

ضبسمالها : 7.000.000 دضهم

الكائن مقرها االجتماعي

أالداض البيراء :  أقعة  3 ، تجزئة 

خالدية، املنطقة الصناعية أن 

مكسيك سيدي عثما5

حي موالي ضشيد

س.ت ضقم 5095 )

هبــــــــة  حق االنتفاع لحصص 
اجتماعية 

وتفو8ت حصص اجتماعية
توص2  توثيقي  عقـد  أمقت�شى 

جلو5  أن  املجيد  عبد  األستاذ  أه 

أتاض8خ  موثـق أالداض البيراء،   زهر، 

السيد عبد  وهب  5) ماضس  )0)، 

  35000 لـ  املولى ضتيب  حق اال نتفاع  

في  يملكه   الذي  اجتماعية   حصة 

الشركة املسماة موداأوا5 ش.م.م.،  

لفائدة اأنته اآلنسة هند ضتيب.

توص2  توثيقي  عقـد  أمقت�شى 

جلو5  أن  املجيد  عبد  األستاذ  أه 

أتاض8خ   موثـق أالداض البيراء،   زهر، 

اآلنسة  فوتت  ماضس  )0)،   (5

حصة    35000 جميع  ضتيب   هند 

الشركة  في  تمتلكها  التي  اجتماعية  

لفائدة  املسماة موداأوا5 ش.م.م.،  

السيد ضشيد ضتيب.

العام  الجمع   قراض  أمقت�شى 

استثنائية  أصفة  املنعقد  العادي 

قرض شركاء  ماضس  )0)،   (5 أتاض8خ 

شركة «موداأوا5» ش.م.م.  ما يلي :

املصادقة على  هبة حق االنتفاع 

لـ 35000 حصة اجتماعية  من طرف  

السيد عبد املولى ضتيب، لفائدة  اأنته 

اآلنسة هند ضتيب.

  35000 تفو8ت  على  املصادقة 

اآلنسة  حصة اجتماعية من طرف  

ضشيد  السيد  لفائدة  ضتيب،  هند 

ضتيبب.

اثبات التقسيم الجديد لربسمال 

الشركة وتعدي2 القانو5 األسا�شي.

واثبات استقالة السيد عبد الحق 

ضتيب من منصبه كمسير غير شر8ك 

وتأكيد السيد ضشيد ضتيب.

وتحديد  للشركة  وحيد  كمسير 

مهامهن.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أمدينة  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

الداض البيراء، أتاض8خ  8 اأر28  )0) 

تحت عدد )77388.

594 P

INFINI COMPETENCES

 شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شر8ك وحيد

ضبس مال الشركة 0.000  دضهم

املقر االجتماعي  :  )5 زنقة 5) حي 

بناس بسفي

السج2 التجاضي :  55 7

الجمع  قراضات  محرر  أموجب 

أتاض8خ  املنعقد  االستثنائي  العام 

قرض  أأسفي   (0(0 ديسمبر   3 

 INFINI لشركة  الوحيد  الشر8ك 

COMPETENCES ما يلي  : 

ز8ادة ضبسمال الشركة من 0.000  

دضهم عن طر8ق   900.000 دضهم إلى 

للشر8ك.  الجاضي  الحساب  إدماج 

و8تم تحقيق هذه الز8ادة من خالل 

اصداض 8900 حصة اجتماعية جديد 

أقيمة 00  دضهم للحصة الواحدة.

النظام  من  و7   6 املادة  تعدي2 

األسا�شي للشركة.

تحيي5 النظام األسا�شي للشركة. 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   5 أتاض8خ  أآسفي  اإلأتدائية 

 )0) تحت ضقم 355.

595 P

DEUTSCHMANN

 SARL

نق2 املقر االجتماعي 

الجمع  قراضات  محرر  أموجب 

املنعقد  للشركاء  االستثنائي  العام 

أتاض8خ فاتح ماضس  )0) تقرض ما يلي : 

للشركة  االجتماعي  املقر  نق2   -

الطاأق    الزضقطوني  شاضع   55 من 

إلى  الداض البيراء  حي املستشفيات، 

  5 العنوا5 الجديد الداض البيراء، 

شاضع الحسن البصري.

النظام  من   5 املادة  تعدي2   -

األسا�شي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة للداض البيراء أتاض8خ 7 بأر28 

 )0) تحت ضقم 773655.

596 P

 ALASKA HOME

APPLLIANCES

 SARL

نق2 املقر االجتماعي 

الجمع  قراضات  محرر  أموجب 

املنعقد  للشركاء  االستثنائي  العام 

أتاض8خ فاتح ماضس  )0) تقرض ما يلي : 

للشركة  االجتماعي  املقر  نق2   -

الطاأق    الزضقطوني  شاضع   55 من 

إلى  الداض البيراء  حي املستشفيات، 

  5 العنوا5 الجديد الداض البيراء، 

شاضع الحسن البصري.

النظام  من   5 املادة  تعدي2   -

األسا�شي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة للداض البيراء أتاض8خ 7 بأر28 

 )0) تحت ضقم 773655.

597 P
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M EXPERTS AUDIT
SARL AU

ضبسمال 50.000 دضهم 

 املقر الرئي�شي :  5  شاضع محمد 

 الزضقطوني الطاأق   ضقم )

الداض البيراء

IF  :  37501002 RC  :  433231

اإلداضة،  قراض  محرر  أمقت�شى 

 M EXPERTS لشر8ك الوحيد لشركة

AUDIT SARL AU، تقرض ما يلي : 

5  شاضع    : نق2 املقر الرئي�شي إلى 
 ( ضقم  محمد الزضقطوني الطاأق   

الداض البيراء.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

نوفمبر 0)0) تحت ضقم 6 7 77.

598 P

Ste ABDILY TRANS
 SARL

العام  الجمع  عقد  أمقت�شى   )I

ماضس  )0)    0 أتاض8خ  االستثنائي 

قرض مساهمو الشركة ما يلي :

التصفية النهائية للشركة.

التشطيب على السج2 التجاضي.

 تم القيام أاإليداع القانوني لدى 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

 أالداض البيراء أتاض8خ 9) ماضس  )0)

تحت ضقم 78))77.

599 P
ملخص من بج2 النشر

ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشاضة القانونية والجبائية 

محاسب معتمد من طرف الدولة

 الهاتف :  55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

SANAGAB
SARL D’AU

 جاب سنا ش م م بشر8ك وحيد

الراسمال : 50.000 دضهم
زنقة اأن كثير السلم د الطاأق 

االض�شي املح2 م   زاو8ة سفيا5 

الطوضي البيراء -

 السج2 التجاضي عدد 555.855

قف2 التصفية 
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى   

االستثنائي للشركة املؤضخ في 6  ماضس 

االجتماعي أمقرها  واملنعقد   (0(  

تقرض ما يلي :  

التصفية  عملية  على  املصادقة 

واإلعال5 عن قفلها.

السيدة  الشركة  مصفية  إأراء   -

سناء جبري اإلأراء التام.

أالـمحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 التجاض8ة أالبيراء تحت ضقم 8 773.9

أتاض8خ 08 بأر28  )0).
مقتطف وبيا5

600 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

مستشاض قانوني وجيائي

محاسب معتمد من طرف الدولة

 الهاتف :  55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco. ma

SAMICOLOR 

 SARL D’AU

 سامي كولوض ش م م يشر8ك وحيد

الراسمال 00.000  دضهم

الرقم 55 الزنقة 0  املجموعة 5 

سيدي مومن الجديد البيراء

 السج2 التجاضي 563 0 

قف2 عملية التصفية 
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

االستثنائي للشركة املؤضخ في 5 ماضس 

االجتماعي  أمقرها  واملنعقد   (0( 

تقرض ما يلي :  

التصفية  عملية  علي  املصادقة 

واإلعال5 عن قفلها.

السيد  الشركة  مصفي  إأراء   -

عبدهللا اصر8دي، اإلأراء التام.

أالـمحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 التجاض8ة أالبيراء تحت ضقم 5)773.9

أتاض8خ 8 بأر28  )0).
 مقتطف وبيا5

601 P

 Société  METAPLUME
-SARL AU 

ضبس مال 0.000  دضهم

املقر :  0 ، شاضع الحر8ة، الطاأق 

الثالث، شقة 5 الداض البيراء

RC n°  : 385659 /IF  :  24868080

ح2 الشركة
أتاض8خ  الشر8ك  قراضات  على  أناًء 

7  ماضس  )0)، تقرض ما يلي : 

  7 أتاض8خ  مبكرا  الشركة  ح2 

ماضس  )0) وتصفيتها.

 MESSEGUE  / السيد  تعيي5 

 Philippeو  Marcو  FREDERIC

للمصفي  وكمقر  للشركة  كمصفى 

محدد في :  0 ، شاضع الحر8ة، الطاأق 

الثالث، شقة 5 الداض البيراء.

التجاض8ة املحكمة  في  اإليداع   تم 

يوليو  )0)   05 في  البيراء  أالداض 

في السج2 الزمني    3530 تحت ضقم 

ضقم 0 7737.

602 P

تكنولوجي أونجين بنستب
 TECHNOLOGIE ENGIN

« BENCTP « SARL-AU

في طوض التصفية

ضبسمال الشركة 00.000  دضهم

املقر االجتماعي :  55  زنقة محمد 

السميحة،إقامة جوهرة محمد 

السميحة الطاأق 06 الشقة ضقم 35 

الداض البيراء

السج2 التجاضي ضقم :  79 555

تصفية الشركة
أمقت�شى محرر الجمع العام غير 

ماضس  )0)   8 العادي املنعقد أتاض8خ 

قرض الشر8ك الوحيد للشركة «تكنولوجي 

ش.ذ.م.م.ش.و أنستب»   بونجي5 

ضبسمالها 00.000  دضهم ما يلي : 

ح2 الشركة قب2 تاض8خ انقرائها 

القانوني وبالتالي تصفيتها أصفة ودية 

اأتداء من تاض8خ 8 ماضس  )0).

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

  55 ب    : أمقرها االجتماعي الكائن 
زنقة محمد السميحة،إقامة جوهرة 

الشقة   06 محمد السميحة الطاأق 
بهذا العنوا5  الداض البيراء   35 ضقم 

املتعلقة بشا5  ستتم ك2 املراسالت 

تصفية الشركة. 

السيد    : تعيي5 كمصفي للشركة 

أنشمخة حسن.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

البيراء أتاض8خ 05 بأر28  )0) تحت 
ضقم 3059  في السج2 الزمني.

603 P

زرديانة املغرب
 ZARIDIANA MAROC

 SARL-AU 

في طوض التصفية
ضبسمال الشركة 00.000  دضهم

املقر االجتماعي :  55  زنقة محمد 

السميحة،إقامة جوهرة محمد 

السميحة الطاأق 06 الشقة ضقم 35 

الداض البيراء

السج2 التجاضي ضقم :  555389

تصفية الشركة
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

يناير   (6 غير العادي املنعقد أتاض8خ 

 )0)، قرض الشر8ك الوحيد للشركة 

ش.ذ.م.م.ش.و  املغرب»  «زضديانة 
ضبسمالها 00.000  دضهم ما يلي : 

ح2 الشركة قب2 تاض8خ انقرائها 

القانوني وبالتالي تصفيتها أصفة ودية 

اأتداء من تاض8خ 6) يناير  )0).

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

  55 ب    : أمقرها االجتماعي الكائن 
زنقة محمد السميحة،إقامة جوهرة 

الشقة   06 محمد السميحة الطاأق 
بهذا العنوا5  الداض البيراء   35 ضقم 

املتعلقة بشا5  ستتم ك2 املراسالت 

تصفية الشركة. 

السيد    : تعيي5 كمصفي للشركة 

نوض الدين حسيني.
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أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 
أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
فبراير  )0)   (3 أتاض8خ  البيراء 

تحت ضقم 0 69 في السج2 الزمني.
604 P

ROUHA MEGA TRAVAUX
SARL

شركة مصفاة
أربسمال 0.000  دضهم مقر 

التصفية 7  ضقم ) تجزئة ضحى   
عي5 سبع الداض البيراء.

التسجي2 التجاضي : 35859).
انهاء التصفية

االستثنائي  العام  الجمع  قرض 
املنعقد أتاض8خ 2020/02/10 لشركة  
.ROUHA MEGA TRAVAUX SARL
النهائي  الحساب  على  املوافقة 
اإلغالق  للشركة  الحبية  للتصفية 

النهائي لعملية الح2 الحبي املسبق.
اعفاء وتبرئة ذمة مصفي.

من  الشركة  تشطيب  طلب 
ضقم  أالبيراء  التجاضي  السج2 

.(35859
تم اإليداع  القانوني أكتاأة ضبط 
السج2 التجاضي للمحكمة التجاض8ة 
تحت  بأر28  )0)   7 يوم  أالبيراء 

ضقم 773705.
605 P

 MONDIAL AUTOMOBILE 
ALLEMAND

شركة ذات مسؤولية محدودة 
للشر8ك الوحيد

ضبسمال الشركة  :  0.000  دضهما
ضقم السج2 التجاضي : 355657

املقر االجتماعي  :  مجموعة 5   - 
مدخ2 7 - شقة 0   

الطاأق الرابع - بنا�شي- سيدي البر 
نو�شي-الداض البيراء

عام  جمع  محرر  أموجب 
أالداض  الوحيد  للشر8ك  استثنائي 
فبراير  00)    5 في  البيراء 
 MONDIAL  << املسماة  للشركة 
 AUTOMOBILE ALLEMAND <<

SARL AU تقرض مايلي  :    

الفض املبكر للشركة.

احمد  موكر8م    : السيد  تعيي5 

والساكن  الشركة  لفض  كمأموض 

التوسعية  -1املجموعة  السالم  ب 
سيدي -11بنا�شي  ضقم   21- زنقة   - 

 البر نو�شي-الداض البيراء.

كعنوا5  االجتماعي  املقر  تحديد 

-    5 أاملجموعة  الشركة   لتصفية 

الطاأق   -    0 شقة   -  7 مدخ2 

الرابع بنا�شي سيدي البر نو�شي الداض 

البيراء.

تم القيام أاإليداع القانوني أكتاأة 

الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 

البيراء أتاض8خ 30 ماضس  )0) تحت 
ضقم 395)77.

606 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشاضة القانونية والجبائية 

محاسب معتمد من طرف الدولة

 الهاتف :  55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

GABSANA
SARL D’AU

 جاب سنا ش م م بشر8ك وحيد

الراسمال 50.000 دضهم
زنقة اأن كثير السلم ج الطاأق 

االض�شي الشقة ) زاو8ة سفيا5 عطاو 

البيراء -

 السج2 التجاضي عدد  559.07

قف2 التصفية 
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

االستثنائي للشركة املؤضخ في 6  ماضس 

االجتماعي أمقرها  واملنعقد   (0(  

تقرض ما يلي :  

التصفية  عملية  على  املصادقة 

واإلعال5 عن قفلها. 

السيدة  الشركة  مصفية  إأراء   -

سناء جبري اإلأراء التام.

أالـمحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 التجاض8ة أالبيراء تحت ضقم ))773.9

أتاض8خ 8 بأر28  )0).
مقتطف وبيا5

607 P

STE BMSA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك واحد

تكو8ن
  0 تبعا لعقد عرفي أالرباط يوم 

ذات  شركة  إنشاء  تم  ماضس  )0) 

واحد  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

ذات املميزات التالية :

اسم  بخذت  الشركة   : االسم 

.BMSA TRAVAUX

الخاصة  األعمال  ك2   : األهداف 

أالبناء.

املالية،  التجاض8ة،  العمليات  ك2 

املرتبطة  والصناعية،  والعقاض8ة 

أأهداف  مباشرة  غير  بو  مباشرة 

الشركة.

شقة   (3 عماضة   : املقر االجتماعي 

8  جنا5 املنصوض )0 تمسنا.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التسجي2 أالسج2 التجاضي.

  00.000 في  حدد   : الربسمال 

حصة    000 إلى  مقسمة  دضهم 

اجتماعية كلها محرضة نقدا من طرف 

الحق  عبد  السيد  الوحيد  الشر8ك 

مراد مقيم بعماضة 3) شقة 8  جنا5 

املنصوض )0 تمسنا.

السنة   : االجتماعية  السنة 

االجتماعية تبتدئ من فاتح يناير إلى 

غاية  3 ديسمبر من ك2 سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد عبد الحق مراد.

أاملائة   5 بعدخصم   : األضباح 

بو  يوزع  الباقي  القانوني،  لالحتياط 

يؤج2 حسب قراضات الجمعية العامة 

العادية.

تم وضع  وقد   : القانوني  اإليداع 

املحكمة  لدى  القانوني  اإليداع 

التجاض8ة أالرباط يوم 3  بأر28  )0) 

تحت ضقم )553.
عن النسخة والنص

608 P

STE BLAAAZE PROD
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM 5, RUE

 DAYET ROUMI, RDC APPT

N°34 AGDAL - RABAT

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
في  مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

النظام  وضع  تم  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة تحم2 الخصائص التالية :

 STE BLAAAZE  : التسمية 

.PROD

شركة   : الشك2 القانوني للشركة 

ذات مسؤولية محدودة.
في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

بلف  إلى  مقسمة  دضهم    00.000

دضهم    00 أمبلغ  حصة    000

للحصة موزعة كالتالي :

 : الدين ضرضاضي  السيد صالح 

500 بضبعى مئة حصة.

ثالث   300  : السيد سفيا5 بزضكي 

مئة حصة.

 300  : بضرضوض  بشرف  السيد 

ثالث مئة حصة.
زنقة   ،5 عماضة   : املقر االجتماعي 

الطاأق السفلي الشقة  ضاية ضومي، 
ضقم 35 - بكدال - الرباط.

اإلنتاج   : االجتماعي  الهدف 

السنمائي والسمعي البصري.

املسيرا5 املساعدا5 :
ضرضاضي  الدين  صالح  السيد 

سفيا5  والسيد  محددة  غير  ملدة 

بزضكي ملدة غير محددة.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 

أتاض8خ     (735 ضقم  تحت  أالرباط 

3  بأر28  )0),
التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

أاملحكمة التجاض8ة أالرباط   ) 5 .

609 P
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STE SNACK KHAMLICHI
SARL AU

   COMLEXE JARDINS IBN

 BATTOUTA BLOC B RDC N°8

GZENAYA - TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر8كة وحيدة

تأسيس
سج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

ماضس  )0)   (( أتاض8خ  أطنجة 

لشركة  األسا�شي  القانو5  وضع  تم 

 SNACK KHAMLICHI SARL AU

ذات املميزات التالية :

الشر8كة :

مغربية  الخملي�شي  تر8ة  السيدة 

  955 سنة  مزدادة  الجنسية 

ب  والساكنة  الحسيمة  أتاضكيست 

5  شاضع الفاييط الطاأق الثالث ضقم 

39 طنجة والحاملة لبطاقة التعر8ف 

الوطنية ضقم K 155704 صالحة إلى 

غاية 6  ماضس  03).

 STE SNACK  : التسمية 

.KHAMLICHI SARL AU

.SNACK : الغرض

الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 

دضهم مائة بلف دضهم    00.000 في 

فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 

00  دضهم للحصة الواحدة اكتتبت 

وسددت كما يلي :

  000  : الخملي�شي  تر8ة  السيدة 

حصة.

   COMLEXE  : االجتماعي  املقر 

 JARDINS IBN BATTOUTA BLOC

.B RDC N°8 GZENAYA - TANGER

املدة : 99 سنة.

تم تعيي5 السيدة تر8ة   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرة  الخملي�شي 

محدودة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   ( أتاض8خ  أطنجة  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 05)3.
مبثابة مقتطف وبيان

610 P

STE PARA EL ISAAF
SARL

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 153 MARJANE 4

MEKNES

RC 35909 - IF 14445678

إغالق التصفية
العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

7  ماضس  )0)  الغير العادي أتاض8خ 

تم   STE PARA EL ISAAF لشركة 

التقر8ر واملصادقة على ما يلي :

اإلغالق النهائي والتصفية الكاملة 

االجتماعي  املقر  وتحديد  للشركة 

كعنوا5 التصفية.

السيد  للمصفي  اإلأراء  إعطاء 

اأراهيم أوسنا.

فيها  تقديم تقر8ر التصفية وجاء 

والخصوم ال �شيء  األصول ال �شيء   :

ضصيد  يقدم  التصفية  وحساب 

يساوي صفر.

أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بأر28   7 أتاض8خ  أمكناس  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 56 .

611 P

STE LEEBLU FIBER
SARL

شركة محدودة املسؤولية

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ    -   

تمت  بأر28  )0)    5 يوم  أالرباط 

لشركة  التأسي�شي  القانو5  صياغة 

لها الخصائص  محدودة املسؤولية، 

التالية :

.STE LEEBLU FIBER : التسمية

استيراد وتصدير نسالة   : الهدف 

خيوط الجبص.

اأن  شاضع   59  : االجتماعي  املقر 

سينا شقة ضقم   بكدال الرباط.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الربسمال : حدد ضبسمال الشركة 

في مبلغ 00.000  دضهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلداضة 

 Mr AMBALA KANDIYIL السيد 

 Mr والسيد   NOUSHAD

 AREEPATTA MOOSA

.MUHAMMADALI

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية  3 ديسمبر.

) -  تم اإليداع القانوني وتسجي2 

الشركة أالسج2 التجاضي للمحكمة 

بأر28    5 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6 8)  .

612 P

STE NAMLAT
SARL

تحو28 املقر االجتماعي
االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 

املنعقد أتاض8خ 8  يناير  )0) قرضت 

ش.م.م   NAMLAT SARL شركة 

ضبسمالها 350.000 دضهم.

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نق2 

03  مجمع سكني حاج سليما5 ضقم 

 ح ي م الرباط.

تعدي2 النظام األسا�شي للشركة.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

أالرباط أتاض8خ 5  بأر28  )0) تحت 

ضقم 755   .
من بج2 االستخالص والبيا5

613 P

STE RAMADIL
SARL AU

تأسيس شركة
  5 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إحداث  تم  يناير  )0) 

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

بشر8ك وحيد تتلخص فيما يلي :

 STE RAMADIL SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

)تاجر  صحي   : الهدف االجتماعي 

إداضة  مفاوض،  أالتفصي2،  بجهزة( 

الصناعية  بو  التجاض8ة  الخدمات 

العسكر8ة  بو  املدنية  الزضاعية  بو 

)مقاول(.

أيتي سكن   553  : املقر االجتماعي 

بمير سال الجديدة.

املدة : 99 سنة.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 

حصة اجتماعية    000 مقسمة إلى 

من فئة 00  دضهم للحصة الواحدة.

التسيير : السيد محمد عدي2 ملدة 

غير محدودة.

 : الفترة املعمول بها خالل السنة 

تبدب من فاتح يناير إلى  3 ديسمبر.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األضباح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قراض الشركاء.

السج2 التجاضي : 5 )33 سال.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية بسال في 

5  ماضس  )0) تحت ضقم 5 )33.
من بج2 االستخالص والبيا5

614 P

 STE REGIONAL PHARMA

MOROCCO
مروكو فاضما ض8جيونال

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0)   7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية :

مروكو  شركة   : الشركة  تسمية 

فاضما ض8جيونال.

  00.000  : الشركة  ضبسمال 

دضهم.

الشركة تمتلكها املسيرة الوحيدة 

السيدة العلمي هبة.

اأن  شاضع   ،79  : املقر االجتماعي 

سينا الشقة ضقم 6 بكدال.
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السج2 التجاضي ضقم 057 5 .

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

من  الشركة  تأسست  التي  املدة 

بجلها : 99 سنة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   8 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 59 5.

615 P

شركة مقهى أولي

CAFE OLE

شركة ذات مسؤولية محدودة

ش.م.م.

ضبسمالها : 00.000  مائة بلف دضهم

مقرها االجتماعي : ضقم 8 إقامة 

الر8ف 3 ألوك ) العماضة   تماضة

سجلها التجاضي : ضقم 7555)  

أاملحكمة االأتدائية أتماضة

أمقت�شى الجمع العام غير العادي 

5) ماضس  )0) قرض الشر8ك  أتاض8خ 

 CAFE بولي  مقهى  لشركة  الوحيد 

OLE ش.م.م. التعديالت التالية :

فسخ الشركة الساأق ألوانه.

الطوهري  املهدي  السيد  تعيي5 

كمصفي الشركة.

مقر التصفية : ضقم 8 إقامة الر8ف 

3 ألوك ) العماضة   تماضة.

املهدي  السيد  املصفي  أراءة 

الطوهري.

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم 

الرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

بأر28    5 أتاض8خ   5537 ضقم  تحت 

.(0( 
عن النسخة والنص
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 STE TAB SERVICES

CONSULTING
ش.م.م

ذات الشر8ك الوحيد

59، شاضع الزضقطوني إقامة الوضود، 

الطاأق التاسع، الشقة 6) 

الداض البيراء

تصفية الشركة
تبعا ملحرر قراضات الشر8ك    -   

يوم  البيراء  أالداض  املؤضخ  الوحيد 

الشر8ك  قرض   (0(0 ديسمبر     

 TAB SERVICES لشركة  الوحيد 

محدودة  شركة   CONSULTING

الوحيد الشر8ك  ذات   املسؤولية 

 ما يلي :

حساأات  على  املصادقة 

 TAB SERVICES لشركة  التصفية 

وكذلك  ش.م.م.   CONSULTING

املصفي  طرف  من  املنجزة  األشغال 

ومنحه إأراء تام ونهائي عليها.

واإلقراض  التصفية  بعمال  إنهاء 

 TAB SERVICES شركة  أأ5 

مصفاة  ش.م.م.    CONSULTING

كليا.

) - اإليداع القانوني : تم أالسج2 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 

فبراير  )0)   3 يوم  البيراء  أالداض 

تحت الرقم ))7638.

617 P

 STE L’ATELIER BY DAR

COOKING
ش.م.م.

ذات الشر8ك الوحيد

589، شاضع محمد الخامس - الرباط

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشر8ك الوحيد

تأسيس
املؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

تم  ماضس  )0)    ( يوم  أالرباط 

املسؤولية  محدودة  شركة  تاسيس 

ذات  الوحيد  الشر8ك  ذات 

الخصائص التالية :

 STE L’ATELIER BY  : التسمية 

ذات  ش.م.م.   DAR COOKING

الشر8ك الوحيد.

الهدف االجتماعي :

مطعم.

ممو5 حفالت.

شاضع   ،589  : االجتماعي  املقر 

محمد الخامس - الرباط.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

قدضه  مبلغ  في  الشركة  ضبسمال 

دضهم  بلف  مائة  دضهم    00.000

حصة    000 بلف  إلى  مقسمة 

  00 منها  الواحدة  قيمة  اجتماعية 

مائة دضهم جميعها مكتتبة ومحرضة 

من طرف السيدة ماجدة كراكشو.

  000  : السيدة ماجدة كراكشو 

حصة.

تمث2  التي  الحصص  مجموع 

الربسمال االجتماعي : 000  حصة.

ماجدة  السيدة  :تعيي5  التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  كراكشو 

محدودة.

تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة أالسج2 التجاضي للمحكمة 

التجاض8ة أالرباط يوم 3  بأر28  )0) 

تحت ضقم 05) 5 .

618 P

STE DUM DUM DESIGN
SARL

ش.م.م.

الربسمال االجتماعي : 0.000  دضهم

املقر االجتماعي : 9  الساكن 78 

زنقة تانسيفت الرباط

  -  أمقت�شى القراض املؤضخ أتاض8خ 

شركة  شركاء  قرض  يناير  )0)    9

ش.م.م   DUM DUM DESIGN 

ما يلي :

 DUM DUM نهاية تصفية شركة

للمسطرة  اتباعا  ش.م.م.   DESIGN

القانونية الجاضي بها العم2.

القانوني  اإليداع  تم  قد   -  (

املحكمة  لدى  التجاضي  أالسج2 

بأر28   8 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 598)  .

619 P

 STE SANOUK

 DECOMMERCE DE

 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE

ش.م.م.

الربسمال االجتماعي : 00.000  

دضهم

املقر االجتماعي : الشقة الرقم 5 

عماضة مبروكة ) تجزئة مبروكة - 

الصخيرات

أمقت�شى الجمع العام التأسي�شي 

تم  ماضس  )0)  أتاض8خ     مؤضخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة أاملميزات التالية :

 STE SANOUK DE  : التسمية 

 COMMERCE DE TRANSPORT

ET LOGISTIQUE ش.م.م.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة.

الهدف : 

البترولية  املنتجات  جميع  توزيع 

نصف جملة.

الوقود  بنواع  من  نوع  اي  نق2 

والغاز.
بو غازي  نفطي  منتج  بي  تسو8ق 

ونصف جملة.

الرقم  الشقة   : االجتماعي  املقر 

 - تجزئة مبروكة   ( عماضة مبروكة   5

الصخيرات.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاض8خ تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الربسمال 

  00.000 في  االجتماعي  الربسمال 

حصة    000 على  مقسمة  دضهم 

موزعة  للواحدة  دضهم    00 أقيمة 

على الشك2 التالي :
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 500  : سنوك  مسعود  السيد 

حصة.

السيد سعيد سنوك : 500 حصة.

املجموع : 000  حصة.

بسندت مهمة التسيير   : التسيير 

إلى السيد مسعود سنوك كمسير ملدة 

 SANOUK DE غير محدودة لشركة 

 COMMERCE DE TRANSPORT

.ET LOGISTIQUE

األسا�شي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفص2 96.05.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

أاملركز الجهوي لالستثماض أالرباط في 

5  بأر28  )0) تحت الرقم 5538.

620 P

STE MERVEILLE DECO
SARL

تأسيس شركة
  8 أتاض8خ  عرفي  عقد  أموجب 

تم تأسيس شركة ذات  ماضس  )0) 

املميزات التالية :

 STE MERVEILLE  : التسمية 

.DECO SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

مسؤولية محدودة.

الوحدة  مدينة   : االجتماعي  املقر 

ألوك C ضقم 35  العيو5 - املغرب.

 : االجتماعية  النشاطات 

التصاميم الداخلية وبشغال الديكوض 

التجاض8ة  اإلداض8ة  املباني  ملختلف 

والخاصة.

قسم  دضهم    00.000  : ضبسمال 

لك2  دضهم    00 حصة،    000 إلى 

واحدة.

التسيير مشترك أي5 اآلنسة فتيحة 

واليدي واآلنسة بمينة السعدي ملدة 

غير محددة.

أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بأر28    ( أتايخ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 1140/2021.

621 P

 STE LA MAHJOUB

TRAVAUX ET SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة
 (9 أتاض8خ  عرفي  عقد  أموجب 

شركة  تأسيس  تم   (0(0 ديسمبر 

ذات املميزات التالية :

 STE LA MAHJOUB  : التسمية 

 TRAVAUX ET SERVICES SARL

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مدينة  مشروع   : االجتماعي  املقر 

الوفاق ألوك D ضقم )58 - العيو5.

بشغال   : االجتماعية  النشاطات 

البناء املتنوعة.

قسم  دضهم    00.000  : ضبسمال 

إلى 000  حصة من فئة  00  دضهم.

ماء  املحجوب   : الوحيد  الشر8ك 

: SJ 22583 العيني5 ب.ت.و

000  حصة.

إلى  يعهدا5   : والتوقيع  التسيير 

السيد املحجوب ماء العيني5 ملدة غير 

محدودة.

أاملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

يناير    5 أتايخ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 113/2021.

622 P

STE ATLATIS FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شر8ك وحيد

تاسيس شركة
تم وضع  بأر28  )0)    3 أتاض8خ 

قانو5 منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشر8ك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :

 STE ATLATIS FISH  : التسمية 

وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشر8ك الوحيد.

لحساب  البرائع  نق2   : الهدف 
الغير، استيراد وتصدير، أيع السمك 
الصيد  أالجملة والتقسيط،  الطري 
االستيراد  البحري أمختلف بشكاله، 
الطر8ة  االسماك  تجاضة  والتصدير، 
االسماك،  وشراء  أيع  واملجمدة، 
املنتجات  مختلف  وتصدير  استيراد 

البحر8ة ...
الراسمال : حدد في مبلغ 00.000  
حصة من    000 الى  دضهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  دضهم    00 فئة 

كاالتي :
  000  ... حمزة  مراأط  السيد 

حصة.
املنطقة   : االجتماعي  املقر 

الصناعية ضقم 5) املر�شى العيو5.
السيد  تسيير من طرف   : االداضة 

مراأط حمزة ملدة غير محددة.
أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو5 
ضقم  تحت  بأر28  )0)،    3 أتاض8خ 

.36 59
623 P

SBAAI MED AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شر8ك وحيد
تاسيس شركة

تم وضع  ماضس  )0)  أتاض8خ  3 
قانو5 منظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشر8ك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية :
 STE SBAAI MED  : التسمية 
املحدودة  املسؤولية  ذات   AGRI

وذات الشر8ك الوحيد.
تربية املوا�شي والدواجن   : الهدف 

أيع االجهزة الفالحية...
الراسمال : حدد في مبلغ 00.000  
حصة من    000 الى  دضهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  دضهم    00 فئة 

كاالتي :
  000  ... محمد  اسباعي  السيد 

حصة.
املقر االجتماعي : تجزئة االم2 ضقم 

70) العيو5.

السيد  تسيير من طرف   : االداضة 

اسباعي محمد  ملدة غير محددة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو5 

ضقم  تحت  بأر28  )0)،   7 أتاض8خ 

.360(7

624 P

 STE SOUTH MOROCCAN

AQUACULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
  7 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة ذات  تم انشاء  ماضس  )0)، 

أالخصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE SOUTH  : التسمية 

 MOROCCAN AQUACULTURE

.SARL

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

أاملغرب وبالخاضج ب :

االستزضاع  املائية،  االحياء  تربية 

االعشاب  استزضاع  السمكي، 

الطحالب  استزضاع  البحر8ة، 

القشر8ات  استزضاع  الدقيقة، 

واملحاض، استزضاع وتربية جميع بنواع 

االسماك.
508 عماضة  ضقم   : املقر االجتماعي 

 ( ضقم  الشقة  الوالء  شاضع  سمية 

الداخلة.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التاسيس.

الراسمال : حدد في مبلغ 00.000  

حصة من    000 الى  دضهم مقسمة 

فئة 00  دضهم للواحدة.

توزيع ضاسمال : 

السيد ايوب قيوح  ... 300 حصة.

 (50  ... السيد محمد أن جدي  

حصة.

 (50  ... لحلو   محمود  السيد 

حصة.

 ( 0  ... أوهدود   مينة  السيد 

حصة.
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تم تعيي5 السيد ايوب   : التسيير 
قيوح والسيد محمود لحلو كمسيرين 
االمراء  اعتماد  مع  للشركة، 

املشترك.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.
أاملحكمة  تم  القانوني  االيداع 
 9 أتاض8خ  الذهب  أواد  االأتدائية 
 2021/582 تحت ضقم  بأر28  )0)، 
وبالسج2 التجاضي تحت ضقم 7889 .
625 P

 STE  RAMLAH AL BAYDA
SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر8ك وحيد
تاسيس شركة

 (9 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة ذات  تم انشاء  ماضس  )0)، 
وحيد  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

أالخصائص التالية :
 STE RAMLAH AL  : التسمية 

.BAYDA SARL AU
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

أاملغرب وبالخاضج ب :
جميع انشطة االيواء السياحي ...

الدشيرة  زنقة   : االجتماعي  املقر 
الرقم 3   حي السالم  الداخلة.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 
التاسيس.

الراسمال : حدد في مبلغ 00.000  
حصة من    000 الى  دضهم مقسمة 

فئة 00  دضهم للواحدة.
توزيع ضاسمال : 

السيد محمد عبد هللا أوحجر  ... 
000  حصة.

التسيير : تم تعيي5 السيد  محمد 
عبد هللا أوحجر كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
  ( أتاض8خ  الذهب  أواد  االأتدائية 
 2021/593 تحت ضقم  بأر28  )0)، 
وبالسج2 التجاضي تحت ضقم 7897 .
626 P

 STE MCMVI
SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد

تاسيس شركة
 (5 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة ذات  تم انشاء  ماضس  )0)، 

وحيد  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

أالخصائص التالية :

.STE MCMVI : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

أاملغرب وبالخاضج ب :

جميع انشطة االيواء السياحي ...

املقر االجتماعي : الرقم 508 عماضة 

   ( ضقم  الشقة  الوالء  شاضع  سمية 

الداخلة.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التاسيس.

الراسمال : حدد في مبلغ 00.000  

حصة من    000 الى  دضهم مقسمة 

فئة 00  دضهم للواحدة.

توزيع ضاسمال : 

  000  ... أوضكاب   عادل  السيد 

حصة.

تم تعيي5 السيد عادل   : التسيير 

أوضكاب كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

 9 أتاض8خ  الذهب  أواد  االأتدائية 

 2021/581 تحت ضقم  بأر28  )0)، 

وبالسج2 التجاضي تحت ضقم 7887 .

627 P

 STEGONETCOM
SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد

تاسيس شركة
 (6 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

شركة ذات  تم انشاء  ماضس  )0)، 

وحيد  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

أالخصائص التالية :

.STE GONETCOM : التسمية
الشركة  هدف  يتعلق   : النشاط 

أاملغرب وبالخاضج ب :
والتصدير  واالستيراد  التجاضة 
والبيع  والتوزيع  والشراء  والخدمة 
غير  املنتجات  السلع وجميع  لجميع 

املحظوضة كيفما كا5 نوعها ...
 508 الرقم   : االجتماعي  املقر 
عماضة سمية شاضع الوالء الشقة ضقم   

الداخلة.
من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التاسيس.
الراسمال : حدد في مبلغ 00.000  
حصة من    000 الى  دضهم مقسمة 

فئة 00  دضهم للواحدة.
توزيع ضاسمال : 

  000  ... املراأط   خالد  السيد 
حصة.

تم تعيي5 السيد خالد   : التسيير 
املراأط كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في  3 ديسمبر.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
  5 أتاض8خ  الذهب  أواد  االأتدائية 
 2021/621 تحت ضقم  بأر28  )0)، 
وبالسج2 التجاضي تحت ضقم  795 .
628 P

 STE DAH TRAVAUX
SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشر8ك وحيد

ضاسمالها : 00.000  دضهم
السج2 التجاضي ضقم : 79 36

تاسيس شركة
  5 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
شركة ذات  انشاء  تم  بأر28  )0)، 
وحيد  بشر8ك  محدودة  مسؤولية 

أالخصائص التالية :
 STE DAH TRAVAUX : التسمية

ش.م.م. بشر8ك وحيد.
بعمال الحفر العامة،    : النشاط 

الصرف الصحي شبكات مختلفة ...
حي    05 ضقم   : االجتماعي  املقر 

االم2   العيو5.

من تاض8خ  سنة اأتداء   99  : املدة 

التاسيس.

دضهم    00.000  : الراسمال 

موزعة  حصة    000 الى  مقسمة 

كالتالي :

السيد مباضكة الساملة الداودي  ... 

000  حصة.

التسيير : تم تعيي5 السيدة مباضكة 

وحيدة  كمسيرة  الداودي  الساملة 

للشركة ملدة غير محدودة.

أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أالعيو5  االأتدائية 

 )0)، تحت ضقم 2021/1176.

629 P

STE SUPRALU
تعديالت قانونية

.STE SUPRALU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

املقر الرئي�شي : شاضع اأنيبا محمد 
القسم  حي  ضقم    عماضة  )  سالم 

العيو5.

الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

ماضس  )0)،    5 الغير عادي أتاض8خ 

قرض املشاضكو5 ما يلي :

الح2 النهائي للشركة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو5 

ضقم  تحت  بأر28  )0)،    5 أتاض8خ 

.2021/1185

630 P

STE TITANIC PESCADO
SARL

تعديالت قانونية
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

  8 أتاض8خ  الشركة  أمقر  املنعقد 

ماضس  )0)، قرض شركاء الشركة ما 

يلي :

السيد  املتنازل   : حصص  أيع 

الغزالي عبد الغني .... 500 حصة.

املتنازل له السيد مساعد سفيا5 

.... 500 حصة.
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مساعد  السيد  تعيي5   : التسيير 

تم  كما  للشركة  كمسير  سفيا5 

اعتماد االمراء الوحيد له.

تغيير الشك2 القانوني للشركة من  

.SARL AU الى SARL

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
الربط أاملحكمة االأتدائية أالعيو5 

ضقم  تحت  بأر28  )0)،   7 أتاض8خ 

.2021/1074

631 P

STE BJ AUTOMOTIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد

تاسيس شركة
أالرباط  مؤضخ  محرر  أمقت�شى 

وضع  تم  فبراير  )0)،   3 أتاض8خ 

القواني5 االساسية لشركة محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد ذات املميزات 

التالية :

واستيراد  تصدير   : الهدف 

السياضات املستعملة والجديدة.

املقر : ألوك ت ب ضقم 8) الرجاء في 

هللا حي يعقوب املنصوض أالرباط.
: حدد ضاسمال أما قدضه  ضبسمال 

00.000  دضهم.

من  الشركة  تداض   : التسيير 

طرف السيد جواد أحراوي ملدة غير 

محدودة.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 

أالرباط  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  بأر28  )0)،    5 أتاض8خ 

السج2 التجاضي  35 5 .

632 P

 STE ESTMED
SARL AU

لشركة  عرفي  عقد  أمقت�شى 

ESTMED SARL AU، سج2 أالرباط 

في 6) بكتوبر 0)0)، تقرض ما يلي :

أيع جميع الحصص التي يمتلكها 

حصة    000 التوضي  سعد  السيد 

للسيدة وفاء االدضي�شي.

أكتاأة  القانوني  االيداع  تم 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
تحت   ،(0(0 نونبر   5 أتاض8خ  أتماضة 

ضقم 93)5.
633 P

 STE CHTAIBI ATLAS
SARL AU

تاسيس شركة
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 
القانو5  وضع  تم  ماضس  )0)   (9

االسا�شي :
جميع االنشطة   : غرض الشركة 
الشحذ،  الرصف،  أاعمال  املتعلقة 
بو  بعمال  الخرسانة،  التبليط، 

انشاءات متنوعة.
  36 ضقم   : االجتماعي  املقر 
الطاأق ) الشقة ضقم 5 زنقة القاهرة 

كوماتراف   تماضة.
مدة الشركة : 99 سنة.

الراسمال : 00.000  دضهم.
االداضة والتسيير : السيد الشطيبي 

محمد.
أاملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بأر28   6 أتاض8خ  أتماضة  االأتدائية 
السج2   ،5373 ضقم  تحت   ،(0( 

التجاضي ضقم  )6)3 .
أمثاأة مقتطف وبيا5

634 P

 STE INSTITUT TEMARA
PRIVE
SARL

ضاسمالها : 00.000  دضهم
مقرها االجتماعي : شاضع محمد 

الخامس، الطلعة 0 ، ضقم 55 تماضة
السج2 التجاضي ضقم : 78839

أالرباط
شركة  الشركاء  أمقت�شى محرر 
INSTITUT TEMARA PRIVE شركة 
املنعقد  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
انشاء  تقرض  ماضس  )0)   9 أتاض8خ 
املدضسية  شبه  لالنشطة  فرعي5 
لشركتنا االم  على العنواني5 التالي5 :

تجزئة فتح الخير عماضات A6 شقة 
ضقم   هرهوضة تماضة.

تجزئة ايت أاها عماضة ) و3 شقة 
ضقم   حي وادي الذهب تماضة.

هذه  لك2  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الوثائق 

أالرباط أتاض8خ 5  بأر28  )0)، تحت 
ضقم 759)  .

635 P

STE R & F CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشر8ك وحيد
ضاسمالها : 0.000  دضهم

مقرها االجتماعي : ضقم 6 زنقة داية 

عوى الطاأق الرابع، شقة ضقم 6  

بكدال الرباط

السج2 التجاضي ضقم :  9597 

أالرباط

أمقت�شى محرر للشر8ك الوحيد 

لشركة R & F CONSULTING شركة 

بشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

فبراير   (8 أتاض8خ  املنعقد  وحيد، 

 )0) تقرض ما يلي :

تصفية ودية للشركة.

نفسه  الوحيد  الشر8ك  تعيي5 

كمصف للشركة.

أتجزئة  التصفية  مقر  تحديد 

الرابع  الطاأق   ،( عماضة  الحرشية 

شقة ضقم 3 الصخيرات تماضة.

هذه  لك2  القانوني  االيداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الوثائق 

أالرباط أتاض8خ 3  بأر28  )0)، تحت 
ضقم 690)  .

636 P

STE HARD SOIL TRAVAUX
تأسيس شركة

تم أتاض8خ فاتح ماضس  )0) وضع 

قانو5 منظم لشركة أاملميزات التالية :

 STE HARD SOIL  : التسمية 

TRAVAUX ش.ذ.م.م.

الهدف : 

 إنشاءات املباني املختلفة واألشغال

العامة.

وبدوات  مواد  وتأجير  وبيع  شراء 

وآالت البناء.

والصرف  الشرب  مياه  بعمال 

الصحي ومعالجة املياه.

الجنينات  دواض   : االجتماعي  املقر 

قيادة وجماعة السويهلة مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الربسمال 

إلى  مقسما  دضهم    00.000 مبلغ 

دضهم    00 فئة  من  حصة    000

موزعة كالتالي :

السيد احمد ازضقا5 50) حصة.

السيد يوسف شوقي 50) حصة.

 (50 املصلوحي  مهند  السيد 

حصة.

السيد خالد شوقي 50) حصة.

غير  ملدة  اإلداضة  تسير   : اإلداضة 

احمد  السيد  طرف  من  محدودة 

ازضقا5 والسيد مهند املصلوحي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية  3 ديسمبر.

99 سنة اأتداء  : حددت في  املدة 

من تاض8خ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى 

أتاض8خ  أمراكش  التجاض8ة  املحكمة 

  ((9(5 بأر28  )0) تحت ضقم    3
التجاضي  أالسج2  الشركة  وسجلت 

أمراكش تحت ضقم 3639  .

637 P

TISSU MAGIC
SARL AU

تأسيس شركة
ماضس   (3 عرفي  عقد  أمقت�شى 

األسا�شي  القانو5  وضع  تم   (0( 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

تحت  وذلك  الوحيد  الشر8ك  وذات 

املعطيات التالية :

 TISSU MAGIC SARL : التسمية

.AU

وخاضج  داخ2  الشركة  غرض 

املغرب :

لجميع  وبالجملة  أالتقسيط  أيع 

بنواع املالبس.
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تصدير  تجاضة،  أيع،  شراء، 
 : املالبس  بنواع  جميع  واستيراد 

للرجال، النساء واألطفال.
املقر : )  مكرض زنقة لبنا5 ضقم 3 

املحيط الرباط.
 99 : حددت مدة الشركة أـ  املدة 
في  تسجيلها  تاض8خ  من  اأتداء  سنة 

السج2 التجاضي.
أمبلغ  حدد   : الشركة  ضبسمال 
  000 إلى  حصة مقسمة    00.000
حصة أـ 00  دضهم للواحدة مكتتبة، 

محرضة وموزعة كالتالي :
  000  : بمز28  بشرف  السيد 

حصة.
املجموع : 000  حصة.

التسيير : تسيير وحيد الشركة من 
الحام2  بمز28  بشرف  السيد  طرف 
 AA36966 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
أاملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 
  5 أتاض8خ  وذلك  أالرباط  التجاض8ة 

بأر28  )0).
سجلت الشركة أالسج2 التجاضي 

تحت ضقم 95) 5 .
مقتطف قصد االشهاض

638 P

AMTIC MAROC
SARL AU

  5 أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
فبراير  )0) تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحم2 الخصائص التالية :
.AMTIC MAROC : التسمية
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي :
التسيير التجاضي.

والخدمات  التواص2  وكالة 
املعلوماتية.
اإلعال5.

ضبسمال الشركة : 00.000  دضهم 
فئة  من  حصة    000 إلى  مقسمة 
00  دضهم للحصة الواحدة موزعة 

أي5 الشركاء على الشك2 التالي :

السيد منير خربوش 000  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

املقر االجتماعي : 5  شاضع األأطال 

الشقة ضقم 5 بكدال الرباط.

املسير : السيد منير خربوش.

التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 50(39

639 P

 ALTEN DELIVERY CENTER

MAROC

 شركة محدودة املسؤولية

بشر8ك واحد

الربسمال : 800.000.) دضهم

املقر االجتماعي : فاس شوض ب   

أالطو 505-505 فاس

ضقم السج2 التجاضي : 9809) فاس

العام  الجمع  محرر  أمقت�شى 

7 يناير  )0)  غير العادي املنعقد في 

واملسج2 أفاس أتاض8خ 6 ماضس  )0) 

 OR : 11945 RE : 13047 تحت ضقم

 ALTEN قرض الشر8ك الوحيد لشركة

 DELIVERY CENTER MAROC

SARL AU ما يلي :

السيد  استقالة  على  املوافقة 

لبطاقة  الحام2  زضوق  بمي5  محمد 

التعر8ف الوطنية ضقم C788629 من 

مهمة التسيير وتسليمه اإلأراء.

أمصلحة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

أفاس تحت ضقم 559 .
أمثاأة مقتطف وبيا5

640 P

 MOYEN ATLAS DE

 CONSTRUCTION

 ET PROMOTION

IMMOBILIERE
ش.ذ.م.م ذات شر8ك وحيد

الربسمال االجتماعي : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : مراكش جليز شاضع 

محمد الخامس قبالة مكتبة شطر

محرر الجمع العام االستثنائي
أمقت�شى عقد توثيقي مؤضخ في 30 

ماضس  )0) يتمث2 في محرر الجمع 

العام االستثنائي تلقاه األستاذ ضشيد 

اضهمي موثق أمراكش قرض ما يلي :

املصادقة القبلية ملشروع تفو8ت 

التي  االجتماعية  الحصص  مجموع 

يملكها الشر8ك الوحيد السيد بحمد 

خديجة  السيدة  لفائدة  خلفاوي 

خلفاوي.

خلفاوي  بحمد  السيد  استقالة 

من مهامه كمسير للشركة.

خلفاوي  خديجة  السيدة  تعيي5 

مسيرة للشركة ملدة غير محددة.

السلطات املمنوحة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 

بأر28  )0) تحت   7 أمراكش أتاض8خ 

ضقم  )7)) .

641 P

OPUS32
ش.ذ.م.م ذات شر8ك وحيد

الربسمال االجتماعي : 0.000  دضهم

املقر االجتماعي : مراكش إقامة 

أرستيج تاضكة عماضة ضقم ) الطاأق 

الثاني مكتب ضقم 5

تأسيس شركة
سج2  موثق  عقد  أمقت�شى 

يناير  )0)   (7 أتاض8خ  أمراكش 

لشركة  األسا�شي  القانو5  وضع  تم 

شر8ك  ذات  ش.ذ.م.م   OPUS32

وحيد على الشك2 التالي :

 OPUS32  : الشركة  تسمية 
ش.ذ.م.م ذات شر8ك وحيد.

 : للشركة  االجتماعي  الهدف 
اإلنعاش العقاضي.

املقر االجتماعي للشركة : مراكش 
 ( ضقم  عماضة  تاضكة  أرستيج  إقامة 

الطاأق الثاني مكتب ضقم 5.
ضبسمال  : حدد  الشركة  ضبسمال 
دضهم    0.000 مبلغ  في  الشركة 
اجتماعية  حصة    00 إلى  مقسمة 
من فئة 00  دضهم للحصة الواحدة 
وبشك2  الوحيد  الشر8ك  قب2  من 

كام2 :
السيد نبي2 الغزواني : 00  حصة 

اجتماعية.
مجموع : 00  حصة اجتماعية.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تقييدها  تاض8خ  من  اأتداء  سنة   99

أالسج2 التجاضي أمراكش.
الشركة  تسير   : الشركة  تسيير 
الغزواني  نبي2  السيد  طرف  من 
مسير شر8ك وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

 3 ديسمبر من ك2 سنة.
وقد تم اإليداع القانوني للشركة 
التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  أكتاأة 
أمراكش أتاض8خ 5  بأر28  )0) تحت 
   3697 وتحت عدد    ((968 ضقم 

من السج2 التجاضي.
642 P

سوفيجكس
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 00.000  دضهم
ضقم 36 شاضع عالل أن احمد جليز مراكش

FRUGA ALMONDS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها : 500.000 دضهم

عبلة 5  - )8 معسكر الغول جليز 
مراكش

ضقم السج2 التجاضي 67579
العام  الجمع  ملحرر  تبعا 
تم  ماضس  )0)   9 االستثنائي أتاض8خ 

تقر8ر ما يلي :
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أقيمة  حصة   5900 تفو8ت 

شركة  ملك  في  للحصة  دضهم    00

 MOROCCAN ALMONDS

شركة  لفائدة   INTERNATIONAL

.ATLAS NUTS SARL

حدد الربسمال االجتماعي في مبلغ 

 5000 إلى  مقسم  دضهم   500.000

حصة اجتماعية :

 5900  :  ATLAS NUTS شركة 

حصة بي 590.000 دضهم.

   KHALID HOUMMAD السيد 

00  : حصة بي 0.000  دضهم.

بي  حصة   5.000  : املجموع 

500.000 دضهم.

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 

بأر28    5 يوم  أمراكش  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 967)) .

643 P

سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها 00.000  دضهم

ضقم 36 شاضع عالل أن احمد جليز مراكش

 MOROCCAN ALMONDS

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

ضبسمالها : 33.300.000 دضهم

مزضعة اللوز طر8ق الصو8رة 

السويهلة دواض ضاكب 9008 مراكش

ضقم السج2 التجاضي 355))

العام  الجمع  ملحرر  تبعا 

تم  ماضس  )0)   9 االستثنائي أتاض8خ 

تقر8ر ما يلي :

في ملك  حصة   33 .900 تفو8ت 

لحساب   MANSIR MAROC شركة 

.ATLAS NUTS SARL الشركة

في  االجتماعي  الربسمال  حدد 

دضهم مقسم إلى   33.300.000 مبلغ 

333.000 حصة اجتماعية :

 33 .900 : ATLAS NUTS شركة

حصة بي 90.000 .33 دضهم.

 JOSE MANUEL السيد 

حصة     00  :    SIRVENT BAEZA

بي 0.000   دضهم.

بي  حصة   333.000  : املجموع 

33.300.000 دضهم.

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

أاملحكمة  الربط  أكتاأة  القانوني 

بأر28    5 يوم  أمراكش  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )96)) .

644 P

SORETCO شركة
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

الربسمال االجتماعي : 5.000.000 

دضهم

املقر االجتماعي : ضقم )/50  الطاأق 

الثاني إقامة الجامعة شاضع بحمد 

املنصوض الذهبي حي الداخلة بكادير

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

 (0(0 بغسطس  أتاض8خ  3  املؤضخ 

لشركة SORETCO تقرض ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 
إلى العنوا5 الحالي : ضقم 9   ألوك ب 

إالمة بملا  الطاأق الخامس عماضة ب   

حي الهدى بكادير.

تعدي2 القانو5 األسا�شي للشركة.

كتاأة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أأكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

ضقم  تحت  بأر28  )0)    5 يوم 

.99 09

645 P

 AIT ELAAL EXPERTISE ET

CONSEIL
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

قد  ماضس  )0)    ( أتاض8خ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

 AIT ELAAL  : التسمية 

.EXPERTISE ET CONSEIL

الخبرة   : االجتماعي  الهدف 

االستشاض8ة وتقديم الخدمات.

دضهم    0.000  : ضبسمال الشركة 

مقسمة إلى 000  حصة من فئة 0  

دضاهم للحصة الواحدة :

ايت عالل محمد 000  حصة.

من  اأتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي بي من تاض8خ وضع 

السج2 التجاضي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاض8خ التسجي2.

املقر : 59 شاضع اأن سينا شقة    

بكدال الرباط.

املسير : ايت عالل محمد.

التجاضي  أالسج2  التقييد  ضقم 

. 5 (69
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HOUSSAM EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : شاضع محمد 

الديوضي ومحمد عبده إقامة 

كاميليا الطاأق الثاني مكتب ضقم 5) 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :

 HOUSSAM  : التسمية 

.EXPRESS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

محمد  شاضع   : االجتماعي  املقر 

إقامة  عبده  ومحمد  الديوضي 

 (5 كاميليا الطاأق الثاني مكتب ضقم 

القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نق2 

املستخدمي5.

ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

محرضة  للواحدة  دضهم    00 أقيمة 

أكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد عادل   : التسيير 

جناتي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 60083 أتاض8خ )  بأر28  )0).

647 P

EL ABIDI DAWAJIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : زنقة 88) ضقم 8 

بفكا القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :

 EL ABIDI DAWAJIN  : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
املقر االجتماعي : زنقة 88) ضقم 8 

بفكا القنيطرة.

الدواجن  أيع   : الشركة  موضوع 

الصيد  ومحصول  واألضانب 

أالتقسيط.
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

محرضة  للواحدة  دضهم    00 أقيمة 

أكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
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  000 العبدي  امليلودي  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيد امليلودي 

العبدي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 59905 أتاض8خ فاتح بأر28  )0).
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INTERWAY TP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : 5  زاو8ة زنقة 

إشبيلية وسوس شقة ضقم 7 

القنيطرة

تأسيس شركة
أالقنيطرة  عرفي  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم  ماضس  )0)    6 أتاض8خ 

ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 

وحيد  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية :

 INTERWAY TP SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

زاو8ة    5  : االجتماعي  املقر 
 7 ضقم  شقة  وسوس  إشبيلية  زنقة 

القنيطرة.

موضوع الشركة : 

بو  املختلفة  األشغال  في  املقاول 

البناء.

كراء املعدات.

عالقة  له  ما  ك2  عامة  وبصفة 

أنشاط الشركة
ضبسمال  حدد   : الشركة  ضبسمال 

دضهم    00.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة    000 إلى  مقسم 

محرضة  للواحدة  دضهم    00 أقيمة 

أكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد بحمد حدي 000  حصة.
املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد بحمد   : التسيير 
حدي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 7  60 أتاض8خ 3  بأر28  )0).

649 P

 STE MAROC CARROSSERIE
HAFED

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضبسمالها : 00.000) دضهم

املقر االجتماعي : حي الفتح زنقة 
مليلية ضقم 67  متجر ) سيدي 

يحيى الغرب
تأسيس شركة

وضع  تم  عرفي  عقد  أمقت�شى 
ذات  لشركة  األسا�شي  القانو5 
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات 

التالية :
 STE MAROC  : التسمية 

.CARROSSERIE HAFED SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
حي الفتح زنقة   : املقر االجتماعي 
سيدي   ،( متجر    67 ضقم  مليلية 

يحيى الغرب.
: أيع مستلزمات  موضوع الشركة 

السياضات.
تاجر مستوضد.

نق2 املستخدمي5.
ضبسمال الشركة.

دضهم   (00.000 مبلغ  في  حدد 
اجتماعية  حصة   (000 إلى  مقسم 
محرضة  للواحدة،  دضهم    00 أقيمة 
أكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
 660 حماحمة  الراو8ة  السيدة 

حصة.
السيدة نعيمة النجاض 660 حصة.
السيد محمد الناوي 680 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيد حافظ 

الحام2  شر8ك،  غير  مسير  العربي، 

 ،G310673 ضقم  الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية بسيدي سليما5 

بأر28    5 أتاض8خ  ضقم  ) 3  تحت 

.(0( 
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KHALID AND COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : زاو8ة شاضع احمد 

شوقي ومحمد غرنيط ألوك C إقامة 

الليمو5 فال فلوضي مكتب ضقم 7 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :

 KHALID AND  : التسمية 

.COMPANY SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
املقر االجتماعي : زاو8ة شاضع احمد 

شوقي ومحمد غرنيط ألوك C إقامة 

 7 ضقم  مكتب  فلوضي  فال  الليمو5 

القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نق2 

املستخدمي5.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

  000 الحمري  خالد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد خالد   : التسيير 

الحمري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 5) 60.
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TRANS VAULT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : )  زاو8ة الديوضي 

واليرموك عماضة D القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :

 TRANS VAULT SARL : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
املقر االجتماعي : )  زاو8ة الديوضي 

واليرموك عماضة D القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نق2 

املستخدمي5.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد املهدي حراد 000  حصة.

املدة : 99 سنة.

: بسند إلى السيد املهدي  التسيير 

حراد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 53 60 أتاض8خ 5  بأر28  )0).
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ATAT MAHDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : أقعة B3 املغرب 
العربي، القنيطرة
تأسيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  وضع  تم  أالقنيطرة، 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
ذات  وحيد  بشر8ك  املحدودة 

املواصفات التالية :
 ATAT MAHDI SARL : التسمية

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
املقر االجتماعي : أقعة B3 املغرب 

القنيطرة. العربي، 
في  املقاولة   : الشركة  موضوع 

النجاضة.
في مبلغ  حدد   : الشركة  ضبسمال 
  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000
دضهم    00 حصة اجتماعية أقيمة 
مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :
  000 املهداوي  امليلودي  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  بسند   : التسيير 
امليلودي املهداوي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 59 60 أتاض8خ 5  بأر28  )0).
653 P

MEKAUDIS
SARL

الربسمال االجتماعي : 60.000 
دضهم

املقر االجتماعي : عماضة ضقم 
68 تجزئة املغرب العربي ب )، 

القنيطرة
أتاض8خ  العرفي  العقد  أمقت�شى 
املساهمو5  قرض  ماضس  )0)،   3 

 MEKAUDIS SARL للشركة 

دضهم   60.000 االجتماعي  ضبسمالها 

ما يلي :

تحو28 الحصص.

  00 00  حصة من فئة  تحو28 

دضهم للواحدة للسيدة عدنا5 خالد 

لفائدة السيد فرح عبد العز8ز.

  00 00  حصة من فئة  تحو28 

محمد  أطا5  للسيد  للواحدة  دضهم 

لفائدة السيد فرح عبد العز8ز.

الربسمال االجتماعي للشركة هو 

60.000 دضهم مقسم إلى 600 حصة 

مقسمة على الشك2 اآلتي :

أطا5 محمد 00) حصة.

عدنا5 خالد 00) حصة.

فرح عبد العز8ز 00) حصة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   5 االأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ 

 )0)، تحت ضقم 356).
أمثاأة مقتطف وبيا5
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G-H DELIVERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : 57 زنقة عمر اأن 

العاص إقامة اسماعي2 مكتب

ضقم 5 القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :

 G-H DELIVERY   : التسمية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

املقر االجتماعي : 57 زنقة عمر اأن 

العاص إقامة إسماعي2 مكتب ضقم 5 

القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نق2 

املستخدمي5.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

  000 الكومي  بحمد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد بحمد   : التسيير 

الكومي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم  5 60 أتاض8خ 5  بأر28  )0).
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BBC CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : زاو8ة ببي زضع 39 

موالي عبد العز8ز و86 مكرض شاضع 

موالي عبد الرحما5 عماضة A إقامة 

الرضوا5 مكتب ضقم 7 القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

.BBC CONSEIL SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي : زنقة ببي زضع 39 

مكرض شاضع  العز8ز و86  موالي عبد 

إقامة   A موالي عبد الرحما5 عماضة 

الرضوا5  مكتب ضقم 7 القنيطرة.

االستشاضات   : الشركة  موضوع 

اإلداض8ة.

والتجاضي  القانوني  التوطي5 

للمؤسسات.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 
  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000
دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 
مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :
 500 أوكوبة  اسماعي2  السيد 

حصة.
السيد حمزة أرا�شي 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
السيد  إلى  بسند   : التسيير 
حمزة  والسيد  أوكوبة  اسماعي2 

أرا�شي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 57 60.
656 P

 BENHADDOU PRESTATION
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم
املقر االجتماعي : فيال   العامر8ة 
الشاطئ، الطاأق األول، القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :
 BENHADDOU  : التسمية 
 PRESTATION SERVICES SARL

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
املقر االجتماعي : فيال  ، العامر8ة 

الشاطئ، الطاأق األول، القنيطرة.
موضوع الشركة :

واجهات  تنظيف  في  املقاولة 
املتاجر والشقق.

بو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.
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مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 
  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000
دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 
مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :
  000 أنحدو  محمد  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد محمد   : التسيير 
أنحدو.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 
أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 9 599 أتاض8خ فاتح بأر28   )0).
657 P

SOLUTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد
ضبسمالها : 500.000 دضهم

املقر االجتماعي : 57 زنقة عمر
اأن العاص إقامة إسماعي2

مكتب ضقم 5 القنيطرة
تأسيس شركة

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :
 SOLUTRAV SARL  : التسمية 

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.
املقر االجتماعي : 57 زنقة عمر اأن 
العاص إقامة إسماعي2 مكتب ضقم 5 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

بو  املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
البناء.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 
 5000 إلى  مقسم  دضهم   500.000
دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 
مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

 5000 صغير  أن  صراج  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد صراج   : التسيير 

أن صغير.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.
التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 
ضقم 58365 أتاض8خ  ) يناير  )0).

 658 P

YKT SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : ضقم 536 تجزئة 

الوفاء 3، القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية :

.YKT SERVICE SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة.
536 تجزئة  : ضقم  املقر االجتماعي 

الوفاء 3، القنيطرة.

موضوع الشركة :

حراسة املباني العامة بو الخاصة.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

 500 عسيلة  يوسف  السيد 

حصة.

 500 عويسات  ياسي5  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : بسند إلى السيد يوسف 

عسيلة وإلى السيد ياسي5 عويسات.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 60003 أتاض8خ 7 بأر28  )0).

659 P

SPLIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشر8ك وحيد

ضبسمالها : 00.000  دضهم

املقر االجتماعي : 3)  شاضع بنوال 

عماضة فلوضي    مكتب ضقم 5 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أالقنيطرة، تم وضع القانو5 األسا�شي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشر8ك 

التالية :

.SPLIR SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد.

شاضع بنوال   (3  : املقر االجتماعي 

 5 ضقم  مكتب  فلوضي     عماضة 

ميموزا، القنيطرة.

موضوع الشركة : 

تركيب الكهرباء.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  ضبسمال 

  000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

مكتتبة  أكاملها،  محرضة  للواحدة، 

وموزعة على الشركاء كالتالي :

  000 البشا  بيت  ضشيد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

بسند إلى السيد ضشيد   : التسيير 

بيت البشا.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر.

التجاضي  أالسج2  التقييد  تم 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة تحت 

ضقم 60039 أتاض8خ 8 بأر28  )0).

660 P

STE INVEST KERT
ش م م بشر8ك واحد

حي األم2 الشرقي  0 الدض8وش

تأسيس الشركة
أالناظوض  عرفي  عقد  أمقتض 

وضع  تم  فبراير  )0)،   9 أتاض8خ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املسؤولية.

 INVEST KERT شركة : التسمية 

ش م م بشر8ك وحيد.

استغالل   : االجتماعي  املغرض 

مقهى  وتجاضي،  ض8ا�شي  مركب 

ومطعم.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجاض8ة والعقاض8ة التي ترتبط أصفة 

مباشرة بهدف الشركة,

املقر االجتماعي : حي األم2 الشرقي 

 0 الدض8وش.
  00.000  : الشركة  مال  ضبس 

دضهم مقسم إلى 000  حصة من فئة 

00  دضهم.

املوضوع : تسير الشركة من طرف 

السيد السقاض محند.

  000 محند  السقاض   : الشر8ك 

حصة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

0  ماضس  االأتدائية أالدض8وش أتايخ 

 )0)، تحت ضقم  3.

661 P

STE L’ORGE D’OR
ش م م بشر8ك واحد

إقامة السعادة ضقم 3)3  حي املطاض 

الناظوض

تأسيس الشركة
أالناظوض  عرفي  عقد  أمقتض 

وضع  تم   ،(0(0 فبراير   9 أتاض8خ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املسؤولية.

 L’ORGE D’OR التسمية : شركة

ش م م بشر8ك وحيد.

تصنيع   : االجتماعي  املغرض 

منتجات املخاأز واملعجنات.
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العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجاض8ة والعقاض8ة التي ترتبط أصفة 

مباشرة بهدف الشركة,
إقامة السعادة   : املقر االجتماعي 

ضقم 3)3  حي  املطاض الناظوض.
  00.000  : الشركة  مال  ضبس 
دضهم مقسم إلى 000  حصة من فئة 

00  دضهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد اسماعيلي خالد.
  000 اسماعيلي خالد   : الشر8ك 

حصة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتايخ  أالناظوض  االأتدائية 

 )0)، تحت ضقم 755.
662 P

ETTOUMI CASH شركة
ش.م.م

بشر8ك واحد
حي عاض8ض 3 الناضوض

تأسيس الشركة
أالناضوض  عرفي  عقد  أمقت�شى 
وضع  تم  بأر28  )0)  فاتح  أتاض8خ 
محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املسؤولية .
 ETTOUMI شركة   : التسمية 

CASH ش.م.م بشر8ك واحد.
الغرض اإلجتماعي : 

الوساطة املالية.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجاض8ة والعقاض8ة التي ترتبط أصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
 3 عاض8ض  حي   : اإلجتماعي  املقر 

الناضوض.
  00.000.00  : ضبس مال الشركة 
دضهم مقسم إلى 000  حصة من فئة 

00  دضهم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد التومي عمرو.
عمرو  التومي  السيد   : الشر8ك 

000  حصة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أر28   9 أتاض8خ  أالناضوض  اإلأتدائية 

 )0) تحت ضقم 5)7.
663 P

FOOD NEST شركة
ش.م.م

بشر8ك واحد

حي اصبانن زنقة 59 ضقم 39 
الناضوض

تأسيس الشركة
أالناضوض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم  ماضس  )0)   3 أتاض8خ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املسؤولية .

 FOOD NEST شركة   : التسمية 

ش.م.م بشر8ك واحد.

الغرض اإلجتماعي : 

املنتجات  وتصدير  استيراد 

الغذائية واملشروبات.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجاض8ة والعقاض8ة التي ترتبط أصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر اإلجتماعي : حي اصبانن زنقة 

59 ضقم 39  الناضوض.
  0.000.00  : الشركة  مال  ضبس 

00  حصة من فئة  دضهم مقسم إلى 

00  دضهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد أنتال محمد.

الشر8ك : السيد أنتال محمد 00  

حصة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 أتاض8خ  أالناضوض  اإلأتدائية 

ماضس )0) تحت ضقم 569.

664 P

 SALISOL شركة

CONSTRUCTION
ش.م.م

عماضة إيما5 شاضع املسيرة الخرراء

حي الفيض اعراص أني بنصاض 
ضقم 39  الناضوض

تأسيس الشركة
أالناضوض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم  فبراير  )0)   5 أتاض8خ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املسؤولية .

 SALISOL شركة   : التسمية 

CONSTRUCTION ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي : 

مقاول األشغال العمومية والبناء، 

بستاني.

استيراد وتصدير.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجاض8ة والعقاض8ة التي ترتبط أصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

إيما5  عماضة   : اإلجتماعي  املقر 

الفيض  حي  الخرراء  املسيرة  شاضع 

اعراص أني بنصاض ضقم 39  الناضوض.
  00.000.00  : ضبس مال الشركة 

دضهم مقسم إلى 000  حصة من فئة 

00  دضهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد سلمات محمد.

الشركاء:

السيد سلمات محمد 335 حصة.

 333 السيد سلمات عبد الرحيم 

حصة.

 333 صليحة  العبو�شي  السيدة 

حصة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلأتدائية أالناضوض أتاض8خ )  فبراير 

 )0) تحت ضقم 333.

665 P

 RACHAYNASSE شركة
ش.م.م

حي أوشواف زنقة 9  ضقم 9)  
الناضوض

تأسيس الشركة
أالناضوض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم  فبراير  )0)   ( أتاض8خ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املسؤولية .

شركة   : التسمية 

RACHAYNASSE ش.م.م.

الغرض اإلجتماعي : 

مقاول األشغال العمومية والبناء.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجاض8ة والعقاض8ة التي ترتبط أصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

أوشواف  حي   : اإلجتماعي  املقر 
زنقة 9  ضقم 9) الناضوض.

  00.000.00  : ضبس مال الشركة 

دضهم مقسم إلى 000  حصة من فئة 

00  دضهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف:  

السيد ياسي5 ضشيد.

السيد ياسي5 انس.

الشركاء :

السيد ياسي5 ضشيد 335 حصة.

السيد ياسي5 انس333 حصة.

السيدة ياسي5 شيماء 333 حصة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلأتدائية أالناضوض أتاض8خ )  فبراير 

 )0) تحت ضقم 335.

666 P

 TAFA FOOD شركة
ش.م.م

بشر8ك واحد
زنقة ايحيانا حي املطاض الناضوض

تأسيس الشركة
أالناضوض  عرفي  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم  فبراير  )0)   9 أتاض8خ 

محدودة  لشركة  األسا�شي  القانو5 

املسؤولية .

 TAFA FOOD شركة   : التسمية 

ش.م.م بشر8ك واحد.

الغرض اإلجتماعي : 

املنتجات  وتصدير  استيراد 

الغذائية.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجاض8ة والعقاض8ة التي ترتبط أصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
: زنقة ايحيانا حي  املقر اإلجتماعي 

املطاض الناضوض.
  00.000.00  : ضبس مال الشركة 

دضهم مقسم إلى 000  حصة من فئة 

00  دضهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف: 

السيد اشهبو5 الحموتي مصطفى.

الشر8ك : السيد اشهبو5 الحموتي 

مصطفى 000  حصة.
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( اإلأتدائية أالناضوض أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم 735.
667 P

 OMRAN PNEU شركة
INTERNATIONAL

LIZOWI GUELAIA SELOUANE 
ش.م.م
الناضوض

تأسيس الشركة
أالناضوض  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أتاض8خ 8 يناير  )0) تم وضع القانو5 
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية .
 OMRAN PNEU  : التسمية 

INTERNATIONAL ش.م.م.
الغرض اإلجتماعي : 

استيراد وتصدير وتوزيع العجالت.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجاض8ة والعقاض8ة التي ترتبط أصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
 LIZOWI  : اإلجتماعي  املقر 
.GUELAIA SELOUANE NADOR

  00.000.00  : ضبس مال الشركة 
دضهم مقسم إلى 000  حصة من فئة 

00  دضهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف: 

السيد الجداوي انس .
والسيد النوح صالح.

الشركاء : 
 500 انيس  الجداوي  السيد 

حصة.
السيد النوح صالح 500 حصة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير    3 اإلأتدائية أالناضوض أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم )8.
668 P

AMAZIRE CARS شركة
ش.م.م

 شاضع محمد امز8ا5 ضقم 73 
الناضوض

أمقت�شى محرر الجمعية العامة 
ماضس  )0)   30 أتاض8خ  اإلستثنائية 
 AMAZIRE شركة  شركاء  صادق 
استقالة  قراض  على  ش.م.م   CARS

تسيير  من  محمادي  الفونتي  السيد 
الشركة وتعيي5 السيد الفونتي سعيد 

كمسير وحيد للشركة .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   9 أتاض8خ  أالناضوض  اإلأتدائية 

 )0) تحت ضقم  )7.
669 P

YOUSSFI SAMAK شركة
ش.م.م

 ميناء أني بنصاض الناضوض
أمقت�شى محرر الجمعية العامة 
ماضس  )0)    7 أتاض8خ  اإلستثنائية 
 YOUSSFI شركة  شركاء  صادق 
تفو8ت  قراض  على  ش.م.م   SAMAK
000  حصة للسيد متشيخ مصطفى 
وبهذا بصبح ضبسمال الشركة مقسما 

كما يلي :
  000 مصطفى  متشيخ  السيد 

حصة.
على قراض تعيي5  وصادق الشركاء 
السيدمتشيخ مصطفى كمسير وحيد 

للشركة .
قراض  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   ( أتاض8خ  أالناضوض  اإلأتدائية 

 )0) تحت ضقم  65.
670 P

 AGLO SABLE شركة
ش.م.م

تجزئة املطاض ايلو  5 ضقم 35 
الناضوض

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
صادق  ماضس  )0)     ( أتاض8خ 
 AGLO للشركة  الوحيد  الشر8ك 
الغرض  تغيير  على  ش.م.م   SABLE

اإلجتماعي للشركة ليصبح ما يلي:
استغالل املقالع.

استيراد وتصدير اآل الت.
مقاول األشغال العمومية ومقاول 

النق2 لحساب الغير.
تحيي5  قراض  على  صادق  كما 

القانو5 األسا�شي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلأتدائية أالناضوض أتاض8خ 9) ماضس 

 )0) تحت ضقم 635.

671 P

PNEU FRERES BAJJA شركة
ش.م.م

تاوض8رت أوستة سلوا5 الناضوض

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

صادق  ماضس  )0)   30 أتاض8خ 

 PNEU للشركة  الوحيد  الشر8ك 

تغيير  على  ش.م.م   FRERES BAJJA

ليصبح  للشركة  اإلجتماعي  الغرض 

ما يلي:

استيراد وتصدير اإلطاضات وإعادة 

تدو8رها ونق2 البرائع لحساب الغير.

تحيي5  قراض  على  صادق  كما 

القانو5 األسا�شي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   9 أتاض8خ  أالناضوض  اإلأتدائية 

 )0) تحت ضقم ))7.

672 P

 FORSAMED شركة
ش.م.م

حي األم2 الشرقي الدض8وش

أمقت�شى محرر الجمعية العامة 

يناير  )0)    5 أتاض8خ  اإلستثنائية 

 FORSAMED شركة  شركاء  صادق 

ش.م.م على تغيير الغرض اإلجتماعي 

للشركة ليصبح كما يلي :

استغالل املقالع.
ومقاول  اآلأاض   حفر  مقاول 

األشغال العمومية والبناء.

مقاول نق2 البرائع لحساب الغير 

وطني ودولي.

واستيراد وتصدير مواد البناء.

قراض  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلأتدائية أالدض8وش أتاض8خ 0  فبراير 

 )0) تحت ضقم 33.

673 P

GRANFER شركة

ش.م.م

 تجزئة العمرا5 ضقم 5)8) سلوا5 

الناضوض

أمقت�شى محرر الجمعية العامة 

فبراير  )0)    0 اإلستثنائية أتاض8خ 

 GRANFER شركة  شركاء  صادق 

500 حصة  ش.م.م على قراض تفو8ت 

بصبح  وبهذا  يسي5  الشرقي  للسيد 

ضبسمال الشركة مقسما كما يلي :

  000 يسي5  الشرقي  السيد 

حصة.

قراض  على  الشركاء  وصادق 

استقالة السيد  قبيسة فيصي2 من 

تسيير الشركة وتعيي5 السيد  الشرقي 

يسي5 كمسير وحيد للشركة .

قراض  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   9 اإلأتدائية أالناضوض أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم ))5.

674 P

KRINI CARS شركة

ش.م.م

شاضع موالي إسماعي2 ضقم 9  مكرض 

الناضوض

أمقت�شى محرر الجمعية العامة 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ  اإلستثنائية 

 KRINI CARS شركة  صادق شركاء 

ش.م.م على قراض تعيي5 السيد قر8ني 

عادل كمسير وحيد للشركة أالناضوض 

لفرع  كمسير  محمود  قر8ني  والسيد 

الشركة أطنجة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 9 أتاض8خ  أالناضوض  اإلأتدائية 

بأر28 )0) تحت ضقم 5)7.

675 P
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املركز الجهوي لالستثماض

جهة أني مالل -خنيفرة

PETRODUB
SARL

اعال5 عن تأسيس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

100.000DH

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إعداد  تم   24/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية: 

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

.PETRODUB : التسمية

غرض الشركة : تجاضة تجزئة وقود 

ز8وت التشحيم -استيراد و تصدير

كراج  االجتماعي:  املقر  عنوا5 

تجزئة البشرى حي الر8اض،   35 ضقم 

خر8بكة.

مدة الشركة : 99 سنة.

  00.000  : مبلغ ضبسمال الشركة 

دضهم.

إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 

دضهم    00 فئة  من  حصة    000

للحصة موزعة على :

- فرحي يوسف 50.000:  دضهما. 

- فرحي محسن: 50.000 دضهما.

الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو8نهم :

فرحي يوسف الساكن دواض بوالد 

جدضة الكفاف، خر8بكة.

 35 ضقم  الساكن  محسن  فرحي 

تجزئة البشرى حي الر8اض، خر8بكة

- توزيع االنصبة على الشركاء :

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 

وفرحي  يوسف  فرحي  للسيدين: 

ملدة  وكمساهمي5  كمسيرين  محسن 

غير محدودة. 

بأر28    5 في  القانوني  االيداع  تم 

 )0) تحت ضقم 6979.

1 C

املركز الجهوي لالستثماض

جهة الشاو8ة وضديغة

SUPER CAKES
SARL.AU

أتاض8خ  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم  سطات   19/01/2021

ذات  لشركة  األسا�شي  النظام 

تحم2  والتي  املحدودة   املسؤولية 

الخصائص التالية :

 SUPER CAKES  : التسمية 

.SARL.A.U

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

وبيع  مخبزة   : االجتماعي  الهدف 

الحلو8ات و ممول الحفالت.
ضبس املال : حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ00.000   دضهم في يد :

-  عمر أراوش 00.000  دضهم

من  اأتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 دجنبر من ك2 سنة.

السالم  حي   : االجتماعي  املقر 
الشطر ) ضقم البقعة 67 سطات 

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 

للسيد عمر أراوش ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية بسطات 

تحت ضقم63 / )0) كما تم تسجي2 

أتاض8خ  التجاضي  أالسج2  الشركة 

08/02/2021 تحت عدد 9)63.

2 C

املركز الجهوي لالستثماض

جهة الشاو8ة وضديغة

AKKARI TRAVAUX 
SARL

ماضس   (5 أتاض8خ  عقد  أمقت�شى 

النظام  وضع  تم  بسطات   (0( 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الخصائص  تحم2  والتي  املحدودة 

التالية :

 AKKARI TRAVAUX  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة  

املسؤولية املحدودة.

البناء   : االجتماعي  الهدف 

واإلنعاش العقاضي.
ضبس املال : حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ 0.000  دضهم في يد :

- حمزة لنواضي 50.000 دضهم.
- ضحال العكاضي 50.000 دضهم.

من  اأتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 دجنبر من ك2 سنة.

تجرئة العرفا5    : املقر االجتماعي 
ضقم  5) سطات

التسيير: بعطي حق التسيير للسيد 
ضحال العكاضي ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االأتدائية  أاملحكمة  القانوني 

/ )0) كما    55 بسطات تحت ضقم 
تم تسجي2 الشركة أالسج2 التجاضي 

عدد  تحت   02/04/2021 أتاض8خ 

.6553

3 C

املركز الجهوي لالستثماض

جهة الشاو8ة وضديغة

FOODMAGHRIBI 
SARL

ماضس   (5 أتاض8خ  عقد  أمقت�شى 

النظام  وضع  تم  بسطات     (0( 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الخصائص  تحم2  والتي  املحدودة 

التالية :

foodmaghribi SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الخدمات   : االجتماعي  الهدف 

الرقمية.
ضبس املال: حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ 0.000 دضهم في يد :

-  مهدي فرحي 00 .5 دضهم.

- هبة أقاش 5.900 دضهم.

من  اأتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 دجنبر من ك2 سنة.

 5 ضقم  عماضة   : االجتماعي  املقر 

الثالث  الطاأق  الفا�شي  عالل  شاضع 

شقة ضقم 7 سطات

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 

للسيد هبة أقاش ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االأتدائية  أاملحكمة  القانوني 

/ )0) كما    56 بسطات تحت ضقم 
تم تسجي2 الشركة أالسج2 التجاضي 

عدد  تحت   02/04/2021 أتاض8خ 

.6555

4 C

املركز الجهوي لالستثماض

جهة الشاو8ة وضديغة

AROMACLUB 
SARL.AU

أتاض8خ  عقد  أمقت�شى 

وضع  تم  بسطات   18/03/2021

ذات  لشركة  األسا�شي  النظام 

تحم2  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :

AROMACLUB SARL. : التسمية

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي : تجاضة التجزئة 

في املتاجر الغير الخاصة.

ضبس املال : حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ 00.000 دضهم في يد :

   00.000 عر8ف  الحق  عبد   -

دضهم

من  اأتداء  سنة   99 -املدة: 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 دجنبر من ك2 سنة.

املقر االجتماعي : حي السالم شطر 

3 ضقم  37 سطات.

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 

غير  ملدة  عر8ف  الحق  عبد  للسيد 

محددة.
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اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

االأتدائية  أاملحكمة  القانوني 

 (0( /   55 ضقم  تحت  بسطات 

أالسج2  الشركة  تسجي2  تم  كما 

تحت   02/04/2021 التجاضي أتاض8خ 

عدد 655.

5 C

STE NECTAR DORE

 SARL AU

تأسيس شركة

املقر االجتماعي : اوالد امباضك اوالد 

علي الواد أرادا الفقيه أن صالح

ضقم التقييد أالسج2 التجاضي

5679

أتاض8خ   عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إعداد  تم   05/04/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

تحم2   واحد  بشر8ك  املحدودة  

الخصائص التالية :

 STE NECTAR  : تسمية الشركة 

.DORE SARL AU

املقر االجتماعي : اوالد امباضك اوالد 

علي الواد أرادا الفقيه أن صالح.

الغرض : انتاج الز8وت االولية.

ضبس املــال : 00.000.00 دضهم.

- السيدة سعدية الذهبي القاطنة 

أراديا  الواد  اوالد علي  مباضك  أأوالد 

فقيه أن صالح 000  حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدية.

مدة الشركة: 99 سنة.

سعدية الذهبي القاطنة   : املسير 

أراديا  الواد  اوالد علي  مباضك  أأوالد 

فقيه أن صالح

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  أفقيه أنصالح تحت ضقم  

55) أتاض8خ 05/04/2021.

6 C

CONFISERIE AZALAM
SARL

تأسيس شركة

املقر االجتماعي :  تجزئة املنبت ألوك 

  ضقم )) أني مالل
ضقم التقييد أالسج2 التجاضي

  (0 

تأسيس شركة
أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  إعداد  تم   03/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة تحم2  الخصائص التالية :

 CONFISERIE  : الشركة  تسمية 

.AZALAM SARL

املنبت  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
ألوك   ضقم )) أني مالل.

الغرض : املواد الغدائية.

أيع الحلو8ات.
 ضبس املــال : 00.000.00 دضهم.

السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة : 99 سنة.

تجزئة  أالعز8ز  خديجة   : املسير 

املنبت ألوك   الرقم )) أني مالل

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضقم   تحت  مالل  أني  االأتدائية 

332/2021 أتاض8خ 19/03/2021.

7 C

CALIPTUS VUE MER
 SARL

تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 
ضبسمالها 00.000  دضهم

املقر االجتماعي: مح2 تجاضي، زنقة 

7 ، املنزل 05، الحي البرتغالي، 

الجديدة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي:

 7855

أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ 

 09 مسج2 أتاض8خ  فبراير )0)،    6
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0)، 

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

أاملميزات التالية :

محدودة  شركـة   : الشركة  شك2 
املسؤولية.

 CALIPTUS  : الشركة  تسمية 
.VUE MER

ممو5 الحفالت،  غـرض الشركة: 
تنظيم بنشطة ترفيهية، مطعم وتدأير 

داض الريافة.
مح2   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الحي   ،05 املنزل   ، 7 زنقة  تجاضي، 

البرتغالي، الجديدة.
املبلغ محدد في  ضبسمال الشركة: 
    000 إلى  مقسم  دضهم    00.000
  00.00 أقيمة  اجتماعية  حصة 
الواحدة موزعة على  للحصة  دضهم 

الشركاء كالتالي :
 (50 نبهاني:  هللا  عبد  السيد   -

حصة اجتماعية.
 (50 نبهاني:  يوسف  السيد   -

حصة اجتماعية.
 (50  : السيد املصطفى حاض�شي   -

حصة اجتماعية.
 : حاض�شي  الجلي2  عبد  السيد   -

50) حصة اجتماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
كمسير وحيد ملدة غير محدودة السيد 

املصطفى حاض�شي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 
املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض8خ 
)) ماضس  )0) تحت ضقم )9 6).

خالصة وبيا5

8 C

املركز الجهوي لالستثماض 

جهة الداض البيراء- سطات

)ملحقة أرشيد(

NADINE CASH
SARL

عليه  مصادق  عقد  أمقت�شى 
تم  أبرشيد    23/03/2021 أتاض8خ  
ذات  لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 
تحم2  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
 NADINE CASH  : التسمية  

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي: تحو28 األموال

ضبس املال: حدد ضبسمال الشركة 

أمبلغ 50.000 دضهم في يد 

- حميد كرامير 5.000) دضهم

 - هجر نقيبات 5.000) دضهم

من  اأتداء  سنة   99  : -املدة 

التأسيس النهائي.

يناير إلى  3  : من    السنة املالية 

ديسمبر من ك2 عام.

3  عماضة  : الرقم  املقر االجتماعي 

5 اقامة ايت اسماعي2 تجزئة الربيع 

أرشيد

التسيير  حق  بعطي   : التسيير 

هجر  و  كرامير    حميد  للسيدين: 

نقيبات ملدة غير محددة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني أاملحكمة االأتدائية أبرشيد 

تحت ضقم 400/2021 كما تم تسجي2 

أتاض8خ  التجاضي  أالسج2  الشركة 

25/03/2021 تحت عدد 9)59 .

9 C

  املركز الجهوي لالستثماض

جهة أني مالل -خنيفرة

 MOSTTA DI BATTI STTELLA

SARL AU

اعال5 عن تأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد 

100.000DH

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إعداد  تم   01/04/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد

 MOSTTA DI BATTI التسمية:  

 STTELLA

 - املطوض العقاضي  غرض الشركة: 

بعمال متنوعة
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زنقة   9 االجتماعي:  املقر  عنوا5 

االول،  الطاأق  أوشعيب  �شي  دضب 

خر8بكة

مدة الشركة: 99 سنة.

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم 

مقسمة  النقدية:  الحصص 

إلى000    حصة من فئة 00  دضهم 

للحصة موزعة على:  

  00.000 املصطفى:  دض8ج   -

دضهما. 

الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو8نهم:

- دض8ج املصطفى الساكن 9 زنقة   

حي التقدم، خر8بكة

توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 

للسيد دض8ج املصطفى مسير ومساهم 

ملدة غير محدودة.

ب  القانوني  االيداع  تم 

08/04/2021 تحت ضقم  698.

10 C

  املركز الجهوي لالستثماض

جهة أني مالل -خنيفرة

  FOURNILUXE SERVICE

SARL AU
اعال5 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد 
100.000DH

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إعداد  تم   30/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد

 FOURNILUXE التسمية:  

  SERVICE

بثاث  تاجر  الشركة:  غرض 

-تجاضة  للمباني(  الداخلي  )التصميم 

-وكالة االتصاالت

عنوا5 املقر االجتماعي: I 6 تجزئة 
الثاني،  الطاأق  احمد  بوالد  ضشدي 

خر8بكة

مدة الشركة: 99 سنة.

  00000 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم 

إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 

دضهم    00 حصة من فئة      000

للحصة موزعة على:  

  00.000 السعدية:  خمراوي   -

دضهما. 

الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو8نهم:

الساكن  السعدية  خمراوي   -

أولنواض،  الفوسفاط  حي     (3

خر8بكة

توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 

مسيرة  السعدية  خمراوي  للسيدة 

ومساهمة ملدة غير محدودة.

ب  القانوني  االيداع  تم 

08/04/2021 تحت ضقم 6985.

11 C

  املركز الجهوي لالستثماض

جهة أني مالل -خنيفرة

 SAM ORGANIC FRUITS

SARL AU
اعال5 عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد
100.000DH

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  إعداد  تم   31/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد

 SAM ORGANIC التسمية:  

  FRUITS

غرض الشركة: شراء وبيع الفواكه

عنوا5 املقر االجتماعي: كراج ضقم 

959 حي الفوسفاط أولنواض، خر8بكة

مدة الشركة: 99 سنة.

  00000 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 
دضهم 

مقسمة  النقدية:  الحصص 
إلى000    حصة من فئة 00  دضهم 

للحصة موزعة على:  
- بسامة عز8ز: 00.000  دضهما. 

الحصص العينية: 
الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو8نهم:
زنقة    6 الساكن  عز8ز  بسامة 

شرقاوة، خر8بكة
توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 
ومساهم  مسير  عز8ز  بسامة  للسيد 

ملدة غير محدودة.
ب  القانوني  االيداع  تم 

08/04/2021 تحت ضقم 6983.
12 C

 VIANDE BENDAOUD
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شر8ك وحيد

ضبسمالها 00.000   دضهم
املقر االجتماعي: شقة ضقم 5 ، 
الطاأق الثالث، اقامة منى، حي 

السالم، الجديدة. 
 ضقم التقييد في السج2 التجاضي:

 7(85
أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ 
أتاض8خ  مسج2   ،(0(0 نونبر   09
تم إعداد القانو5   ،(0(0 نونبر     7
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

أاملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شك2 

املسؤولية دات شر8ك وحيد.
 VIANDE  : الشركة  تسمية 

BENDAOUD
غـرض الشركة: 

- تاجر توض8د اللحوم و توزيعها.
- مطعم.

عنوا5 املقر االجتماعي:
الثالث،  الطاأق   ، 5 ضقم  شقة 

اقامة منى، حي السالم، الجديدة. 
املبلغ محدد في  ضبسمال الشركة: 
    000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

الشر8ك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 

  000  : الجاوي  ضشيد  السيد   -

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

ضشيد  السيد  محدودة  غير  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحام2   الجاوي 

.WB127942 للتعر8ف ضقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 

املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض8خ 

فاتح دجنبر 0)0) تحت ضقم )567).
خالصة وبيا5

13 C

 POWER CHIP

تأسيس شركـة
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شر8ك وحيد 

ضبسمالها 00.000   دضهم

املقر االجتماعي: تجزئة اللباطية، 

ضقم 35، الطاأق الثاني، الجديدة.. 

 ضقم التقييد في السج2 التجاضي:

 79 9

أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ 

  (5 ماضس  )0)، مسج2 أتاض8خ    6

القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0)، 

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

أاملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شك2 

املسؤولية دات شر8ك وحيد. 

تسمية الشركة :

« POWER CHIP»

غـرض الشركة: 

- شركة ألشغال الديكوض والتهيئة 

الداخلية و الخاضجية.

- التجاضة.

عنوا5 املقر االجتماعي:

تجزئة اللباطية، ضقم 35، الطاأق 

الثاني، الجديدة.. 
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املبلغ محدد في  ضبسمال الشركة: 
    000 إلى  مقسم  دضهم    00.000
دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 
الشر8ك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد: 
- السيد ايوب كوزة: 000  حصة 

اجتماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
ملدة غير محدودة  السيد ايوب كوزة 
للتعر8ف  الوطنية  للبطاقة  الحام2 

.M548997 ضقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 
املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض8خ 
05 اأر28  )0) تحت ضقم  6)6).

خالصة وبيا5

14 C

 TRS MAZAGANE
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 
شر8ك وحيد

ضبسمالها 00.000   دضهم
املقر االجتماعي: ضقم 5)، اقامة 
االسعد، عماضة 57، الشقة ) ، 

الطاأق الثاني، الجديدة . 
 ضقم التقييد في السج2 التجاضي:

 7879
أمقت�شى عقد عرفي محرض أتاض8خ 
أتاض8خ  مسج2  ماضس  )0)،    0
القانو5  تم إعداد  ماضس )0)،     
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية 

أاملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شك2 

املسؤولية دات شر8ك وحيد.
تسمية الشركة :

« TRS MAZAGANE» 
غـرض الشركة: 

غياض  قطع  وتصدير  استيراد   -
السياضات الجديدة و املستعملة.

- النق2 الوطني و الدولي للبرائع.
عنوا5 املقر االجتماعي:

عماضة  االسعد،  اقامة   ،(5 ضقم 
الثاني،  الطاأق   ، ( الشقة   ،57

الجديدة . 

املبلغ محدد في  ضبسمال الشركة: 

    000 إلى  مقسم  دضهم    00.000

دضهم    00 أقيمة  اجتماعية  حصة 

الشر8ك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 

- السيد نبي2 مديح: 000  حصة 

اجتماعية.

ويسيرها   الشركة  يدير  التسيير: 

الحام2  االسفاضي  سعيد  السيد 

ضقم  للتعر8ف  الوطنية  للبطاقة 

.M359052

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الربط  أكتاأة  القانوني 

املحكمة االأتدائية أالجديدة أتاض8خ 

9) ماضس  )0) تحت ضقم  ))6).
خالصة وبيا5

15 C

  املركز الجهوي لالستثماض

جهة أني مالل -خنيفرة

AREA 57 A57 SARL 
اعال5 عن تأسيس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
100.000DH

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إعداد  تم   07/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شك2 

املسؤولية املحدودة 

 AREA 57 A57 :التسمية

مركز  مشغ2  الشركة:  غرض 

اتصاالت

 55 ضقم  االجتماعي:  املقر  عنوا5 

الطاأق  ضقم5  املكتب  مراكش  زنقة 

الثاني، خر8بكة

مدة الشركة: 99 سنة.

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم

إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 

دضهم    00 فئة  من  حصة    000

للحصة موزعة على:  

- املغير ايوب 0.000):  دضهما. 

- عمرو العراس 0.000):  دضهما.

ض8اض:   محمد  -جلوا5 

0.000)دضهما

-محر8ر حمزة: 0.000) دضهما

 (0.000 الدين:  صالح  -حروق 

دضهما

الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو8نهم:

تجزئة  الساكن55  بيوب  املغير   -

شوقي، خر8بكة 

 (8 الساكن  العراس  عمرو   -

الوضش املغربي،    7 زنقة جدة ألوك 

خر8بكة

-جلوا5 محمد ض8اض الساكن )7 

الشقة ) زنقة مراكش، خر8بكة

زنقة   363 -محر8ر حمزة الساكن 

جب2 أاني حي الهناء، خر8بكة

الساكن53  الدين  -حروق صالح 

زنقة السماعلة حي الفتح، خر8بكة

توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  بعطي  التسيير:    

للسيدين املغير ايوب وعمرو العراس 

كمسيرين ملدة غير محدودة والسادة: 

املغير ايوب، عمرو العراس، جلوا5، 

الدين  صالح  وحروق  حمزة  محر8ر 

كمساهمي5 ملدة غير محدودة. 

ب  القانوني  االيداع  تم 

29/03/2021 تحت ضقم 6965.

16 C

  املركز الجهوي لالستثماض

جهة أني مالل -خنيفرة

BN DELIVERIES SARL AU
اعال5 عن تأسيس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد «
10.000DH

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إعداد  تم   22/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد

 * BN DELIVERIES * :التسمية

غرض الشركة: خدمات التوصي2 

للمنازل لجميع بنواع البرائع 

عنوا5 املقر االجتماعي: كراج ضقم 

للتنشيف،  القديمة  املدينة   (35

خر8بكة

مدة الشركة: 99 سنة.

  0.000 الشركة:  ضبسمال  مبلغ 

دضهم 

مقسمة  النقدية:  الحصص 

دضهم    00 حصة من فئة    00 إلى 

للحصة موزعة على:  

- نجاع أدض الدين: 0.000  دضهما. 

الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو8نهم:

نجاع أدض الدين الساكن ضقم 35) 

املدينة القديمة للتنشيف، خر8بكة

توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 

للسيد نجاع أدض الدين مسير ومساهم 

ملدة غير محدودة.

ب  القانوني  االيداع  تم 

30/03/2021 تحت ضقم 6973.

17 C

  املركز الجهوي لالستثماض

جهة أني مالل -خنيفرة

  HUITIEME TRANSPORT

SARL AU
اعال5 عن تأسيس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد «
100.000DH

أتاض8خ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
القانو5  إعداد  تم   25/03/2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية: 

ذات  شركة  الشركة:  شك2 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد

 HUITIEME التسمية: 

  TRANSPORT
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البرائع  نق2  الشركة:  غرض 
نياأة عن اآلخر8ن

ضقم  االجتماعي:  املقر  عنوا5 

الثاني،  الطاأق  القديم  السوق    5
خر8بكة

مدة الشركة: 99 سنة.
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة: 

دضهم 
إلى  مقسمة  النقدية:  الحصص 
دضهم    00 فئة  من  حصة    000

للحصة موزعة على:  
- ديلمي خلي2: 00.000  دضهما. 

الحصص العينية: 
الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناو8نهم:
دواض  الساكن  خلي2  ديلمي 
دائرة  أني خيرا5  الجناديز  الغنانشة 

وادي زم، خر8بكة
توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  بعطي  التسيير: 
ومساهم  مسير  خلي2  ديلمي  للسيد 

ملدة غير محدودة.
ب  القانوني  االيداع  تم 

29/03/2021 تحت ضقم 6967.
18 C

استدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرسمية 

شعبا5    7 أتاض8خ   5657 عدد 
ماضس  )0))   3 ( املوافق    55(
اإلعال5 ضقم 176P الصفحة 6566.

عوضا عن :
 ARTECHNOLOGY PRO 

SARL AU
.....................................................
..........................................................
..........................................................

يقرب : ما يلي :
ARTWORKS PROD

SARL AU 
....................................................
..........................................................
.....................................................

الباقي ال تغيير فيه.

FIDUCOMPETENCES

لي زاتولي دي زوي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

لي زاتولي دي زوي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 77 تجزئة 

السكن املنوض الطاأق السفلي ا س  - 

0000) الداض البيراء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598(05

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : لي زاتولي 

دي زوي.

نادي   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االلعاب لالطفال.

عنوا5 املقر االجتماعي : 77 تجزئة 

السكن املنوض الطاأق السفلي ا س  - 

0000) الداض البيراء املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد زكر8ا اجدية  :  500 حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السيدة يسرى أن العادل 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكر8ا اجدية  عنوانه)ا( حي 
 (98 الرقم  الداخلة  الشر8فة شاضع 
البيراء   الداض   (0000 الشق   عي5 

املغرب .
العادل  أن  يسرى  السيدة 
طر8ق   3 تجزئة غفرة ضقم  عنوانه)ا( 
مكة كالفوضنيا  0000) الداض البيراء  

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العادل  أن  يسرى  السيدة 
طر8ق   3 تجزئة غفرة ضقم  عنوانه)ا( 
مكة كالفوضنيا  0000) الداض البيراء  

املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773635.

1I

UPSILON CONSULTING

SHANEZE BEAUTY PARIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

 SHANEZE BEAUTY PARIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59، زنقة 
بحمد أركات، الطاأق السفلي، ضقم 
3، معاض8ف - 50)0) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
596595

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SHANEZE BEAUTY PARIS
تقديم   : أإيجاز  الشركة  غرض 
و  أالتجمي2  املتعلقة  الخدمات 
األنشطة  وجميع  أاألظافر  العناية 
وبيع  ذات الصلة بو التكميلية. شراء 
مستحررات التجمي2 واملستلزمات 

املتعلقة أه..
عنوا5 املقر االجتماعي : 59، زنقة 
ضقم  الطاأق السفلي،  بحمد أركات، 
الداض البيراء   (0(50  - معاض8ف   ،3

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 Shanèze MEKCHICHE السيدة
دضهم    00 أقيمة  حصة   :   00

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Shanèze MEKCHICHE السيدة
  Rue Jean Prevost عنوانه)ا(    

.92230   Gennevilliers France
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Shanèze MEKCHICHE السيدة
  Rue Jean Prevost عنوانه)ا(    

92230   Gennevilliers France
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.
2I
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االتقا5 للحساأات

AAJAJI LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
خفض ضبسمال الشركة

االتقا5 للحساأات
)5  شاضع مراكش الطاأق الثاني 
ضقم 5 ، 000)6، الناظوض املغرب
AAJAJI LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

يوسف أن تاشفي5 ضقم 65 الناضوض 
- 000)6 الناضوض املغرب.
خفض ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.9 85

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (0 9 يوليوز   (5 في  املؤضخ 
أمبلغ  الشركة  ضبسمال  خفض 
من  بي  دضهم»    .000.000» قدضه 
 500.000» إلى  دضهم»    .500.000»
عدد   تخفيض   : طر8ق  عن  دضهم» 

األسهم.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 أتاض8خ  أالناضوض   االأتدائية 

بكتوبر 9 0) تحت ضقم 3))3.
3I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

STE LZK IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE
 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4
 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
STE LZK IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )7 
ملتقى شاضع السالوي و زضقطوني 

مكتب في الطاأف الثالث  - 00 30 
فاس مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67   

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LZK IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

املتعلقة  االنشطة  و جميع  العقاضي 

أالبناء.
 7( ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

زضقطوني  و  السالوي  شاضع  ملتقى 

 30 00  - مكتب في الطاأف الثالث  

فاس مغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الرحما5  عبد  لزضق  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحما5  عبد  لزضق  السيد 
عنوانه)ا( ضقم 8 شاضع فرنسا الزهوض 

)  00 30 فاس مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحما5  عبد  لزضق  السيد 
عنوانه)ا( ضقم 8 شاضع فرنسا الزهوض 

)  00 30 فاس مغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  أفاس  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 635 .

5I

AAMAR CONSULTING

CHEZ CHAMAKH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING

 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira

، 70000، LAAYOUNE MAROC

CHEZ CHAMAKH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ألوك ف 

ضقم 58  حي موالي ضشيد الشطر 

الثاني - 70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3(55 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5   (0(0 يوليوز   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHEZ : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.CHAMAKH

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء التجاضة و عدة خدمات.

ألوك ف   : عنوا5 املقر االجتماعي 

الشطر  ضشيد  موالي  حي    58 ضقم 

الثاني - 70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد الشماخ عبد االله :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

االله  عبد  الشماخ  السيد 
حي    58 ضقم  ف  ألوك  عنوانه)ا( 
 70000 الثاني  الشطر  ضشيد  موالي 

العيو5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
االله  عبد  الشماخ  السيد 
حي    58 ضقم  ف  ألوك  عنوانه)ا( 
 70000 الثاني  الشطر  ضشيد  موالي 

العيو5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالعيو5  أتاض8خ 06 غشت 

0)0) تحت ضقم 1797/2020.

6I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

مايك اسيت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
مايك اسيت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 
أوسانغ املعاض8ف - 00)0) الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
593035

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مايك   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

اسيت.
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-حيازة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العقاضات لغرض التأجير

املالية  واألصول  العقاضات  -إداضة 

لحسابها الخاص ولحساب الغير

-إداضة العقاضات وبنشطة الو�شي

الشقق  وإداضة  الفنادق  -إداضة 

الفندقية

والعناصر  البناء  مواد  -استيراد 

الزخرفية واألثاث.

زنقة   6  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الداض   (0(00  - املعاض8ف  أوسانغ 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

الشركة مايك :  00  حصة أقيمة 

0.000  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

زنقة   6 عنوانه)ا(  مايك  الشركة 

الداض   (0(00 املعاض8ف  أوسانغ 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كانوني  امي5  محمد  السيد 

ملهيدي  حي  إقامة   7 عنوانه)ا( 

البيراء  الداض   (0(00 كاليفونيا 

املغرب

عنوانه)ا(  أنكيرا5  غيثة  السيدة 

 (0(00 كاليفونيا   لوليات  7إقامة 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 768570.

7I

CABINET CONIF SARL AU

EXTRA DAMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

EXTRA DAMANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 555 حي 

السعادة شاضع واد الذهب الطاأق 

السفلي املح2 التجاضي   - 8830) 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(7757

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EXTRA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DAMANE

تحو28   : أإيجاز  الشركة  غرض 

القرب  بداءات  وعمليات   األموال 

املؤسسات  و  الشركات  لفائدة 

العمومية و خدمات مختلفة..

حي   555  : عنوا5 املقر االجتماعي 

الطاأق  الذهب  واد  شاضع  السعادة 

 (8830  - التجاضي    املح2  السفلي 

املحمدية املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 800   : محمد  خشاني  السيد 

حصة أقيمة 80.000 دضهم للحصة .

  95   : الباتول  اأزوي  السيدة 

حصة أقيمة 9.500  دضهم للحصة .

حصة   5   : بنس  السيد خشاني 

أقيمة 500 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  خشاني  السيد 

املحمدية   (88(0 األم2  حي   89

املغرب.

السيدة اأزوي الباتول عنوانه)ا( 

املحمدية   (88(0 األم2  حي   89

املغرب.

السيد خشاني بنس عنوانه)ا( 89 

حي األم2 0)88) املجمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خشاني بنس عنوانه)ا( 89 

حي األم2 0)88) املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 880.

8I

SOVIAGRIM

SOVIAGRIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SOVIAGRIM

 HAY INARA BLOC 18 N 752 ،

40000، MARRAKECH MAROC

SOVIAGRIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املتجر ضقم 

7 عملية غرب ) عماضة ب املسيرة )  - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3(9 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOVIAGRIM

مقاولة   -  : غرض الشركة أإيجاز 

 ، الكهرباء   ( األشغال  مختلف  في 

السباكة و التكييف(.

املعدات  و  االالت  شراء  و  أيع   -

الكهربائية و االلكترونية املخصصة 

للفالحة.

-انجاز و صيانة محطات السقي.

- االستيراد و التصدير.

املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ضقم 7 عملية غرب ) عماضة ب املسيرة 

)  - 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : اعبيد  ياسي5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسي5 اعبيد عنوانه)ا( حي 

 50000   75( ضقم    8 االناضة ألوك 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعبيد  ياسي5  السيد 

حي االناضة ألوك 8  ضقم )75 50000 

مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 00)5.

9I
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ste mifi

 PHARMACIE CHIFAE

AMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ،  5

50000، meknes maroc

 PHARMACIE CHIFAE AMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  الطاأق 

السفلي ايت حساين جماعة ايت 

أوبيدما5 أودضبالة املركز الحاجب  - 

6)0 5 أودضبالة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(883

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PHARMACIE CHIFAE AMINE

غرض الشركة أإيجاز : -صيدلية

الطاأق    : عنوا5 املقر االجتماعي 

ايت  جماعة  حساين  ايت  السفلي 

 - أوبيدما5 أودضبالة املركز الحاجب  

6)0 5 أودضبالة  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
شبراوي  امي5  محمد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
شبراوي  امي5  محمد  السيد 
الرقم  3  الناظوض  زنقة  عنوانه)ا( 

 (88 0 املحمدية  السفلي  الطاأق 

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شبراوي  امي5  محمد  السيد 
الرقم  3  الناظوض  زنقة  عنوانه)ا( 

 (88 0 املحمدية   السفلي  الطاأق 

املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 0)7 .
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HORICOM

AMAL AL WALIDAYN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

AMAL AL WALIDAYN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 75 

جناح 5 تجزئة قرطبة - 50000 

مكناس املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.33663

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2  يناير  )0)   06 املؤضخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 AMAL AL الوحيد  الشر8ك  ذات 

WALIDAYN  مبلغ ضبسمالها 50.000 

دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

 50000  - تجزئة قرطبة   5 جناح   75

بزمة   : ل  نتيجة  املغرب  مكناس 

القطاع.

 75 و حدد مقر التصفية ب ضقم 
 50000  - قرطبة  تجزئة   5 جناح 

مكناس املغرب. 
و عي5:

و  لزعر  النبي   عبد  السيد)ة( 
تجزئة   5 جناح   75 ضقم  عنوانه)ا( 
املغرب  مكناس   50000 قرطبة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير    8 أتاض8خ  أمكناس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  ).
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HORICOM

COMPTOIR FOURKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
COMPTOIR FOURKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 6   
النعيم 5 املسمى 5/3  - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(7(3
 05 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.COMPTOIR FOURKA
استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء

مقاول عام.

عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 6   

 50000  -   3/4 املسمى   5 النعيم 

مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  فوضكة  السيد 

 6(999 حي األم2 الغربي   الدض8وش 

الناظوض املغرب.

الدين  نوض  فوضكة  السيد 

تجزئة   ( الطاأق    3 ضقم  عنوانه)ا( 

مكناس   50000 مرجا5    بطلس 

املغرب.

السيد الحمادي سفيا5 عنوانه)ا( 

 6(999 حي األم2 الغربي   الدض8وش 

الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خالد  فوضكة  السيد 

 6(999 حي األم2 الغربي   الدض8وش 

الناظوض املغرب

الدين  نوض  فوضكة  السيد 

تجزئة   ( الطاأق    3 ضقم  عنوانه)ا( 

مكناس   50000 مرجا5    بطلس 

املغرب

سفيا5  الحمادي  السيدة 

عنوانه)ا( حي األم2 الغربي   الدض8وش 

999)6 الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم  55 .

13I
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SAFAA

LOURRACHI BEAUTY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFAA

 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC

 LOURRACHI BEAUTY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

الخاوة حد حراضة - 56000 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  539

 (( عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LOURRACHI BEAUTY SARL

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات التجمي2

أيع منتوجات شبه صيدلية.

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

اسفي   56000  - حراضة  حد  الخاوة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الوضا�شي حليمة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السيدة الوضا�شي سعدية 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الوضا�شي حليمة عنوانه)ا( 

العربية  الجوف  اشلهوب  حي 

السعودية 56000 اسفي املغرب.

سعدية   الوضا�شي  السيدة 

عنوانه)ا( 57 زنقة  زض8اب حي موالي 

الحسن  56000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الوضا�شي حليمة عنوانه)ا( 

العربية  الجوف  اشلهوب  حي 

السعودية 56000  اسفي املغرب

سعدية   الوضا�شي  السيدة 

عنوانه)ا( 57 زنقة  زض8اب حي موالي 

الحسن  56000  اسفي املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أآسفي   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 539  .
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ARDCE SARL AU

EURO TRAV MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ARDCE SARL AU

 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

EURO TRAV MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 85  

تجزئة نمسية الطاأق االول تماضة  - 

000)   تماضة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5389

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EURO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. TRAV MAROC
بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 
االتصاالت  لشبكات  التحتية  البنية 

السلكية والالسلكية
املختلفة  والبناء  التشييد  بعمال 

وصيانة الطرق..
  85  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - تجزئة نمسية الطاأق االول تماضة  

000)   تماضة  املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد سيدي املدني اأن الحسني 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سيدي املدني اأن الحسني 
الرباط  الفتح  حي   90 عنوانه)ا( 

0000  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيدي املدني اأن الحسني 
الرباط  الفتح  حي   90 عنوانه)ا( 

0000  الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أتماضة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 5389.
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CABINET BADREDDINE

SGPR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
79) ب مسيرة   اقامة هني الشقة 

ضقم   ، 0، مراكش املغرب
SGPR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

سيدي منصوض جماعة السويهلة - 
50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3(6 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.SGPR : اإلقتراء أمختصر تسميتها

أمقاول   -  : غرض الشركة أإيجاز 

في بشغال البناء و االشغال العمومية.

- أيع مواد البناء أالجملة.

العمليات  جميع  العموم  وعلى   -

املدنية، التجاض8ة، املالية، الصناعية 

ترتبط أصفة  التي قد  والعقاض8ة 

مباشرة بو غير مباشرة بغرض الشركة 

والتي من شأنها تطو8ر غرض الشركة

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - السويهلة  جماعة  منصوض  سيدي 

50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

600.000.  دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   SGPR :  1.600 الشركة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أو8را5  جمال  السيد 

دواض ايز8كي دضب اعباد ضقم ) 50000 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  احمد  الخاي  السيد 

عي5    0 ضقم   (( زنقة  املناض  تجزئة 

الشق * مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أو8را5  جمال  السيد 

دواض ايز8كي دضب اعباد ضقم ) 50000 

مراكش املغرب
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عنوانه)ا(  احمد  الخاي  السيد 

عي5    0 ضقم   (( زنقة  املناض  تجزئة 

الشق * مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 588)) .
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KAOUN

SOCOMA LARGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SOCOMA LARGE SARL   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي سوكوما 

  ماج ضقم 3 ضقم 093) بسكجوض 

مراكش - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3((3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.  SOCOMA LARGE SARL

غرض الشركة أإيجاز :  صحي

 مواد البناء

 االستيراد والتصدير .

سوكوما   : عنوا5 املقر االجتماعي 

بسكجوض   (093 ضقم   3 ضقم  ماج    

مراكش - 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : اأراهيم  فرحات  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : محمد  فرحات  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فرحات اأراهيم عنوانه)ا( 
بسكجوض   35 ضقم   ( أرادي  لوط 

مراكش  50000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  فرحات  السيد 

بأواب مراكش ط )  5 ض )5 مراكش  

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فرحات اأراهيم عنوانه)ا( 
بسكجوض   35 ضقم   ( أرادي  لوط 

مراكش 50000 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  محمد  فرحات  السيد 

بأواب مراكش ط )  5 ض )5 مراكش 

50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )56)) .
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World invest group

ANDUJAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

World invest group

 av lalla yacout anglr mustafa 6 

 elmaani 1er etg n 56 casa 61

 av lalla yacout anglr mustafa

 elmaani 1er etg n 56 casa،

20000، Casa Maroc

ANDUJAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  6 شاضع 

اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطاأق التاني ضقم )6 - 00 0) الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5958( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ANDUJAR

مطوض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضات.

عنوا5 املقر االجتماعي :  6 شاضع 

اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطاأق التاني ضقم )6 - 00 0) الداض 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : امغاض  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد سعيد امغاض : 000  أقيمة 

00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(    امغاض  السيد سعيد 

00 0) الداض  3 سيدي عثما5  ألوك 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(    امغاض  السيد سعيد 

00 0) الداض  3 سيدي عثما5  ألوك 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 0)7705.

20I

CABINET CRCOM

PARADIS DE JOUET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

PARADIS DE JOUET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر ضقم 

) تجزئة أريستيجية القطعة ضقم 9  

ملعب الخي2 فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 37

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PARADIS DE JOUET

تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أالتقسيط لأللعاب

تاجر أالتقسيط للمالبس الجاهزة

عنوا5 املقر االجتماعي : متجر ضقم 

) تجزئة أريستيجية القطعة ضقم 9  

فاس   30000  - فاس  الخي2  ملعب 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : السيدة مر8م اأن خياط زكاضي 

500 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

حصة   500   : علج  ياسي5  السيد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

زكاضي  خياط  اأن  مر8م  السيدة 
زنقة وليلي طر8ق   (7 فيال  عنوانه)ا( 

ايموزاض فاس 30000 فاس املغرب.
السيد ياسي5 علج عنوانه)ا( فيال 
فاس  ايموزاض  طر8ق  وليلي  زنقة   (7

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زكاضي  خياط  اأن  مر8م  السيدة 
زنقة وليلي طر8ق   (7 فيال  عنوانه)ا( 

ايموزاض فاس 30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 659 .

23I

KAOUN

HAPPY ACTIVITY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

   HAPPY ACTIVITY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )5 
شاضع موالي ضشيد شقة ب 3 جليز 
مراكش - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  3(97

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAPPY : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.  ACTIVITY SARL AU
طرق   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

وشبكات مختلفة.
- تشييد املباني

- تخطيط
- تطو8ر املساحات الخرراء .

 5( ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
جليز   3 شاضع موالي ضشيد شقة ب 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد فتاح املصطفى  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فتاح املصطفى عنوانه)ا(  
دواض تلنشحفت از8الل 000)) از8الل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فتاح املصطفى  عنوانه)ا(  
دواض تلنشحفت از8الل 000)) از8الل 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5)6)) .
26I

LEGAL CONSULTING

CACTUS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة أقشا5 أاب 6  ضقم 

8  حي النسيم ، 80 0)، الداض 
البيراء املغرب

CACTUS DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  
زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

الطاأق   ضقم 8 املعاض8ف - 30 5) 
الداضالبيراء املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.396853
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(0 بكتوبر  في  0  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو8ت السيد )ة( حسن محمودي 
00  حصة اجتماعية من بص2 00  
اسماعي2  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

لقاللش أتاض8خ  0 بكتوبر 0)0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773905.
30I

A&O

E.I.D MULTISERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&O
 AVENUE MERS SULTAN ، (6

50)0)، الداض البيراء املغرب
E.I.D MULTISERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) شاضع 
مرس السلطا5 الطاأق   شقة 3 - 

0000) الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

595 95
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 E.I.D  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MULTISERVICE
شراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األضا�شي،  البنايات 
الكراء

6) شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
 -  3 شقة  مرس السلطا5 الطاأق   

0000) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

000.000.) دضهم، مقسم كالتالي:

  0.000   : لهمام  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  : الخنشاوي  التهامي  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    0.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(    لهمام  محمد  السيد 
زنقة اأن خفاجة ضقم5   حي فرالة 

) 0000) املحمدية املغرب.
الخنشاوي  التهامي  السيد 

3) سيدي  عنوانه)ا( تجزئة لينا ضقم 

البيراء  الداض   (0000 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   لهمام  محمد  السيد 
زنقة اأن خفاجة ضقم5   حي فرالة  

0000) املحمدية املغرب
الخنشاوي  التهامي  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة  لينا ضقم 3) سيدي 

البيراء  الداض   (0000 معروف 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم )77088.

32I

TOURIST TRANSPORTATION SARL

Tourist Transportation
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

 TOURIST TRANSPORTATION

SARL

 N°4 AV TANTAN RES ENNOUR

 ETG 4 APPT 402 BOURGOGNE

 CASABLANCA - MAROC،

20000، CASABLANCA MAROC

Tourist Transportation شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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 N 4 AV وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 TANTAN RES ENNOUR ETG
 4 APPT 402 BOURGOGNE,

 CASABLANCA - 20000
.CASABLANCA MAROC

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.56359 
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم    (0(0 بكتوبر   03 في  املؤضخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  تحو28  
 N 4 AV TANTAN» من  للشركة 
 RES ENNOUR ETG 4 APPT 402
 BOURGOGNE, CASABLANCA -
 «20000 CASABLANCA MAROC
 LOT RIAD RAHMA GH 2» إلى 
 IMM 6 NR 17 RAHMA 2 DAR
 BOUAZZA  NOUASSEUR CASA
.«20000 CASABLANCA  MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 0)7739.

33I

LK CONSULTING SARL

سيرفيس البراء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شاضع محمد الخامس ضقم 55 
الطاأق الثاث ضقم 8  تطوا5 ، 

93000، تطوا5 املغرب
سيرفيس البراء  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
معاو8نة اأن ابي سفيا5 ضقم 55 
تطوا5  - 93000 تطوا5  تطوا5 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9059
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

سيرفيس البراء .

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االموال .

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 55 ضقم  سفيا5  ابي  اأن  معاو8نة 

تطوا5  - 93000 تطوا5  تطوا5 .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد البراء اقشاض  :  375 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

  (5   : الفلوس   السيدة بشرى 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   اقشاض   البراء  السيد 

شاضع معاو8نة اأن ابي سفيا5 ضقم 53 

تطوا5 93000 تطوا5 تطوا5 .

السيدة بشرى الفلوس عنوانه)ا(  

شاضع معاو8نة اأن ابي سفيا5 ضقم 53 

تطوا5 93000 تطوا5  تطوا5 .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   اقشاض   البراء  السيد 

شاضع معاو8نة اأن ابي سفيا5 ضقم 53 

تطوا5 93000 تطوا5  تطوا5 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ  3  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0739.

35I

مكتب معيشة للحساأات و األستشاضات الجبائية

 TRANS HAMOUMIRA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحساأات و 

األستشاضات الجبائية

حي السالم ألوك E  ضقم )) -- سيدي 

سليما5 ، 00)5 ، سيدي سليما5 

املغرب

  TRANS HAMOUMIRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب 
ضقم 3 اقامة الياسمي5 ضقم 5) شاضع 

يعقوب املنصوض  - 5000  القنيطرة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

600(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. HAMOUMIRA SARL AU

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص

نق2 البرائع.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم 3 اقامة الياسمي5 ضقم 5) شاضع 

يعقوب املنصوض  - 5000  القنيطرة  

املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد عاشوض حموميرة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاشوض حموميرة عنوانه)ا( 

  5(00    05 القديم  السوق  حي 

سيدي سليما5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عاشوض حموميرة  عنوانه)ا( 

  5(00   05 القديم  السوق  حي 

سيدي سليما5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم -.

36I

MULTI EXPERTISE

 STE TRAVAUX GENERAL

TAZNAKHTE STGT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

MULTI EXPERTISE

97 شاضع حسن الصغير الطاأق 

األول ضقم  8 ، 0000)، الداض 

البيراء املغرب

 STE TRAVAUX GENERAL

TAZNAKHTE STGT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55  

زنقة محمد سميحة اقامة جوهرة 

محمد سميحة الطاأق 6 املنزل 35  - 

0000) الداض البيراء  املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 73055

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  ماضس  )0)    9 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«990.000.  دضهم» بي من «0.000  

عن  دضهم»   (.000.000» إلى  دضهم» 

إدماج احتياطي بو بضباح بو    : طر8ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773863.

37I
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LOGARITHME

MARRITZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة مدنية عقاض8ة

LOGARITHME

 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE

 MOHAMED 6، 40000،

MARRAKECH MAROC

MARRITZ «شركة مدنية عقاض8ة»

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي: إقامة 
إيفرناج املدخ2 ب الطاأق األول 

شقة 9 املكتب 3 شاضع محمد 

السادس 50000 مراكش املغرب

«تأسيس شركة مدنية عقاض8ة»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

  3383

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

5) ماضس  )0) تقرض تأسيس شركة 

مدنية عقاض8ة ذات البيانات التالية:

متبوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميتها:  أمختصر  اإلقتراء،  عند 

MARRITZ

- غرض الشركة أإيجاز: اقتناء بو 

أناء املمتلكات الجماعية

إقامة  االجتماعي:  املقر  عنوا5   -

إيفرناج املدخ2 ب الطاأق األول شقة 

السادس  محمد  شاضع   3 املكتب   9

50000 مراكش املغرب

بجلها  من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99

- مبلغ ضبسمال الشركة: 00.000  

دضهم

النقدية:  الحصص  -مبلغ 

00.000  دضهم

-مبلغ الحصص العينية مع وصف 

 (.(00.000 لها:  وتقييم  لها  موجز 

دضهم، مبنى مطعم

-أيانات حول الشركاء

 األشخاص الطبيعيو5: 

- السيد)ة( مونيي كلود أصفته)ا( 

 - فرنسا  عنوانه ب:  والكائن  شر8ك 

أياض8تز فرنسا

 األشخاص املعنو8و5: 

 SADYRA HOLDING  -

OFFSHORE  «شركة ذات املسؤولية 

والكائن  شر8ك  أصفتها  املحدودة» 

83  شاضع والي  مقرها اإلجتماعي ب: 

   3 املح2  السفلي  الطاأق  العهد 

90060 طنجة  املغرب

عند  التجاضي  السج2  ضقم 

االقتراء:  7990

املمث2 الدائم: عادل الصايغ

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن وصفات الشركاء بو 

األغياض الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجاه الغير:

 األشخاص الطبيعيو5: 

- السيد)ة( مونيي كلود أصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكائن  شر8ك  و  مسير 

فرنسا - أياض8تز فرنسا

الصايغ  عادل  السيد)ة(   -

مسير والكائن عنوانه ب:  أصفته)ا( 

املغرب - مراكش املغرب

كريستي5  كيونيتش  السيد)ة(   -

مسير والكائن عنوانه ب:  أصفته)ا( 

فرنسا - أياض8تز فرنسا

ميلي5 الصايغ ضاشي2  السيد)ة(   -

مسير والكائن عنوانه ب:  أصفته)ا( 

املغرب - مراكش املغرب

 األشخاص املعنو8و5: 

 SADYRA HOLDING  -

OFFSHORE «شركة ذات املسؤولية 

والكائن  شر8ك  أصفتها  املحدودة» 

شاضع    83 ب:   اإلجتماعي  مقرها 

   3 والي العهد الطاأق السفلي املح2 

90060 طنجة  املغرب

عند  التجاضي  السج2  ضقم 

االقتراء:  7990

التجاضي  السج2  في  التقييد  تم  

ضقم  تحت  بأر28  )0)   06 أتاض8خ 

.  3383

39I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

 POWER PACKAGING

PRODUIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB  0

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

 POWER PACKAGING PRODUIT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8)  شاضع 

العرعاض الطاأق ) مكتب ضقم 6  - - 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598(65

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.POWER PACKAGING PRODUIT

غرض الشركة أإيجاز : شراء وبيع 

واملنتجات  الغذائية  املواد  جميع 

االستهالكية  واملستلزمات  الصحية 

وبجهزة الكمبيوتر املكتبية.

  (8  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

مكتب ضقم   ( شاضع العرعاض الطاأق 

6  - - الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : فخاض  الهام  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الهام فخاض عنوانه)ا( داض 

ملا5 ألوك ف عماضة  6  شقة 6 عي5 

السبع - الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الهام فخاض عنوانه)ا( داض 

ملا5 ألوك ف عماضة  6  شقة 6 عي5 

السبع - الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 73739.

41I

MITAK CONSEIL

العيساوي وأوالده
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

العيساوي وبوالده شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 68-65 

شاضع بحمد فاضس الداض البيراء - 

30 0) الداضالبيراء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. ( ((7

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2  6) ماضس  )0)  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

وبوالده   العيساوي  الوحيد  الشر8ك 

مبلغ ضبسمالها 00.000) دضهم.



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8704

 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 64-68 
 - البيراء  الداض  فاضس  بحمد  شاضع 
املغرب نتيجة  الداضالبيراء   (0 30

ل : األزمة.
 64-68 التصفية ب  و حدد مقر 
 - البيراء  الداض  فاضس  بحمد  شاضع 

30 0) الداض البيراء املغرب. 
و عي5:

السيد)ة(  عبد الحميد   العيساوي 
محمد  شاضع   (55 عنوانه)ا(  و 
 56 الخامس الطاأق السادس شقة 
الداضالبيراء   (0((0 الداض البيراء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 57 773.
44I

MITAK CONSEIL

حمامات الحرية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

حمامات الحر8ة شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي األلفة 

شاضع 7) الداض العيساوي الداض 
البيراء - 0570) الداض البيراء 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. (0777

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  ماضس  )0)   (6 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
حمامات  الوحيد  الشر8ك  ذات 

 350.000 ضبسمالها  مبلغ  الحر8ة  
اإلجتماعي حي  دضهم وعنوا5 مقرها 
األلفة شاضع 7) الداض العيساوي الداض 
البيراء  الداض   (0570  - البيراء 

املغرب نتيجة ل : األزمة.
و حدد مقر التصفية ب حي األلفة 
الداض  العيساوي  الداض   (7 شاضع 
البيراء  الداض   (0570  - البيراء 

املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( عبد الحميد  العيساوي  
محمد  شاضع   (55 عنوانه)ا(  و 
 56 الخامس الطاأق السادس شقة 
الداضالبيراء   (0((0 الداض البيراء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 39 773.
46I

STE FIACCOF 

 CABINET DE REMISE EN
FORME HANAI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
 CABINET DE REMISE EN

FORME HANAI SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 
3 شاضع عالل أن عبدهللا اقامة  
الشاضع الكبير مكتب ضقم )  طاأق 
االول فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 55
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 CABINET DE REMISE EN

. FORME HANAI SARL
العتاية   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أالجمال و استيراد وتصدير.
 3 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
شاضع عالل أن عبدهللا اقامة  الشاضع 
الكبير مكتب ضقم )  طاأق االول فاس 

30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 (50   : مكواض   سلمى  السيدة 
حصة أقيمة 5.000) دضهم للحصة .
 500   : العمراتي   هتاء  السيدة 
حصة أقيمة 50.000 دضهم للحصة .
السيدة ز8تب مكواض  :  50) حصة 

أقيمة 5.000) دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سلمى مكواض   السيدة  
حدائف البديع فيال 0  عي5 الشقف 
فاس   30000 فاس  يعفوب  موالي 

املغرب.
عنوانه)ا(  مكواض   ز8تب  السيدة 
حدائف البديع فيال 0  عي5 الشقف 
فاس   30000 فاس  يعفوب  موالي 

املغرب.
العمراتي  عنوانه)ا(  السيدة هتاء 
حدائف البديع فيال 0  عي5 الشقف 
فاس   30000 فاس  يعفوب  موالي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العمراتي  عنوانه)ا(  السيدة هتاء 
حدائف البديع فيال 0  عي5 الشقف 
فاس   30000 فاس  يعفوب  موالي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 
 )0) تحت ضقم 665 .

48I

CABINET CC ORGA

 OPSODENTAL
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد أاهي حي أالمي الطاأق 

) ضقم 5  املعاض8ف ، 0330)، 
البيراء املغرب

 OPSODENTAL TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 
الحر8ة الطاأق 3 ضقم 5 - 0) 0) 

الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5979(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتراء  عند 
 OPSODENTAL  : تسميتها 

.TECHNOLOGIES
تصنيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املستلزمات  و  االجهزة  وتسو8ق 
الطبية وشبه الطبية و طب األسنا5

االستيراد و التصدير
البيع و الشراء

االستشاضة و الدضاسة.
زنقة    0  : عنوا5 املقر االجتماعي 
 (0 (0  -  5 ضقم   3 الطاأق  الحر8ة 

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 



8705 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : خياط  مامو5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خياط  مامو5  السيد 
أوسكوضة    3 ضقم  الأيسا  تجزئة 
الداضالبيراء   (7 8( النواصر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خياط  مامو5  السيد 
أوسكوضة    3 ضقم  الأيسا  تجزئة 
الداضالبيراء   (7 8( النواصر 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773570.
49I

STE FIACCOF 

AIRTONIC MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

AIRTONIC MEDICAL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة ا 
  عماضة ضقم 5 اغبي ضاس ملاء  فاس 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 53
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. AIRTONIC MEDICAL

اجهزة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

/ ونصدير  واستيراد  وكهرباء  اشعة 

اعمال مختلفة .

ا  اقامة   : املقر االجتماعي  عنوا5 

اغبي ضاس ملاء  فاس   5   عماضة ضقم 

30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : أوصيري   شركي  كمال  السيد 

دضهم   50.000 أقيمة  حصة   500

للحصة .

500 حصة    : السيد حميد ملولي 

أقيمة 50.000 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أوصيري   شركي  كمال  السيد 
تجزئة الوحدة    5 5 ضقم  عنوانه)ا( 

أنسودة فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  ملولي  حميد  السيد 

فاس   زواغة   79 الوفاقرقم  تجزئة 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ملولي  حميد  السيد 

فاس   زواغة   79 الوفاقرقم  تجزئة 

30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 663 .

51I

GFC CONSULTING

سيرف اندوسطري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

GFC CONSULTING
زنقة سمية ، اقامة شهرزاد 3، 

الطاأق الخامس ، ضقم ))، أالمي ، 

0350)، البيراء املغرب

سيرف اندوسطري  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع  اللة 

الياقوت  ، زنقة العرعاض، عماضة 
9 ، إقامة كاليس ، الطاأق الرابع ، 

الشقة 7  - 0000) البيراء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
597369

 (3 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: سيرف  أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

اندوسطري .
غرض الشركة أإيجاز : - 

وجميع  اللحام  معدات  إصالح 
املعدات اإللكترونية؛

بنواع  جميع  تجديد   -
اللحام  معدات  من  املحوالت 

واملحركات الكهربائية؛
قطع  اللحام  معدات  أيع   -
في  )استخدام  مختلفة  معدات 

صناعة الكهرباء وااللكترونيات(؛
إصالح  بعمال  بي   -
وبالتالي  وآلية  وكهربائية  إلكترونية 

معايرة والتحقق؛
جميع  واستيراد  شراء   -
التقنية  املعدات  بو  املنتجات  بنواع 
بو الصناعية الالزمة لتحقيق غرض 

الشركة وتطوضها؛
جميع  بعم،  وبشك2   -
والصناعية  التجاض8ة  العمليات 
والعقاضات،  املالية  واألوضاق  واملالية 
مباشرة  غير  بو  مباشرة  كانت  سواء 
بو  بعاله،  املذكوضة  أاألشياء  تتعلق 
من املرجح ب5 تعزز تحقيق الشركة 

وتطو8رها.

شاضع    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
اللة الياقوت  ، زنقة العرعاض، عماضة 

 ، الطاأق الرابع   ، إقامة كاليس   ،  9

الشقة 7  - 0000) البيراء املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد هيشام شم�شي  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هيشام شم�شي  عنوانه)ا( 
 ، 5 ضقم   5 عماضة   ، النخي2  إقامة 

املغرب   البيراء  مومن  سيدي 

0000) البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هيشام شم�شي  عنوانه)ا( 
 ، 5 ضقم   5 عماضة   ، النخي2  إقامة 

املغرب   البيراء  مومن  سيدي 

0000) البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.

53I

HOSTELMED

HOSTELMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HOSTELMED

 RUE ZERKTOUNI IMM

 32 APPT N° 29 1ER ETAGE

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

HOSTELMED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الزضقطوني عماضة )3 شقة ضقم 

9) الطاأق االول - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5953

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HOSTELMED

 SERVICE : غرض الشركة أإيجاز

.DE RESTAURATION

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 (9 شقة ضقم   3( الزضقطوني عماضة 

الطاأق االول - 90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 50   : السيد محمد امي5 وانعيم 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

50 حصة    : السيد جواد الفرو5 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

وانعيم  امي5  محمد  السيد 
عنوانه)ا( حي البوغاز زنقة )8 ضقم 5 

مكرض 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الفرو5  جواد  السيد 
 90000   ( ضقم   85 حي البوغاز زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

وانعيم  امي5  محمد  السيد 
عنوانه)ا( حي البوغاز زنقة )8 ضقم 5 

مكرض 90000 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  الفرو5  جواد  السيد 
 90000   ( ضقم   85 حي البوغاز زنقة 

طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 86 3.

54I

FIDUORGA

TWINS DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 0، Casablanca
MAROC

TWINS DESIGN  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي أوضكو5 
زنقة ضكراكة إقامة لكوضنيش .شقة 
ضقم   الطاأق السفلي عماضة ) - - 

الداض البيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.39306 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
املؤضخ في 08 ماضس  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«أوضكو5 زنقة ضكراكة إقامة لكوضنيش 
.شقة ضقم   الطاأق السفلي عماضة ) 
- - الداض البيراء املغرب» إلى «إقامة  
شقة  الناصيري  بحمد  زنقة   LE 40
ضقم   الطاأق السفلي أامليي - - الداض 

البيراء  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773868.

55I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

DAR CHIFAE DE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC

DAR CHIFAE DE FES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 0  

زنقة بحمد الرازي جنا5 موالي 

الكام2 فاس - 30000 فاس املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.55787

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0(0 دجنبر   (8 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«500.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   500.000» إلى  دضهم» 

إدماج احتياطي بو بضباح بو    : طر8ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    8 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 60) .

57I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

كواليتي فود أند بيفيريج 

كومباني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

كواليتي فود بند أيفيريج كومباني 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أيوزكاض5 اقامة افرا5 شقة ضقم 9  

الطاأق الرابع  - 50000 مراكش 

املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.95 5 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   (( في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت السيد )ة(  بحمد  القبوضي 

بص2  من  اجتماعية  حصة   5.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    0.000

 (( القاسمي أتاض8خ  محمد أولعيش  

ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5)55.

59I

SOFTMAN64

أراي كنستركسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SOFTMAN64

59  شاضع لال الياقوة الداض البيراء 

، 0000)، الداض البيراء املغرب

بضاي كنستركسيو5 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )  زنقة 

صبري أوجمعة الطاأق األول شقة 

ضقم 6 - 0000) الداض البيراء 

املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(980(3

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  يناير  )0)   (5 املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسمالها  مبلغ  كنستركسيو5   بضاي 

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

أوجمعة  زنقة صبري    ( اإلجتماعي 

 (0000  -  6 الطاأق األول شقة ضقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيراء  الداض 

أي5  أتراض  و  املقاولة  صعوبات 

الشركاء.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السالمة 3 مجموعة 7 ألوك «C» ضقم 

3) - 0550) الداض البيراء املغرب. 



8707 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

و عي5:
و  حماد  ادا  العربي   السيد)ة( 
مجموعة   3 السالمة  حي  عنوانه)ا( 
الداض   (0550  (3 ضقم   «C» ألوك   7
البيراء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم )76756.
61I

EURODEFI MANAGEWELL

 MESURES ET
TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI MANAGEWELL
 BD EL QODS 77, BD EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA
MAROC

 MESURES ET TECHNOLOGIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9   شاضع 
عبد املومن الطاأق ) ضقم 5  الداض 

البيراء الداض البيراء 0360) 
الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
597(79

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
.MESURES ET TECHNOLOGIES

غرض الشركة أإيجاز : االستعانة 
 ESO لـ  هندسية  خاضجية  أمصادض 
وخدمات   CRC و   ITO و   BPO و 

االستشاضات والتدض8ب.
   9  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
  5 ضقم   ( شاضع عبد املومن الطاأق 
 (0360 الداض البيراء الداض البيراء 

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
  MOHAMED BRITEL   : السيد 
00  حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -.

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOHAMED BRITEL السيد 
 Rue El Maarif  , 7 عنوانه)ا( 
الداض   Aviation Rabat 20000

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MOHAMED BRITEL السيد 
 Rue El Maarif  , 7 عنوانه)ا( 
الداض   Aviation Rabat 20000

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )88)77.

63I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

GALERIE EL KHATTABI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
GALERIE EL KHATTABI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 50 
شاضع عبد الكر8م الخطيب املدينة 

الجديدة فاس - 30000 فاس 
املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 7533
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض  فبراير  )0)   03 في  املؤضخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
التسمية GALERIE EL KHATTABI و 
الكائن أالعنوا5 ضقم 55 زنقة ) شاضع 
الجديدة  املدينة  الخامس  محمد 
فاس - 30000 فاس املغرب و املسير 

من طرف السيد)ة( أنجلو5  محمد.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    5 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )0) .

64I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

THAI CONFISERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV DES FAR IMM TAJ APPT 9
VN FES ، 30000، FES MAROC
THAI CONFISERIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها االجتماعي قطعة 
97 الحي الصناعي )  طر8ق عي5 

الشقف زواغة موالي يعقوب فاس 
- 30000 فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.65509

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  فبراير  )0)   09 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
التغدية  في  والتجاضة  اإلنتاج 

العامة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ماضس   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1095/021.

65I

MITAK CONSEIL

معهد خاص الغبانتور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

معهد خاص الغبانتوض شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7) زنقة 

أاأوم الطاأق الثالث املحلي ب الداض 

البيراء - 0)05) الداض البيراء 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.509637

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض  ماضس  )0)   08 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

خاص  معهد  الوحيد  الشر8ك  ذات 

  00.000 مبلغ ضبسمالها  الغبانتوض  

 (7 اإلجتماعي  دضهم وعنوا5 مقرها 

املحلي  الثالث  الطاأق  أاأوم  زنقة 

الداض   (05(0  - البيراء  الداض  ب 

البيراء املغرب نتيجة ل : بزمة عاملية 

كوفيد 9 .

زنقة   (7 و حدد مقر التصفية ب 

أاأوم الطاأق الثالث املحلي ب الداض 

الداضالبيراء   (05(0  - البيراء 

املغرب. 

و عي5:

و  اأراهيمي  ضقية    السيد)ة( 

عنوانه)ا( اسي2 سكن اداضي ضقم 0   

)ة(  0 )30 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 53 773.

67I

STE CECONA SARL

KIKOUMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

KIKOUMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الجيش امللكي ضقم 65)  شاضع 

الجيش امللكي ضقم 65)  000)6 

الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 855

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KIKOUMA

خدمات   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التمو28 و التمو28 املتنق2.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الجيش امللكي ضقم 65)  شاضع الجيش 

الناظوض   6(000   (65 ضقم  امللكي 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : عمر  الخواخي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  .000  : عمر  الخواخي  السيد 
أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  الخواخي  السيد 
 6(000    5 حي أوشواف زنقة ضقم 

الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  الخواخي  السيد 
 6(000    5 حي أوشواف زنقة ضقم 

الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 663.
68I

MITAK CONSEIL

فوتورو برو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

فوتوضو أرو شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الحداو8ة 
) إقامة االم2 عماضة  ف ضقم 8 الداض 

البيراء - 0570) الداض البيراء 
املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3(0987
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  3) ماضس  )0)  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ  أرو   فوتوضو  الوحيد  الشر8ك 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 

إقامة   ( مقرها اإلجتماعي الحداو8ة 
االم2 عماضة  ف ضقم 8 الداض البيراء 
- 0570) الداض البيراء املغرب نتيجة 

ل : صعوبة التسو8ق.
و حدد مقر التصفية ب الحداو8ة 
) إقامة االم2 عماضة  ف ضقم 8 الداض 
البيراء  الداض   (0570  - البيراء 

املغرب. 
و عي5:

و  الراديد  مينة    السيد)ة(  
 ( الحدودية  الشق  عي5  عنوانه)ا( 
سكن األم2 عماضة ف ضقم 8 الطاأق   
الداضالبيراء   (0570 الداض البيراء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 886)77.
70I

GMF

AHMET USTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

AHMET USTA
03 زنقة بيت بوض8رشاضع موالي 
يوسف ، 0000)، الداضالبيراء 

املغرب
AHMET USTA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 
بيت بوض8رشاضع موالي يوسف - 

0000) الداضالبيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 5730( 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في )  ماضس  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
موالي  بوض8رشاضع  بيت  زنقة   03»
الداضالبيراء   (0000  - يوسف 

املغرب» إلى «الطاأق السفلي ضقم   ، 
،زنقة بحمد النصيري   (0 املبنى ضقم 
0000) الداضالبيراء    - ، حي النخي2 

املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 660)77.
72I

fiduciaire

ف ود فيب سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire
 avenue yaakoub el manssour
 gueliz Marrakech marrakech،

40000، Marrakech maroc
ف ود فيب سيرفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

االمام البخاضي   شقة ب 6  ملحاميد 
مراكش - 50000 مراكش املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 03859

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في )) يناير  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
  6 «اقامة االمام البخاضي   شقة ب 
مراكش   50000  - مراكش  ملحاميد 
  5 عماضة    ( مكتب   » إلى  املغرب» 
الحي  فلسطي5  شاضع  ضاتما  اقامة 
مراكش    50070  - املحمدي مراكش 

املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 3558.
73I

Aïd comptable

STE NJMAT TAZZEKA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
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  STE NJMAT TAZZEKA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

ملطاحن غياتة الغربية واداملي2 تازة  
- 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. NJMAT TAZZEKA TRAV
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 
املختلفة او البناء - اشغال التشجير- 

جميع املعامالت التجاض8ة.
دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ملطاحن غياتة الغربية واداملي2 تازة  

- 35000 تازة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد ألقاسم الصنهاجي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : ألمهدي  جمال  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصنهاجي  ألقاسم  السيد 
أوشفاعة  أوهجيمة  دواض  عنوانه)ا( 

تازة 35000 تازة املغرب.
عنوانه)ا(  ألمهدي  جمال  السيد 
دواض اسنسو أني احمد اموكزا5 أني 
 3(000 أونصاض ترجيست الحسيمة 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصنهاجي  ألقاسم  السيد 
أوشفاعة  أوهجيمة  دواض  عنوانه)ا( 

تازة 35000 تازة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أتازة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم )0).
74I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

نيو سب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
نيو سب شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي 6 زنقة 
أوسانغ املعاض8ف - 00)0) الداض 

البيراء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.395 8 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم تغيير   (0(0 07 دجنبر  املؤضخ في 
الدضاسة   -» من  الشركة  نشاط 
واملشوضة والتدض8ب والخبرة والتحلي2 

والدعم للشركات واملنظمات
- املشاضكة في ضبس املال واالستثماض 
جميع املعامالت   ، وبشك2 عام   -
بو  املالية  بو  التجاض8ة  بو  الصناعية 
التي  العقاض8ة  بو  املنقولة  بو  املدنية 
قد تتعلق بشك2 مباشر بو غير مباشر 
أأحد األشياء املشاض إليها بعاله بو أأي 
مماثلة بو مرتبطة بو مكملة»  بشياء 
في   ، عنها  نياأة  الشركة  «-تعم2  إلى 
وضع بو إداضة األوضاق املالية القاألة 
للتحو28 في معامالت األوضاق املالية 

بو في سيطرة الشركات
والتدض8ب  واملشوضة  -الدضاسة 

والخبرة والتحلي2 والدعم للشركات
-املشاضكة في ضبس املال واالستثماض 
املعامالت  جميع   ، عام  -وبشك2 
بو  املالية  بو  التجاض8ة  بو  الصناعية 
التي  العقاض8ة  بو  املنقولة  بو  املدنية 
قد تتعلق بشك2 مباشر بو غير مباشر 
أأحد األشياء املشاض إليها بعاله بو أأي 

بشياء مماثلة بو مرتبطة بو مكملة».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم )76788.
75I

PILOTE BUSINESS

MON REVE BEAUTY SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

PILOTE BUSINESS
 TEMARA TEMARA، 12000،

TEMARA MAROC
MON REVE BEAUTY SPA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي يعقوب 
املنصوض ألوك ج.س ضقم 5) - 

0058  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 5 055

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MON : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.REVE BEAUTY SPA
غرض الشركة أإيجاز : الحالقة و 

التجمي2.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 (5 يعقوب املنصوض ألوك ج.س ضقم 

- 0058  الرباط املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الكرد  بحالم  السيدة 

ظبي  بأو   3838 الرباط    مجمع 
االماضات العربية املتحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكرد  بحالم  السيدة 
مجمع الرباط  3838 بأو ظبي االماضات 

العربية املتحدة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 600)  .
76I

RICHOMAG

RECRUT OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

RICHOMAG
3  املجاطي إقامة ليلبيس  

املعاض8ف الداضالبيراء، 0050)، 
الداضالبيراء املغرب

RECRUT OFFICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  شاضع 
احمد املجاطي العماضة 3  الرقم 8  
الداضالبيراء 0500) الداضالبيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5 356 

عقد حر مؤضخ في  0  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0 8 بكتوبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RECRUT OFFICE
إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الرواتب
 إداضة املوظفي5
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ثقافية  إنشاء وتنظيم الفعاليات: 
، إداض8ة ، شركات ، ض8اضية ، معاضض 
، عروض ، معاضض ، بشك2 عام ك2 

ما يتعلق أالفعاليات
واالتصال  العامة  العالقات 
واإلعال5  املتحركة  والرسوم 

والتسو8ق.
3  شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
  8 الرقم    3 احمد املجاطي العماضة 
الداضالبيراء   (0500 الداضالبيراء 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة حنا5 فاضض :  00.000  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  000  : فاضض  حنا5  السيدة   

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فاضض  حنا5  السيدة 
 (3 الرقم  العماضة8   العنق  حي 

0500) الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فاضض  حنا5  السيدة 
 (3 الرقم  العماضة8   العنق  حي 

0500) الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بكتوبر 8 0) تحت ضقم 73 678.
77I

ficogedek sarl au

AKHRICHI TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

AKHRICHI TRANS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض ايت 
اأراهيم ايت سعيد الفواضات ايت 

حرز هللا  - . الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(895

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AKHRICHI TRANS SARL

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير وطنيا ودوليا.

: دواض ايت  عنوا5 املقر االجتماعي 

ايت  الفواضات  سعيد  ايت  اأراهيم 

حرز هللا  - . الحاجب املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد اخر�شي معاد :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد اخر�شي محمد امي5 :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معاد  اخر�شي  السيد 

مكناس   50050 ثكنة الدضك امللكي  

املغرب.

امي5  محمد  اخر�شي  السيد 

عنوانه)ا( ثكنة الدضك امللكي  50050 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معاد  اخر�شي  السيد 

مكناس   50050 ثكنة الدضك امللكي  

املغرب

امي5  محمد  اخر�شي  السيد 

عنوانه)ا( ثكنة الدضك امللكي  50050 

مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 730 .
78I

ALTIS CONSEILS

GAIP
إعال5 متعدد القراضات
ALTIS CONSEILS

 rue Haj Omar  Riffi 3é ,3 0
 étage appartementN°31 ،

20000، CASABLANCA MAROC
GAIP «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: 75) 

أوليفاضد زضكتوني - 0000) الداض 
البيراء اململكة املغربية.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. (995 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 06 يوليوز 5 0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

GAIP الفك املبكر لشركة
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعييناملصفي  السيد عمرو حمادي
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
للتصفية  الرئي�شي  املركز  تحديد 

GAIP لشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :36 ضقم  أند 

مايلي: التصفية الفك
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  )  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير 6 0) تحت ضقم )59385.
79I

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

 CENTRE D’AFFAIRES
ASPMEDD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CENTRE D›AFFAIRES
ASPMEDD

 Hay El Wafa IMM 98 ET1
 n°2 Mohammedia ، 28800،

Mohammedia maroc

 CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي الوفاء 
اقامة98 الدوض األول مكتب ضقم )  - 

8800) املحمدية. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7933
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد القانو5   (0 6 فبراير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 CENTRE D’AFFAIRES  :

.ASPMEDD
مركز    : أإيجاز  الشركة  غرض 
وتأجير   ، وتوطي5 الشركات   ، بعمال 
خدمات  وتوفير   ، املجهزة  املكاتب 
الخدمات  وجميع  السكرتاض8ة 
 ، املتعلقة أاألنشطة املذكوضة بعاله 
وكذلك األنشطة املتعلقة أالتدض8ب ، 
واملشوضة ، وخدمات الدعم ، وتقييم 
الشخصية.  والتنمية   ، املهاضات 
للموظفي5 بو األفراد بو الباحثي5 عن 
الخاص  لحسابهم  العاملي5  بو  عم2 
بو الشركات الخاصة بو شبه العامة 
بو  املحلية  السلطات  بو  العامة  بو 

اإلداضات العامة.
تطو8ر األعمال وإداضة واألعمال ،

الشركات  وانتقال  تأسيس   -
والبحث عن شركاء.

عنوا5 املقر االجتماعي : حي الوفاء 
اقامة98 الدوض األول مكتب ضقم )  - 

8800) املحمدية. املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  Tarik BOUKHRISSI : السيد 
650 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 
 Hamid CHIHAB   :  180 .السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
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 Taoufik CHAKIB  :  180 السيد
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 Tarik BOUKHRISSI السيد 
 IMOUZAR NR 3 HAY عنوانه)ا( 
 SAADA  70000 LAAYOUNE

.MAROC
 Hamid CHIHAB السيد 
 DOUAR LAHJER RUE عنوانه)ا( 
 11 NR 535 AIN HARROUDA
 MOHAMMEDIA. 28800

.MOHAMMEDIA MAROC
 Taoufik CHAKIB السيد 
 RUE ZOUBIR عنوانه)ا(  5  
  BNOU ELOUAM ROCHE NOIRE
.20303 CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة :

السيد طر8ق أوخر8�شي  عنوانه)ا( 
 70000 حي السعادة    3 اموزاض ضقم 

العيو5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 أتاض8خ  أاملحمدية   االأتدائية 

ماضس 6 0) تحت ضقم 565.
80I

BEN.COMPTA

TRANS KISSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

BEN.COMPTA
شاضع الدضفوفي عماضة اإلتحاد 

السكنية الطاأق الثاني ضقم 7  
OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة

TRANS KISSI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة شاضع الرحوني ضقم 90 - 

60000 وجدة املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.305 3

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  فبراير  )0)    0 في  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو8ت السيد )ة( يحي قي�شي 330 
  .000 بص2  من  اجتماعية  حصة 
حسن  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أوفقاضة أتاض8خ 0  فبراير  )0).
واضلي  خاليد  )ة(  السيد  تفو8ت 
بص2  من  اجتماعية  حصة    70
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000
فبراير    0 أتاض8خ  أوفقاضة  حسن  

.(0( 
واضلي  خاليد  )ة(  السيد  تفو8ت 
بص2  من  اجتماعية  حصة    60
000.  حصة لفائدة  السيد )ة( نادية 

الدضقاوي أتاض8خ 0  فبراير  )0).
)ة( محمد أوفقاضة  تفو8ت السيد 
بص2  من  اجتماعية  حصة   350
000.  حصة لفائدة  السيد )ة( نادية 

الدضقاوي أتاض8خ 0  فبراير  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأر28   06 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )0) .
81I

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

 CENTRE D’AFFAIRES
ASPMEDD

إعال5 متعدد القراضات

 CENTRE D›AFFAIRES
ASPMEDD

 Hay El Wafa IMM 98 ET1
 n°2 Mohammedia ، 28800،

Mohammedia maroc
 CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: حي 

الوافا،عماضة98،الطاأق األول ، ضقم 
) ،  - 8800) املحمدية املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 7933
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 3) ماي 9 0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
  80 السيد توفيق شكيب   تفو8ت 
السيد حميد شهاب.  لفائدة  حصة 

أوخر8�شي  طر8ق  السيد  تفو8ت   -
وهيبة  السيدة  لفائدة  حصة   650

أوخر8�شي
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد املد يراملسير  الساأق 

طر8ق أوخر8�شي
على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 
تعيي5 السيد حميد شهاب   - مايلي: 
كمسير  جديد  مع اوسع الصالحيات 
أالتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح  كما 
املنفرد للمسير                                                           
على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 
من  الشركة  ضبسمال  ضفع  مايلي: 

00000.00 الى 500000.00
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :7/8 ضقم  أند 

مايلي: ز8ادة تخفيض/ ضبس املال
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ    يونيو 

9 0) تحت ضقم 988.
82I

FIDUCIAIREJAD

LA PAIX IMMO sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIREJAD
 RESIDENCE JAOUHARA

 1°ETAGE APPT N°5 AVENUE
 ALLAL EL FASSI MARRAKECH،

MAROC 50000، مراكش
LA PAIX IMMO sarl au شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 3 
عماضة -ب- عملية البستا5 ) شاضع 
عالل الفا�شي - 50000 مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.8358 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم تغيير  فبراير  )0)  املؤضخ في  0 
«-وسيط املباني  نشاط الشركة من 

واحد)وكالة  شخص  يشغلها  التي 
عقاضات

-شراء وبيع املاشية
«-وسيط  إلى  حفالت»  -متعهد 
شخص  يشغلها  التي  املباني 

واحد)وكالة عقاضات
-شراء وبيع املاشية

-مركز النداء الهاتفي)مشغ2(».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )75)) .
83I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

FIKRI STYLE
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

FIKRI STYLE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 
ضقم )  ب3، الطاأق 5، 38 تجزئة 
صوفيا، عي5 عمير فاس. - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67053
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FIKRI  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.STYLE
أيع     -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة أالتقسيط
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
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تجزئة   38  ،5 الطاأق  ب3،    ( ضقم 
 30000  - فاس.  عمير  عي5  صوفيا، 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  00   : ضضوا5  املحال  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 900   : الكرني�شي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ضضوا5  املحال  السيد 
طر8ق  الجمي2  الهواء  تجزئة   75
فاس   30000 فاس  احرازم  سيدي 

املغرب.
السيد محمد الكرني�شي عنوانه)ا( 
شاضع وهرا5 زنقة دكاض ضقم )) الزهوض 

  فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الكرني�شي عنوانه)ا( 
شاضع وهرا5 زنقة دكاض ضقم )) الزهوض 

  فاس 30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28  أتاض8خ  0  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 555 .
84I

MABROSEC

SAHARA TRADITIONS
إعال5 متعدد القراضات

MABROSEC
شاضع مكة عماضة 65  الحي االداضي 
الطاأق الثاني ضقم 05 ص.ب 57)) 

، 70000، العيو5 املغرب
SAHARA TRADITIONS «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر8ك الوحيد»

 lOT DES :وعنوا5 مقرها االجتماعي
 VILLAS N°691 COMMUNE
 FOUM EL OUED SAHARA

MAROCAINE - 70000 العيو5 
املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.3 8 9

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 5) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 
مايلي: أيع جميع الحصص و املتمثلة 
السيد  ،املتنازل  000 حصة  في 
السيد  له  ،املتنازل  املتوك2  لحسن 

عبد هللا املتوك2   
على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
مايلي: استقالة السيد لحسن املتوك2 
من االداضة و تعيي5 السيد عبد هللا 

املتوك2 مسيرا وحيدا للشركة 
على  ينص  الذي   :03 ضقم  قراض 
للشركة  االجتماعي  املقر  نق2  مايلي: 
من تجزئة الفيالت ضقم  69 جماعة 
الى  املغربية  الصحراء  الواد  فم 
العنوا5 الجديد شاضع مكة ضقم 75  

مكرض فيال املتوك2 العيو5
على  ينص  الذي   :05 ضقم  قراض 
منشأة   : انشطة  اضافة  مايلي: 

سياحية و تجاضة عامة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :0( ضقم  أند 
منشأة   : انشطة  اضافة  مايلي: 

سياحية و تجاضة عامة
على  ينص  الذي   :05 ضقم  أند 
مايلي: تحديد مقر الشركة في العنوا5 
فيال  مكرض    75 ضقم  مكة  :شاضع 

املتوك2 العيو5
على  ينص  الذي   : 6 ضقم  أند 
تعيي5 السيد عبد هللا املتوك2  مايلي: 

مسيرا وحيدا للشركة 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1057/2021.
85I

BYTRAMEK

 BHIYAGE TRAVAUX
MEKNES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

BYTRAMEK
98 ياسمينة ) ويسال5 مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
 BHIYAGE TRAVAUX MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها االجتماعي 98 

ياسمينة ) ويسال5 مكناس - 50000 
ويسال5 املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.37335
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
0)0) تم تغيير  5  بكتوبر  املؤضخ في 
نشاط الشركة من «اشغال مختلفة, 
«اشغال  إلى  ,بستنة»  منظم حفالت 

مختلفة, متاجرة ,بستنة».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

0)0) تحت ضقم 5360.
86I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE SOBENLA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

SOCIETE SOBENLA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكاتب 
الربيع زنقة اأراهيم الروداني الطاأق 
السادس مكتب ضقم 50 - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6708 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE SOBENLA SARL
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الربيع زنقة اأراهيم الروداني الطاأق 
 30000  -  50 ضقم  مكتب  السادس 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد أناني  :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد محمد لشقر :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أناني   محمد  السيد 
فاس  ايموزاض  طر8ق  وديع  تجزئة   6

30000 فاس املغرب.
السيد محمد لشقر عنوانه)ا( 7  
بعلبك  زنقة  الوضود  حديقة  اقامة 
 30000 شاضع موالي عبد هللا فاس 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أناني   محمد  السيد 
فاس  ايموزاض  طر8ق  وديع  تجزئة   6

30000 فاس املغرب
السيد محمد لشقر عنوانه)ا( 7  
بعلبك  زنقة  الوضود  حديقة  اقامة 
 30000 شاضع موالي عبد هللا فاس 

فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6 6 .
87I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE BUREAU»
 DE FORMATION

 D›ACCOMPAGNEMENT ET
«DE RECRUTEMENT «BFAR
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE BUREAU»
 DE FORMATION

 D›ACCOMPAGNEMENT ET DE
RECRUTEMENT «BFAR» شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

الثاني ضقم )0) شاضع وهرا5 الزهوض 
  فاس  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6698 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتراء  عند 
 SOCIETE»  : تسميتها 
 BUREAU DE FORMATION
 D’ACCOMPAGNEMENT ET DE

.«RECRUTEMENT «BFAR
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

االستشاضات اإلداض8ة.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
)0) شاضع وهرا5 الزهوض  الثاني ضقم 

  فاس  - 30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد ضضوا5 املغراوي  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
حصة   500   : أرو  ايوب  السيد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 (00   : العرو�شي  السيد وسف 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ضضوا5 املغراوي  عنوانه)ا( 
55 دضب العرب أر8مة مكناس 50000 

مكناس املغرب.
ضقم  السيد ايوب أرو عنوانه)ا(  
فاس  صفرو  طر8ق  وفاء  حي   635

30000 فاس املغرب.
العرو�شي  يوسف  السيد 
شاضع  هر8رة  ابي  مسجد  عنوانه)ا( 
ابي هر8رة أوضمانة م.ج فاس 30000 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وسف العرو�شي عنوانه)ا( 
هر8رة  ابي  شاضع  هر8رة  ابي  مسجد 
فاس   30000 فاس  م.ج  أوضمانة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (9 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 567 .
88I

BYTRAMEK

 BHIYAGE TRAVAUX
MEKNES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ضفع ضبسمال الشركة

BYTRAMEK
98 ياسمينة ) ويسال5 مكناس ، 

50000، مكناس املغرب
 BHIYAGE TRAVAUX MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 98 

ياسمينة ) ويسال5 مكناس - 50000 
ويسال5 املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.37335
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم   (0(0 بكتوبر    5 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
«980.000 دضهم» بي من «00.000  
عن  دضهم»    .080.000» إلى  دضهم» 

ديو5  مع  مقاصة  إجراء    : طر8ق 
الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

0)0) تحت ضقم 360 .
89I

COMPTAFFAIRES

L›AIGLE D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
L›AIGLE D›OR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : شاضع 
املقاومة الحسنية   زنقة 7  ضقم 
 7) العالية - 0800) املحمدية 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.(3(97

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
0)0) تقرض ح2  05 دجنبر  املؤضخ في 
L’AIGLE D’OR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 
املقاومة  شاضع  اإلجتماعي  مقرها 
الحسنية   زنقة 7  ضقم  7) العالية 
نتيجة  املغرب  املحمدية   (0800  -

لعدم تحقيق هدف الشركة.
و عي5:

و  فرجاني  بشرف    السيد)ة( 
  55 تجزئة ياسمينة ضقم  عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  املحمدية   (8800

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شاضع  وفي   (0(0 دجنبر   05 أتاض8خ 
ضقم    7 زنقة  الحسنية    املقاومة 
املحمدية   (8800  - العالية   (7 

املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 869.
90I

MAIROUCHE FISC

LABRAIGA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وفاة شر8ك

MAIROUCHE FISC
55  شاضع محمد السادس اقامة 

سلمى الطاأق االول ضقم 03 كلميم ، 
000 8، كلميم املغرب

LABRAIGA SERVICES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5  
شاضع ميمو5 محمد أن علوش حي 
املسيرة أو8زكاض5 كلمبم - 000 8 

كلميم املغرب.
وفاة شر8ك

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.  5 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 5) ماضس  )0) تم اإلعالم 
أوفاة الشر8ك ضشيد  الطاهر و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الوضثة  على  حصصه 

فبراير  )0)   09 في  املؤضخ  اإلضاثة 
أالشك2 األتي :

السيد)ة( سلم أن الكابي  ،  5)  
حصة .

  ، الطاهر   الحررامي  السيد)ة( 
875 حصة .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أكلميم  االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 143/2021.
91I

املركز الجهوي لالستثماض لجهة دضعة تافياللت ملحقة 

وضزازات

 STE PHARMACIE ALMAJD
TOUDGHA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد
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تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماض لجهة دضعة 
تافياللت ملحقة وضزازات

شاضع موالي ضشيد عماضة دادس 
الطاأق االول وضزازات، 55000، 

وضزازات املغرب
 STE PHARMACIE ALMAJD

TOUDGHA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

املجد )B ضقم 9 5) - 55800 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 3 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 STE PHARMACIE ALMAJD

.TOUDGHA SARL AU
تاجر   *  : أإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات صيدالنية وبطر8ة
* تاجر املنتجات املخبرية والطبية 

الدوائية غير القاألة للكسر
الصيدالنية  املنتجات  استيراد   *
الطبية  واملواد  الطبية   .والشبه 

واملواد غير القاألة للكسر.
تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
55800 تنغير   - (5 9 )B ضقم  املجد 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
  00   : يوسف  امدياز  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  يوسف  امدياز  السيد 
 55000    75 ضقم  الوحدة  حي 

وضزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوسف  امدياز  السيد 
 55000    75 ضقم  الوحدة  حي 

وضزازات املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أتنغير   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم -.
93I

HORICOM

DIV-EXPERTISES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
DIV-EXPERTISES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم  ) 
شاضع الحسن الثاني ضقم س3 م ج - 

50000 مكناس املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.37533

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  يناير  )0)   (( املؤضخ في 
ذات  شركة   DIV-EXPERTISES
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
  00.000 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 
دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 
م   ) شاضع الحسن الثاني ضقم س3 
نتيجة  املغرب  مكناس   50000  - ج 

ألزمة القطاع.
و عي5:

و  اعسيس2  نبي2   السيد)ة( 
املجمع    5 شقة   9 عماضة  عنوانه)ا( 
السكني موالي اسماعي2 الثانو8ة م 
مكناس املغرب كمصفي   50000 ج 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي ضقم  )  يناير  )0)   08 أتاض8خ 
 - شاضع الحسن الثاني ضقم س3 م ج 

50000 مكناس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 57.
94I

Chairs & Co

Chairs & co
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Chairs & Co
)33 شاضع اأراهيم الروداني الطاأق 
الخامس الشقة  ) إقامة الر8حا5 
املعاض8ف الداضالبيراء ، 0300)، 

الداضالبيراء املغرب
Chairs & co  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )33 شاضع 
اأراهيم الروداني الطاأق الخامس 
الشقة  ) إقامة الر8حا5 املعاض8ف 

الداضالبيراء - 0300) الداضالبيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
596559

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Chairs : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. & co
غرض الشركة أإيجاز : صناعة و 

انتاج ك2 بنواع األثاث 
تصميم و تصنيع ك2 بنواع األثاث 

املنزلي و املكتبي و ك2 بصناف التزيي5

بنواع  ك2  تسو8ق  و  شراء  و  أيع 
األثاث

املنازل  تأثيت  و  األثاث  وضع 
واملكاتب و املقاهي و غيرها 

مشاضكة في حصص شركات اخرى 
عنوا5 املقر االجتماعي : )33 شاضع 
الخامس  الطاأق  الروداني  اأراهيم 
املعاض8ف  الر8حا5  إقامة  الشقة  ) 
0300) الداضالبيراء  الداضالبيراء - 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد ياسي5 علمي :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علمي  ياسي5  السيد 
 60 املسكن  العلوي  الحسن  شاضع 
الشقة 05 ب ب 0300) الداضالبيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  علمي  ياسي5  السيد 
 60 املسكن  العلوي  الحسن  شاضع 
الشقة 05 ب ب 0300) الداضالبيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.
95I

CABINET MASTER COMPTABLE

 CABINET MASTER
COMPTABLE

إعال5 متعدد القراضات

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM N 103
 IMINTANOUT ، 41050،
IMINTANOUT MAROC

 CABINET MASTER COMPTABLE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

الحسن الثاني اقامة وكر8م ضقم 03   
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- 050 5 امنتانوت املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي:  9.
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 0  دجنبر 0)0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
 MAMLALE تغيير اسم الشركة من 
 CABINET MASTER الى  SERVICES

COMPTABLE
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 
اكني الحي االداضي امنتانوت الى شاضع 
الحسن الثاني اقامة وكر8م ضقم 03  

امنتانوت
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
  0000 من  الشركة  مال  ضبس  ضفع 
دضهم من خالل   600000 الى  دضهم 
أمبلغ  للشركاء  الجاضي  الحساب 

590000 دضهم
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  3: الذي ينص على مايلي: 

اسم الشركة
أند ضقم  5: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي للشركة
الذي ينص على   :7 و   6 أند ضقم  
تكو8ن ضبس  و  الشركاء  اسهم  مايلي: 

املال
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أامنتانوت  أتاض8خ 8  يناير 

 )0) تحت ضقم 23/2021.
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 MOGADOR موكادوض بسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

نتواياج مونجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

موكادوض بسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
ضقم ) حي أاب دكالة شاضع واد 
املخاز5 الشقة ضقم 3 أالطاأق 

الثاني  الصو8رة الصو8رة، 55000، 

الصو8رة املغرب

نتواياج مونجي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شقة 

أالطاأق التاني ضقم 0)) تجزئة 

البحيرة الشطر الرابع الصو8رة - 

55000 الصو8رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

56 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : نتواياج 

مونجي.

غسي2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

متحرك للسياضات.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

تجزئة   ((0 ضقم  التاني  أالطاأق 

 - الصو8رة  الرابع  الشطر  البحيرة 

55000 الصو8رة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مونجي  علي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( 0)) تجزئة البحيرة الشطر 

الصو8رة   55000 الصو8رة  الرابع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مونجي  علي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( 0)) تجزئة البحيرة الشطر 

الصو8رة   55000 الصو8رة  الرابع 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالصو8رة  أتاض8خ 6  ماضس 

 )0) تحت ضقم )0 .
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ELHANBALI CONSEILS SARL

 STE SAMIA ELEC
COMMERCIALE  شركة 

سامية اليك كومرسيال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
 STE SAMIA ELEC

COMMERCIALE  شركة سامية 
اليك كومرسيال  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة ض8ا5 
) عماضة ا ط ) شقة 5 الربيع  أرشيد   

أرشيد  00 6)  أرشيد  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 599 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
  SAMIA ELEC COMMERCIALE

شركة سامية اليك كومرسيال .
اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتجاضة مواد الكهرباء .
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الربيع    5 شقة   ( عماضة ا ط   ( ض8ا5 
أرشيد     (6 00 أرشيد   أرشيد   

املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 660   : يوسف  الز8دي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد أودضاض حسن  :  350 حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الز8دي يوسف عنوانه)ا(  السيد 
  (6 00 ألوك ف ح ح أرشيد   (53

أرشيد  املغرب .
عنوانه)ا(  حسن   أودضاض  السيد 
دواض الكنافدة اوالد عياد سوق اضبعاء 

الفرب  5300   أرشيد  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الز8دي يوسف عنوانه)ا(  السيد 
أرشيد     (6 00 يوسف  الز8دي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 556.
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ste imtiyaz conseils sarl

INES HIBA HOUSSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
  زنقة العربية السعودية الطاأق 
االول ثقة ضقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 30000، فاس املغرب
INES HIBA HOUSSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
عبد الكر8م الخطابي اقامة أن 

مو�شى الكواش الطاأق الثاني فاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67(0 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 INES  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.HIBA HOUSSE
*منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي
*مقاول اعمال مختلفة.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
عبد الكر8م الخطابي اقامة أن مو�شى 
الكواش الطاأق الثاني فاس - 30000 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

400.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : السيد امي5 لخصا�شي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امي5 لخصا�شي عنوانه)ا( 
شاضع نواكشط ضقم 97 الزهوض فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امي5 لخصا�شي عنوانه)ا( 
شاضع نواكشط ضقم 97 الزهوض فاس 

30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3 7 .
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COMPTAFFAIRES

NSCRI II
إعال5 متعدد القراضات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

NSCRI II «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: طر8ق 

0   كلم 3  عي5 حرودة - 8800) 
املحمدية املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5953
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 30 دجنبر 0)0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
حصة أحوزة السيدة    00 *تفو8ت 
السيد  لصالح  موساعيف  بمينة 
محمد صحراوي. *تفو8ت 508 حصة 
أحوزة السيد عبد الرحمن صحراوي  
صحراوي.  محمد  السيد  لصالح 
السيد  أحوزة  حصة   39( *تفو8ت 
عبد الرحمن صحراوي لصالح السيد 

حكيم صحراوي. 
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
مايلي: استقالة السيد صحراوي عبد 
الرحمن من تسيير الشركة و تعيي5  
السيد صحراوي محمد كمسير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
  000000 أقيمة  املال  ضبس  ضفع 
   00000 إلى    00000 من  لرفعه 

من الحساب الجاضي للشركاء.
على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 
من  الشركة  ضبسمال  خفض  مايلي: 
دضهم    00000 دضهم إلى     00000

عن طر8ق امتصاص الخسائر
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
ينص  الذي   :6-7-12 ضقم  أند 
األسا�شي  النظام  تحيي5  مايلي:  على 

للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 875.
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CMA GESTION

OSTEOG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
OSTEOG SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )59 
 III - الطاأق األول حرف ب املسيرة

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  353 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OSTEOG SARL
 : أإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMERCE DE DETAIL EN

.MAGASIN SPECIALISE
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم )59 
 III - الطاأق األول حرف ب املسيرة 

50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : أنحيو5  غزال5  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : حجوا5  هندة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة غزال5 أنحيو5 عنوانه)ا( 
املسيرة 3 ب ضقم )6  50000 مراكش 

املغرب.
عنوانه)ا(  حجوا5  هندة  السيد 
 05 ضقم   (3 ج  السياحية  القر8ة 
مراكش   50000 الجنوبي  النخي2 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنحيو5  غزال5  السيد 
املسيرة 3 ب ضقم )6  50000 مراكش 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5357.
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عمر ألغر8ب

CODMONSTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عمر ألغر8ب
75 شاضع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطاأق الثالث املكتب  ) ، 30000، 
فاس املغرب

CODMONSTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي  
أودضوم 5 زنقة اللة فاطمة الزهراء 

الطاأق الثاني املدينة الجديدة فاس   
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67065

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CODMONSTER
دضاسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
مواقع  بو  إنترنت  مواقع  وتصميم 

بخرى.
حي    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
زنقة اللة فاطمة الزهراء   5 أودضوم 
الطاأق الثاني املدينة الجديدة فاس   

- 30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
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السيد محمد بمي5 الهوداض  :  500 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عبد الرحما5 زواك :  500 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الهوداض   بمي5  محمد  السيد 
واد  حي    5 زنقة8)ضقم  عنوانه)ا( 

فاس فاس 30000 فاس املغرب.
زواك  الرحما5  عبد  السيد 
 ( طاأق  طاضق  اقامة    3 عنوانه)ا( 
 30000 9 حي الر8اض خر8بكة  شقة 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الهوداض   بمي5  محمد  السيد 
واد  حي    5 زنقة8)ضقم  عنوانه)ا( 

فاس فاس 30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1608/2021.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«T.DISTRA SPORT»
إعال5 متعدد القراضات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«T.DISTRA SPORT»  «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: تجزئة 

منطقة األنشطة اإلقتصادية، أقعة 
ضقم 33، اليوسوفية - - اليوسوفية 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.(853

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 9  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
اأراهيم  السيد  تفو8ت   1- مايلي: 
اجتماعية  حصة    00 املجيب  عبد 

لفائدة السيد شهال خليد. -2 تفو8ت 
السيد غر8ب عبد املجيب 00) حصة 
شهال  السيد  لفائدة  اجتماعية 
عبد  غر8ب  السيد  تفو8ت  خليد.-3 
50 حصة اجتماعية لفائدة  املجيب 
السيد بشير زوهيري. -4 تعيي5 السيد 
للشركة  وحيد  كمسير  خليد  شهال 
ملدة غير محدودة بعد استقالة السيد 
اأراهيم عبد املجيب والسيد غر8ب 

عبد املجيب.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
ينص  الذي   :6-7-14 ضقم  أند 
على مايلي: البندا5 الخاصا5 أتوزيع 
الحصص على الشركاء وتعيي5 مسير 

للشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أاليوسفية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 75 .
106I

CABINET BADREDDINE

DAR MOUDOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

CABINET BADREDDINE
79) ب مسيرة   اقامة هني الشقة 

ضقم   ، 0، مراكش املغرب
DAR MOUDOUNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : )) 

كلم طر8ق بوض8كة طر8ق اسرائي2 
فيالج بيت أونيت - 50000 مراكش 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.3575 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  )  ماضس  )0)  املؤضخ في 
ذات  شركة   DAR MOUDOUNA
ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا5  دضهم    0.000
بوض8كة  طر8ق  كلم   (( اإلجتماعي 
 - أونيت  بيت  فيالج  اسرائي2  طر8ق 

50000 مراكش املغرب نتيجة ل*.
و عي5:

سوا5  فوز8ة   ليلى  السيد)ة( 
)ة(  كمصفي   *  *  *  * عنوانه)ا(  و 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
كلم   (( وفي  ماضس  )0)    ( أتاض8خ 
بوض8كة طر8ق اسرائي2 فيالج  طر8ق 
بيت أونيت - 50000 مراكش املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5 6)) .
107I

bemultico  أيمولتيكو

AMESTAK   أمستاك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  أيمولتيكو
ضقم 06  شقة ضقم  0 الز8تو5 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

بمستاك   AMESTAK     شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2 في 
ضقم 8 زنقة املحامي س.أراهيم ايراك 

الطاأق ) - 00 30 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 93
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.    AMESTAK   بمستاك
تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير أالتقسيط 
األعمال املختلفة بو البناء.

مح2 في   : عنوا5 املقر االجتماعي 
ضقم 8 زنقة املحامي س.أراهيم ايراك 

الطاأق ) - 00 30 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  امستاك  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السيد امستاك عبد هللا 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امستاك محمد عنوانه)ا( 
ضقم  مطاع س3  اوالد  ض8اض  تجزئة 

))3 60 0  تماضة املغرب.
هللا  عبد  امستاك  السيد 
 80750 حي اكركنا اوض8ر   عنوانه)ا( 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  امستاك  السيد 
 80750 حي اكركنا اوض8ر   عنوانه)ا( 

اكادير املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 709 .
109I

second negre

TRI ALU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

second negre
حي املسيرة   تماضة ، 000  ، تماضة 

املغرب
TRI ALU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )0 
تجزئة مرحات تماضة - 000)  تماضة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 3(609

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRI  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ALU
غرض الشركة أإيجاز :  ( مقاولة 
نجاضة   )( ملختلف األشغال بو البناء، 

األملنيوم.
 0( ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
تماضة    (000  - تجزئة مرحات تماضة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد االاله طري�شي :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
طري�شي  االاله  عبد  السيد 
ضقم  العربي  املغرب  حي  عنوانه)ا( 

5 37 تماضة 000)  تماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
طري�شي  االاله  عبد  السيد 
ضقم  العربي  املغرب  حي  عنوانه)ا( 

5 37 تماضة 000)  تماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أتماضة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 5367.
111I

BEN.COMPTA

TRANS KISSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

BEN.COMPTA
شاضع الدضفوفي عماضة اإلتحاد 

السكنية الطاأق الثاني ضقم 7  
OUJDA MAROC ،60000 ، وجدة

TRANS KISSI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي حي 
الوحدة شاضع الرحموني ضقم 90 حي 

الوحدة شاضع الرحموني ضقم 90 

60000 وجدة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
305 3

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير  فبراير  )0)    0 املؤضخ في 
 «TRANS KISSI» تسمية الشركة من

. «TULLE TRANS» إلى
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )0) .
112I

عادل الزميتة - محاسب-

NOUR PIERRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-
50) حي االداضسة ألوك ) تازة ، 

35000، تازة املغرب
NOUR PIERRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي النهرة  
) واد املي2 تازة  - 50)35 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOUR : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.PIERRE
و  -البناء   : غرض الشركة أإيجاز 

األشغال املختلفة
-االستيراد و التصدير.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 35(50  - واد املي2 تازة    ( النهرة  
تازة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : أرهو5  جمال  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أرهو5  جمال  السيد 
تازة  الغربية  غياثة  الكاليب  دواض 

50)35 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أرهو5  جمال  السيد 
تازة  الغربية  غياثة  الكاليب  دواض 

50)35 تازة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أتازة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 199/2021.
115I

3C-AUDIT

FIBROMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
FIBROMED  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7 شاضع 
 Bسبتة إقامة ضامي الدوض الثاني

8 الداض البيراء -  الداض البيراء  
اململكة املغربية. 0095) الداض 

البيراء  اململكة املغربية..
تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.  5( 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  5) فبراير  )0)  املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
كمسير    MENGOUCHI  Souad

وحيد
تبعا لوفاة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 675 77.
116I

فيص2 الخطيب و شركاوه

 CONTINENTAL SYSTEME
AUTOMOTIVE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

فيص2 الخطيب و شركاوه
مكتب فيص2 الخطيب 57 ب إقامة 
إيريس الطاأق األض�شي محج محمد 
السادس ، 90000، طنجة املغرب
 CONTINENTAL SYSTEME

AUTOMOTIVE MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ضقم  8  املنطقة الحرة طنجي 

اوطوموتيف سيتي جماعة جوامعة 
اقليم فحص بنجرا - 90000 طنجة 

املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.3(8 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  فبراير  )0)    9 في  املؤضخ 

املصادقة على :
 CAH )ة(  السيد  تفو8ت 
HOLDING B.V. 1 حصة اجتماعية 
لفائدة   حصة   60. 00 بص2  من 
 .CGH HOLDING B.V )ة(  السيد 

أتاض8خ 9  فبراير  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأر28   07 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )3  5).
117I

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

 CENTRE D’AFFAIRES
ASPMEDD

إعال5 متعدد القراضات

 CENTRE D›AFFAIRES
ASPMEDD
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 n°2 Mohammedia ، 28800،

Mohammedia maroc
 CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: حي 

الوافا،عماضة98،الطاأق األول ، 
ضقم ) ، حي الوافا،عماضة98،الطاأق 
األول ، ضقم ) ، 8800) املحمدية 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. 7933

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 05 شتنبر 9 0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
أوخر8�شي  وهيبة  السيدة  تفو8ت 
مهدي  السيد  لفائدة  حصة   3(00

أنمزواضة
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيد املد يراملسير الساأق 

السيد حميد شهاب
على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 
تعيي5 السيد مهدي أنمزواضة  مايلي: 
الصالحيات  اوسع  جديدمع  كمسير 
أالتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح  كما 

املنفرد للمسير
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   : 5 ضقم  أند 
مايلي: مدير قانوني للشركة ملدة غير 

محدودة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  ( أتاض8خ  أاملحمدية   االأتدائية 

شتنبر 9 0) تحت ضقم )55 .
118I

second negre

CAFE DUSOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

second negre
حي املسيرة   تماضة ، 000  ، تماضة 

املغرب

CAFE DUSOL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9)6 
تجزئة خالد سيدي يحي زعير - 

000)  تماضة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 3(605

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.DUSOL
غرض الشركة أإيجاز : مقهى.

 6(9  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - زعير  يحي  سيدي  خالد  تجزئة 

000)  تماضة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد اأراهيم جليدات 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اأراهيم جليدات عنوانه)ا( 
تجزئة خالد سيدي يحي زعير    6(9

000)  تماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اأراهيم جليدات عنوانه)ا( 
تجزئة خالد سيدي يحي زعير     6(9

000)  تماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أتماضة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 5363.

119I

BHM MAROC CAR

GHALIA T.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BHM MAROC CAR
أرانص شاضع صاحب الصالة ضقم 8 

، 90000، طنجة املغرب
GHALIA T.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

مو�شى أن نصير ضقم35  الناظوض  
الناظوض 60000 الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 687
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GHALIA T.L
غرض الشركة أإيجاز : توزيع وبيع 

املواد الغذائية 
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الناظوض   ضقم35   نصير  أن  مو�شى 

الناظوض 60000 الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   55   : السيدة عمي ساضة  

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
حصة   55   : سعيد  أجو  السيد 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
0  حصة    : السيد أجو شكيب  

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ساضة   عمي  السيدة 
فيكتوض8ا  عماضة  سينا   اأن  شاضع 
الناظوض    60000  3 الطاأق   5 عماضة 

املغرب.

حي  السيد أجو سعيد عنوانه)ا(  
الخطابي شاضع محمد عبدوا 60000 

الناظوض  املغرب.
عنوانه)ا(  شكيب   أجو  السيد 
فيكتوض8ا  عماضة  سينا   اأن  شاضع 
الناظوض    60000  3 الطاأق   5 عماضة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عمي ساضة عنوانه)ا( شاضع 
 5 عماضة فيكتوض8ا عماضة  اأن سينا  

الطاأق 360000 الناظوض املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 09 ماضس 

 )0) تحت ضقم  0 ماضس  )0).
120I

ficogedek sarl au

LABMARKET SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

LABMARKET SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
 E وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة

مح2 ضقم   نجوى   زنقة شفشاو5 
املدينة الجديدة - 50050 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5(9  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
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 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
.LABMARKET SARL AU

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات و املنتوجات شبه دوائية

وسيط
 E عماضة   : عنوا5 املقر االجتماعي 
مح2 ضقم   نجوى   زنقة شفشاو5 
مكناس   50050  - الجديدة  املدينة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : فالحي  اشرف  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فالحي  اشرف  السيد 
 50050 املسعدي   عباس  حي   93

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فالحي  اشرف  السيد 
 50050 املسعدي   عباس  حي   93

مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 738 .
123I

3C-AUDIT

FIBROMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر8ك

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
FIBROMED  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7 شاضع 
 Bسبتة إقامة ضامي الدوض الثاني
8 الداض البيراء - 0095) الداض 

البيراء اململكة املغربية.
وفاة شر8ك

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.  5( 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 5) فبراير  )0) تم اإلعالم 

  ABDESSADEK الشر8ك  أوفاة 

HABIBELLAH و توزيع حصصه على 

 لرسم اإلضاثة املؤضخ في 5  
ً
الوضثة تبعا

فبراير  )0) أالشك2 األتي :

  Souad  MENGOUCHI )السيد)ة

125  ، حصة .

  Aymen  HABIBELLAH )السيد)ة

236  ، حصة .

  lmrane  HABIBELLAH )السيد)ة

236  ، حصة .

 Selmane السيد)ة( 

HABIBELLAH  ،  236 حصة .

  El-houssaine السيد)ة( 

HABIBELLAH  ،  167 حصة .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 675 77.

125I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE CABINET AOUINI
WISSAM EDDINE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

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 CABINET AOUINI WISSAM

EDDINE SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب 
ضقم   شاضع عبد الخالق طوضيس 

و إأراهيم الروداني مكاتب الربيع - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67 57

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   ( 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 CABINET AOUINI WISSAM

.EDDINE SARLAU
معالج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

فيزيائي.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
طوضيس  الخالق  عبد  شاضع  ضقم   
 - الربيع  مكاتب  الروداني  إأراهيم  و 

30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
العو8ني  الدين  وسام  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة   5.000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العو8ني  الدين  وسام  السيد 
عروي  جب2  زنقة   (5 عنوانه)ا( 
شاضع املنظر الجمي2 حي نرجس س   

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العو8ني  الدين  وسام  السيد 
عنوانه)ا( 5) زنقة جب2 عروي شاضع 
املنظر الجمي2 حي نرجس س  30000 

فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1667/2021.

126I

FIGENOR

GHIYARED-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص
FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN  85
 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC
GHIYARED-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55  مكرض 

اوالد عي�شى أني انصاض - 050)6 
الناظوض املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.  8( 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)    8 في  املؤضخ 

املصادقة على :
ياسمينة  )ة(  السيد  تفو8ت 
من  اجتماعية  حصة   (50 الجاللي 
)ة(  السيد  50) حصة لفائدة   بص2 
غبتة الجاللي أتاض8خ 8  ماضس  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 685.
128I

FIGENOR

SORANAD-SARL,A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص
FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN  85
 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC
SORANAD-SARL,A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي سلوا5 - )70)6 الناظوض 

املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5353

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   0( في  املؤضخ 

املصادقة على :
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نز8ه  امينة  )ة(  السيد  تفو8ت 
بص2  من  اجتماعية  حصة    .000
000.  حصة لفائدة  السيد )ة( ضضا 

الجاللي أتاض8خ )0 ماضس  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ  0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 605.
129I

AAMAR CONSULTING

SAHA PARA WANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place Dchira
، 70000، LAAYOUNE MAROC
SAHA PARA WANI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 386 
شاع اسكيكيمة حي الوحدة  0  - 

70000 العيو5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
360(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAHA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.PARA WANI
تسو8ق   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات الشبه الصيدلية و الشبه 

طبية 
و  املستشفيات  وبناء  تجهيز 

املصحات.
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 386 
 - الوحدة  0   شاع اسكيكيمة حي 

70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : يحيى  ملجيدضي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يحيى  ملجيدضي  السيد 
  5( الرحما5 ضقم  شاضع محمد عبد 

000)7 السماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يحيى  ملجيدضي  السيد 
  5( الرحما5 ضقم  شاضع محمد عبد 

000)7 السماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1072/2021.
131I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

أوميريض
إعال5 متعدد القراضات

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
بوميريض «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: تجزئة 

املغرب الجديد - البقعة ضقم 0)7  - 
000)9 العرائش املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.85 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 09 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
مايلي: تم اإلعالم أوفاة الشر8ك عبد 
الفتاح أريشة و توزيع حصصه على 
الوضثة تبعا لرسم اإلضاثة املؤضخ في  ) 
السيدة  أالشك2 اآلتي:  فبراير  )0) 
مليكة أنجلو5 بندل�شي 578) حصة، 
السيدة بسماء أنحيو5 933  حصة، 

حصة،   (739 أريشة  السيدة ساضة 
حصة   (739 أريشة  بميمة  السيدة 
و السيد املهدي أريشة 5578 حصة.

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
بهاأت  التي  الهبة  املوافقة على  تمة 
بندل�شي  أنجلو5  مليكة  السيدة  بها 
عددها  البالغ  و  حصصها  ملجموع 
و  بحفادها  لفائدة  حصة   (578
اآلتي:  الشك2  على  الشركة  شركاء 
حصة،   859 أريشة  ساضة  السيدة 
حصة و   859 السيدة بميمة أريشة 

السيد املهدي أريشة 860 حصة. 
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
في  لك2 شر8ك  املساهمات  بصبحت 
ضبس املال الشركة على النحو التالي: 
  556700 مدضاضي  الحسن  السيد 
دضهم، السيدة ليلى فاطمي 0000)  
دضهم، السيد منير العكاضي 556600  
أنخلدو5  بسماء  السيدة  دضهم، 
بسماء  دضهم،السيدة    (0000
السيدة  دضهم،   3 3300 أنحيو5 
359800 دضهم،السيدة  ساضة أريشة 
بميمة أريشة 359800 دضهم و السيد 

املهدي أريشة 633800 دضهم.
أند ضقم 8: الذي ينص على مايلي: 
خمسة  مبلغ  في  حدد  املال:  ضبس 
مقسم   )5000000( دضهم  ماليي5 
حصة،   )50000( إلى خمسو5 بلف 
دضهم  مائة  منها  واحدة  ك2  تساوي 
تم اكتتابها و تحر8رها أكاملها   ) 00(
نقدا و وزعت أي5 الشركاء على النحو 
التالي: السيد الحسن مدضاضي 5567  
  (00 فاطمي  ليلى  السيدة  حصة، 
  5566 السيد منير العكاضي  حصة، 
أنخلدو5  بسماء  السيدة  حصة، 
00)  حصة، السيدة بسماء أنحيو5 
أريشة  السيدة ساضة  حصة،   3 33
السيدة بميمة أريشة  3598 حصة، 
3598 حصة و السيد املهدي أريشة 

6338 حصة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 231/2021.
132I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

مايك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

مايك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي 6 زنقة 

أوسانغ املعاض8ف - 00)0) الداض 

البيراء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.387553

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (0(0 07 دجنبر  املؤضخ في 

في  «-املشاضكة  من  الشركة  نشاط 
ضبس املال واالستثماض

والخبرة  والتدض8ب  -الدضاسة 

للشركات  والدعم  والتحلي2 

واملؤسسات

العمليات  جميع   ، عام  -بشك2 

بو  املدنية  بو  املالية  بو  التجاض8ة 
تكو5  قد  التي  العقاض8ة  بو  املنقولة 

مرتبطة بشك2 مباشر بو غير مباشر» 

في   ، عنها  نياأة  الشركة  «-تعم2  إلى 

وضع بو إداضة األوضاق املالية القاألة 

للتحو28 في معامالت األوضاق املالية 

بو في سيطرة الشركات

والتدض8ب  واملشوضة  -الدضاسة 

والخبرة والتحلي2 والدعم للشركات

-املشاضكة في ضبس املال واالستثماض 

املعامالت  جميع   ، عام  -وبشك2 

بو  املالية  بو  التجاض8ة  بو  الصناعية 

التي  العقاض8ة  بو  املنقولة  بو  املدنية 

قد تتعلق بشك2 مباشر بو غير مباشر 

أأحد األشياء املشاض إليها بعاله بو أأي 

بشياء مماثلة بو مرتبطة بو مكملة».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773653.
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karama conseil

STE A A PRESTIGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
ضقم 33 الشقة ضقم   زنقة اسامة 
اأن ز8د شاضع الجيش امللكي فاس 
ضقم 33 الشقة ضقم   زنقة اسامة 
اأن ز8د شاضع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
STE A A PRESTIGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 3  ب 
ألوك 6 ليراك الطاأق التاني قاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(03
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE A : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

.A PRESTIGE
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 
اوقات  في  أاملواصالت  املسافر8ن 
الحرري  محددة/النق2  غير  وايام 

والسياحي/نق2 البرائع.
  3 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
ب ألوك 6 ليراك الطاأق التاني قاس 

- 30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد كمال عبد الرحمن :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
500 حصة    : السيد الهاني ايوب 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمن  عبد  كمال  السيد 

عنوانه)ا( 8) زنقة الياس اأن معاو8ة 
 30000 فاس  الدكاضات   9 الشقة 

فاس املغرب.
السيد الهاني ايوب عنوانه)ا( ضقم 
 30000 ) زنقة البلوط حي زازا فاس 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أرادة  املهدي  السيد 
مكناس  السيندا  املسيرة  ثانو8ة 

50000 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1714/2021.
134I

Audimi

 ADVANCED MEDICAL
PERFECTION VISION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

 ADVANCED MEDICAL
PERFECTION VISION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
ضحال املسكيني ، أرج الياقوت 

،عماضة ب، الطاأق ) ،ضقم 5،)مكتب 
6 (،الداض البيراء. - 0000) الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596583
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 ADVANCED MEDICAL  :

.PERFECTION VISION
 -  : أإيجاز  الشركة  غرض 
،التركيب  االستيراد،التوزيع 
الطبية  والتصديرلألجهزة  والصيانة 
الشخصية  والنظافة  والتجميلية 
والكواشف لالستخدام التشخي�شي 

في املختبر واملكمالت الغذائية.
وتجديد  وصيانة  تركيب   -
املنتجات واملعدات الطبية والتقنية 

ومنتجات طب األسنا5.
وتركيب  ودضاسة  وتوزيع  استيراد 

وصيانة معدات السوائ2 الطبية.
- استيراد وتصدير بي سلع بو مواد 
مباشر  غير  بو  مباشر  بشك2  تتعلق 
بغرض الشركة ، التجاضة بشك2 عام 
، استخدام بي عالمة تجاض8ة بو أراءة 

اختراع بو ترخيص.
- وبصفة عامة ، جميع املعامالت 
والصناعية  واملالية  التجاض8ة 
واملنقولة والعقاض8ة التي تتعلق بشك2 
مباشر بو غير مباشر أموضوع الشركة 
آخر مشاأه بو مرتبط  بو بي �شيء   ،
يحتم2 ب5 يعزز تطو8ر الشركة أأي 

شك2 من األشكال..
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الياقوت  أرج   ، املسكيني  ضحال 
،عماضة ب، الطاأق ) ،ضقم 5،)مكتب 
الداض   (0000  - البيراء.  (،الداض   6

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : الزضهوني  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : اكنازاي  الحسي5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي الزضهوني عنوانه)ا( 
اسماعي2   موالي  الجامعي  الحي 

0090  الرباط املغرب.
السيد الحسي5 اكنازاي عنوانه)ا( 
ايت  اشتوكة  تنالت  الغاز  ايت  دواض 
أاها  ايت  اشتوكة   87 00 أاها 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي الزضهوني عنوانه)ا( 
اسماعي2   موالي  الجامعي  الحي 

0090  الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.
135I

LA DILIGENCE COMPTABLE

SOLTERA GC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
6  زنقة عبد العز8ز الثعالبي شاضع 
عالل أن عبد هللا الطاأق الثاني 
املكتب ضقم 5  فاس ، 30000، 

فاس املغرب
SOLTERA GC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 S6 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة
شاضع اأن الخطيب حي األزهر فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(05
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOLTERA GC
بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و بشغال البناء.
 S6 عنوا5 املقر االجتماعي : عماضة
شاضع اأن الخطيب حي األزهر فاس - 

30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
1.000.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
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  : اليازغي  بمي5  محمد  السيد 
دضهم   100,00 أقيمة  حصة   3.333

للحصة .
 3.333   : العلمي   الياس  السيد 
حصة أقيمة 100,00 دضهم للحصة .
 3.335   : اليازغي  محمد  السيد 
حصة أقيمة 100,00 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اليازغي  بمي5  محمد  السيد 
صوفيا  تجزئة   87 ضقم  عنوانه)ا( 
الشقة 8 طر8ق عي5 الشقف  30050 

فاس املغرب.
عنوانه)ا(  العلمي   الياس  السيد 
الحدائق  اقامة   5( أنزضت  شاضع 
فاس   30050  ( الزهوض   ( سايس 

املغرب.
عنوانه)ا(  اليازغي  محمد  السيد 
ضقم 87 تجزئة صوفيا الشقة 8 طر8ق 

عي5 الشقف  30050 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليازغي  بمي5  محمد  السيد 
صوفيا  تجزئة   87 ضقم  عنوانه)ا( 
الشقة 8 طر8ق عي5 الشقف  30050 

فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5 7 .
136I

KAMA SERVICE

CAFE ABOU YOUSSEF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

KAMA SERVICE
شقة ضقم ) إقامة بميرة سيدي أنوض 

، 5350)، سيدي أنوض املغرب
CAFE ABOU YOUSSEF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 97 
شاضع موالي ضشيد حي البام سيدي 
أنوض - 5350) سيدي أنوض املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(  9

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)    6 في  املؤضخ 

املصادقة على :
عصام   )ة(  السيد  تفو8ت 
50) حصة اجتماعية من  أنشعبو5 
)ة(  السيد  500 حصة لفائدة   بص2 
عبد الغفوض  الشاوي أتاض8خ 6  ماضس 

.(0( 
عصام   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   (50 أنشعبو5 
500 حصة لفائدة  السيد  من بص2 
6  ماضس  الشاوي أتاض8خ  )ة( محمد  

.(0( 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 أتاض8خ  أنوض   بسيدي  االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 5 39.

138I

MAIROUCHE FISC

DAH NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
55  شاضع محمد السادس اقامة 

سلمى الطاأق االول ضقم 03 كلميم ، 
000 8، كلميم املغرب

DAH NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 9  
شاضع ادضيس االول حي ولي العهد - 

000 8 كلميم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3509

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAH  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.NEGOCE
أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات املكتب و مواد مختلفة.
  9 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
 - العهد  ولي  ادضيس االول حي  شاضع 

000 8 كلميم املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد مصطفى زوفري 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى زوفري عنوانه)ا( 
ضقم       06 زنقة  العهد  ولي  حي 

000 8 كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى زوفري عنوانه)ا( 
حي ولي العهد زنقة 06 ضقم    000 8 

كلميم املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  أكلميم   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 37 .
140I

y.o.r.comptabilite

SOCIETE FRUITWAY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

SOCIETE FRUITWAY SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5) 
االويي اقامة حدائق فاس سايس 
طر8ق ايموزاض فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6707 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE FRUITWAY SARL

تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الفواكه الجافة 

االستيراد و التصدير .
 (5 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

سايس  فاس  حدائق  اقامة  االويي 

فاس   30000  - طر8ق ايموزاض فاس 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الحف�شي  يوسف  موالي  السيد 

  00 أقيمة  حصة   700   : العلوي 

دضهم للحصة .

  : العلوي  سعيد  اسماء  السيدة 

300 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحف�شي  يوسف  موالي  السيد 

العلوي عنوانه)ا( قم 5) االويي اقامة 

ايموزاض  حدائق فاس سايس طر8ق 

فاس 30000 فاس املغرب.
علوي  سعيد  اسماء  السيدة 

اقامة  الحرري  شاضع  عنوانه)ا( 
 ( زهوض   5 كلميمة زنقة تلسنت ضقم 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  سعيد  اسماء  السيدة 

اقامة  الحرري  شاضع  عنوانه)ا( 

 30000  5 كلميمة زنقة تلسنت ضقم 

فاس املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم   6 .

141I

CAPFIL PRO

CAPFIL PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

CAPFIL PRO

 RUE B AL MAJD LT. 640 RDC ET

 MEZZANINE ، 90000، TANGER

MAROC

CAPFIL PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 35) زنقة 

ب املجد قطعة 650 الطاأق السفلي  

 BP - DRISSIA : 4595 90000

.TANGER MAROC

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 0588 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)    6 في  املؤضخ 

املصادقة على :

اخديم  ايما5  )ة(  السيد  تفو8ت 

00) حصة اجتماعية من بص2 00) 

)ة( عبدالعز8ز  السيد  حصة لفائدة  

الزواوي أتاض8خ 6  ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   (5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5 507).

143I

شركة حدوتي للحساأات ش.م.م

محمد بن بومديان و اوالده
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

شركة حدوتي للحساأات ش.م.م

ص.ب 688 أني بنصاض 050)6 عمالة 

الناظوض ، 050)6، أني انصاض املغرب

محمد أن أومديا5 و اوالده شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
املسيرة الخرراء ضقم )0 أني انصاض - 

050)6 الناضوض املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 39 9

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
05 فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  اوالده   و  أومديا5  أن  محمد 
وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 
املسيرة  شاضع  اإلجتماعي  مقرها 
الخرراء ضقم )0 أني انصاض - 050)6 
ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  الناضوض 

اقتصادية.
شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
أني انصاض   0( ضقم  املسيرة الخرراء 

- 050)6 الناضوض املغرب. 
و عي5:

و  دواي  حسي5   السيد)ة( 
الخرراء  املسيرة  شاضع  عنوانه)ا( 
الناضوض   6(050 أني انصاض   0( ضقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 6  ماضس 

 )0) تحت ضقم 567.

144I

ائتمانية بكيدي

STE REGRAGUI AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الثاني، 
الشقة ) ، الطاأق الثالث  )م.ج( 
حمر8ة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
STE REGRAGUI AGRO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

مبروكة )0  الجماعة الحرر8ة  ، 

الحاجب - 00) 5 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(953

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.REGRAGUI AGRO

إنجاز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال   - الري  مشاضيع  وتنفيذ 

الطرق  تعبئة  بشغال   – املختلفة 

والردم والتخطيط – بعمال الصرف 

الصحي وامدادات مياه الشرب..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 ، الحرر8ة   الجماعة    0( مبروكة 

الحاجب - 00) 5 الحاجب املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : ضجراجي   عادل  السيد 

حصة أقيمة 900 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد عادل ضجراجي  

دواض ضكراكة جماعة أطيط الحاجب 

00) 5 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد عادل ضجراجي  

دواض ضكراكة جماعة أطيط الحاجب 

00) 5 الحاجب املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 953)5.

146I

DOM Nadif

DIAMOND STONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

DOM Nadif

 IMM 45 GH 7 APPT 07

 OP ERREDDA EL OULFA

CASABLANCA ، 20220، الداض 

البيراء املغرب

DIAMOND STONE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 75 شاضع 

بنفا تقاطع شاضع كلو أروفانس 

الطاأق التاسع شقة ب 08  - 

0330) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596389

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DIAMOND STONE

االستيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

والتصدير

تاجرآالت وبدوات الرخام

واألقراص  اللحام  بعمال 

والشفرات
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التجاضه
75 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
أروفانس  كلو  شاضع  تقاطع  بنفا 
 -   08 ب  شقة  التاسع  الطاأق 

0330) الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
خرخاش  النبي  عبد  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
خرخاش  النبي  عبد  السيد 
تازة   بملي2  واد  بكال  حي  عنوانه)ا( 

50)35 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خرخاش  النبي  عبد  السيد 
تازة   بملي2  واد  بكال  حي  عنوانه)ا( 

50)35 تازة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 069)77.
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STE OVADA SARL AU

STE IMPEX EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad ، 35100،

guercif املغرب
 STE IMPEX EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي النكد 
شاضع عبدالكر8م الخطابي ضقم 383  

- 00 35 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
ENCOURS

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.IMPEX EQUIPEMENT

: -1بشغال  غرض الشركة أإيجاز 

مختلفة والبناء

السقي  نطام  تركيب  -2بشغال 

املوضعي .

3 -التصدير واإلستيراد.

عنوا5 املقر االجتماعي : حي النكد 

  383 شاضع عبدالكر8م الخطابي ضقم 

- 00 35 جرسيف املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

000.  حصة    : السيد زضزة نبي2 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زضزة نبي2 عنوانه)ا( تجزئة 

جرسيف   35 00 الفاللي حي النكد  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زضزة نبي2 عنوانه)ا( تجزئة 

جرسيف   35 00 الفاللي حي النكد  

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أجرسيف  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 1043/2021.
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FISCOFISC

بسأوفاك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC

بسأوفاك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

وهرا5 ضقم 95 زهوض    - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 97

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

بسأوفاك.

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

وكالة في ميدا5   - الخدمات التجاض8ة 

في  مطوض   - اللغات  مركز   - تواص2 

املعلوميات.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 30000  - زهوض      95 ضقم  وهرا5 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 800   : السيد عبد العلي زهاوي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (00   : اخدداش  ادضيس  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد العلي زهاوي عنوانه)ا( 
فاس 30000 فاس املغرب.

السيد ادضيس اخدداش عنوانه)ا( 
فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادضيس اخدداش عنوانه)ا( 
فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم   7 .
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شركة حدوتي للحساأات ش.م.م

بني انصارسيتي. كوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة حدوتي للحساأات ش.م.م
ص.ب 688 أني بنصاض 050)6 عمالة 
الناظوض ، 050)6، أني انصاض املغرب
أني انصاضسيتي. كوم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 05 
تجزئة السالم  أني انصاض 050)6 

الناضوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 0

 05 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أني   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

انصاضسيتي. كوم.
غرض الشركة أإيجاز : الخدمات 
املعلوماتية - الصحافة االليكترونية.
 05 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
 6(050 انصاض  أني  السالم   تجزئة 

الناضوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ايحيى سعيد :  600 حصة 
أقيمة 6.000 دضهم للحصة .

 500   : حليمة  أنهدي  السيدة 
حصة أقيمة 5.000 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يحيى سعيد عنوانه)ا( حي 
املسجد أني انصاض 050)6  أني انصاض 

املغرب.
عنوانه)ا(  حليمة  أنهدي  السيدة 
أني   6(050 انصاض  أني  املسجد  حي 

انصاض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
منعم عنوانه)ا(  الوضي�شي  السيد 
الناضوض   6(050 دواض سماض فرخانة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 6  ماضس 

 )0) تحت ضقم 565.
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STE OVADA SARL AU

 SOCIETE BORT GOUTE A
GOUTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad ، 35100،

guercif املغرب
 SOCIETE BORT GOUTE A

GOUTE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : الطاأق 
الثاني عماضة ملك وليم زاو8ة شاضع 
محمد الخامس وزنقة أني مر8ن 
ـ جرسيف - 00 35 جرسيف  

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
. 337

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 

 SOCIETE BORT GOUTE ح2 
املسؤولية  ذات  شركة   A GOUTE
  0.000 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 
الطاأق الثاني عماضة ملك وليم زاو8ة 
شاضع محمد الخامس وزنقة أني مر8ن 
ـ جرسيف - 00 35 جرسيف  املغرب 

نتيجة ل- عدم وجود بي نشاط.
و عي5:

و  خزضو5  محمد   السيد)ة( 
 35 00  ( الشو8بير  حي  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  جرسيف  

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الطاأق  ماضس  )0)   (5 أتاض8خ 
زاو8ة شاضع  وليم  ملك  عماضة  الثاني 
ـ  مر8ن  أني  وزنقة  الخامس  محمد 
جرسيف - 00 35 جرسيف  املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أجرسيف  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 1042/2021.
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شركة حدوتي للحساأات ش.م.م

ملان برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة حدوتي للحساأات ش.م.م
ص.ب 688 أني بنصاض 050)6 عمالة 
الناظوض ، 050)6، أني انصاض املغرب

ملا5 أرو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي وهدانة 
أني انصاض - 050)6 الناضوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 0
 03 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ملا5   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

أرو.

غس2   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الغدائية  املواد  أيع   - السياضات 

أالتقسيط.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
وهدانة أني انصاض - 050)6 الناضوض 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 800   : العثماني  شهد  السيدة 

حصة أقيمة 8.000 دضهم للحصة .
  00   : العثماني  السيدة شيماء 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .
  00   : شهباض  كر8مة  السيدة 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة شهد العثماني عنوانه)ا( 
 6(050 انصاض  أني  وهدانة  حي 

الناضوض املغرب.
العثماني  شيماء  السيدة 
انصاض  أني  وهدانة  حي  عنوانه)ا( 

050)6 الناضوض املغرب.
عنوانه)ا(  شهباض  كر8مة  السيدة 
 6(050 انصاض  أني  وهدانة  حي 

الناضوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
شهد  و  شهباض  كر8مة  السيدة 
أني  وهدانة  حي  عنوانه)ا(  العثماني 

انصاض 050)6 الناضوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 6  ماضس 

 )0) تحت ضقم 560.
152I

شركة حدوتي للحساأات ش.م.م

محمد بن بومديان و اوالده
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

شركة حدوتي للحساأات ش.م.م
ص.ب 688 أني بنصاض 050)6 عمالة 
الناظوض ، 050)6، أني انصاض املغرب
محمد أن أومديا5 و اوالده شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : شاضع 
املسيرة الخرراء  ضقم )0 أني انصاض 

- 050)6 الناضوض املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
. 39 9

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
03 فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
شركة  اوالده  و  أومديا5  أن  محمد 
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 
املسيرة  شاضع  اإلجتماعي  مقرها 
 - انصاض  أني   0( ضقم  الخرراء  
050)6 الناضوض املغرب نتيجة الزمة 

اقتصادية.
و عي5:

و  حسي5  دواي   السيد)ة( 
الخرراء   املسيرة  شاضع  عنوانه)ا( 
الناضوض   6(050 أني انصاض   0( ضقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شاضع  وفي  فبراير  )0)   05 أتاض8خ 
املسيرة الخرراء  ضقم )0 أني انصاض 

- 050)6 الناضوض املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 6  ماضس 

 )0) تحت ضقم 565.

153I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 Sté BUREAU D›ETUDES ET
 CONSEIL EN STRATEGIE ET

GOUVERNANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

 Sté BUREAU D›ETUDES ET
 CONSEIL EN STRATEGIE ET
GOUVERNANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )، 
عماضة ب  ، أرنامج موالي اسماعي2، 

م ج - 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5(8(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 Sté BUREAU D’ETUDES ET
 CONSEIL EN STRATEGIE ET

.GOUVERNANCE
 ،( ضقم   : أإيجاز  الشركة  غرض 
عماضة ب  ، أرنامج موالي اسماعي2، 

م ج.
 ،( ضقم   : املقر االجتماعي  عنوا5 
عماضة ب  ، أرنامج موالي اسماعي2، 

م ج - 50000 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة وئام أن الحبيب :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحبيب  أن  وئام  السيدة 
فيال  5 ،  تجزئة الزهوض،  عنوانه)ا( 

م ج 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحبيب  أن  وئام  السيدة 
فيال  5 ،  تجزئة الزهوض،  عنوانه)ا( 

م ج 50000 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (6 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 605 .
154I

cabinet aux services des affaires

 SOCIETE 4X4
OVERMOROCCO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 SOCIETE 4X4 OVERMOROCCO
SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر 
هبيبات عرب صباح ز8ز  بضفود - 

00))5  بضفود املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 0 67

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  بأر28  )0)   06 املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SOCIETE 4X4 الوحيد  الشر8ك 
  OVERMOROCCO SARL AU
مبلغ ضبسمالها 90.000 دضهم وعنوا5 
مقرها اإلجتماعي قصر هبيبات عرب 
بضفود    5((00  - بضفود  صباح ز8ز  
املغرب نتيجة ل : التوقف عن مزاولة 

املهنة.
قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
  5((00  - ز8ز  صباح  عرب  هبيبات 

بضفود املغرب. 
و عي5:

و  وتمرت  امباضك   السيد)ة( 
عنوانه)ا( قصر هبيبات عرب صباح 
املغرب  بضفود    5((00 بضفود  ز8ز 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 
بأر28  )0) تحت ضقم 172/2021.

157I

karama conseil

STE GREMEO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil

ضقم 33 الشقة ضقم   زنقة اسامة 

اأن ز8د شاضع الجيش امللكي فاس 

ضقم 33 الشقة ضقم   زنقة اسامة 

اأن ز8د شاضع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE GREMEO SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2   

ضقم 65  تجزئة الوفاق ليراك طر8ق 

عي5 السمن زواغة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 95

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GREMEO SARL AU

أائع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

و  االستيراد   - أالجملة  العقاقير 

التصدير.

مح2     : عنوا5 املقر االجتماعي 

65  تجزئة الوفاق ليراك طر8ق  ضقم 

 30000  - فاس  زواغة  السمن  عي5 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد الودغيري حسن 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الودغيري حسن عنوانه)ا( 

عي5   5 الشقة  هللا  بسم  اقامة     

 30000 فاس  العليا  زواغة  السمن 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الودغيري حسن عنوانه)ا( 

عي5   5 الشقة  هللا  بسم  اقامة     

 30000 فاس  العليا  زواغة  السمن 

فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1710/2021.

159I

4ALL CONSULTING

باتي ما برومو ش.م.م ش و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

4ALL CONSULTING

 LOT RES JASMA IMM G

 BUREAU 3 BENI YAKHLEF

 MOHAMMEDIA، 28815،

MOHAMMEDIA MAROC

أاتي ما أرومو ش.م.م ش و شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزبت اأن 

يخلف عماضةw   ضقم 9 املحمدية  - 

5 88) املحمدية  املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.959

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  ماضس  )0)   (9 في  املؤضخ 
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أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   5.8((.500» قدضه 

 5.83(.500» إلى  دضهم»    0.000»

تقديم حصص    : عن طر8ق  دضهم» 

نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 878.

160I

trainning office and accounting advice

FIRST EXPORT BIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 trainning office and accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,55

 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc

FIRST EXPORT BIO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 BD SOUHAIB ERROUMI

 BLOC 39 N 20 BERNOUSSI

CASABLANCA. - 20600 الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597 57

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIRST : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

. EXPORT BIO

-تسو8ق   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الزضاعية والغذائية 

املحلي  والتوزيع  والبيع  -الشراء 

وتصديرجميع املنتجات 

-تشغي2 وتطو8ر جميع الوحدات 

الزضاعية بو صناعية زضاعية بو بغذية 

زضاعية 

-تكييف وتغليف جميع املنتجات 

-تنفيذ جميع الخدمات

-نق2 البرائع 

-االستيراد و التصدير

-وعموما جميع العمليات التجاض8ة 

و الصناعية، املنقولة و غير املنقولة و 

املالية املتعلقة أصفة مباشرة بو غير 

مباشرة أاملجاالت السالفة الذكر.

 BD  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 SOUHAIB ERROUMI BLOC 39 N

 20 BERNOUSSI CASABLANCA. -

0600) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد مباضك  أنعلي :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عبدهللا أونو :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنعلي  مباضك   السيد 

بم2   35 ضقم  عماضة  الفجر  إقامة 

بكادير    80000 بكادير  أنسركاو   (

املغرب.

عنوانه)ا(  أونو   عبدهللا  السيد 

إسبانيا  0800 أرشلونة إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أونو   عبدهللا  السيد 

إسبانيا  0800 أرشلونة إسبانيا

عنوانه)ا(  أنعلي    السيد مباضك  

 ( بم2   35 ضقم  الفجر عماضة  إقامة 

أنسركاو بكادير 80000  بكادير املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 656)7 .

161I

ARBY LITAAMIR

ARBY LITAAMIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

ARBY LITAAMIR

 RUE OUSSAMA BNOU  5 

 ZAID ETG 2 CITE GAUCHE N G

 MAARIF، 20330، CASABLANCA

MAROC

ARBY LITAAMIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  5  زنقة 

أن ز8د الطاأق ) سيتي غوش 5 ج 

املعاض8ف - 0330)  الداض البيراء   

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

595767

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARBY : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.LITAAMIR

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوا5 املقر االجتماعي :  5  زنقة 

سيتي غوش 5 ج   ( أن ز8د الطاأق 

البيراء    الداض    (0330  - املعاض8ف 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عمر ضشدي  :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  7 السيد عمر ضشدي  عنوانه)ا( 

الشقة  تجزئة أاشكو إقامة بيمن  0 

6  0)05) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

  7 السيد عمر ضشدي  عنوانه)ا( 

الشقة  تجزئة أاشكو إقامة بيمن  0 

6  0)05) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

162I

ديوا5 االستاذ عبد السالم أن شقرو5 موثق

مصحة سايس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

ديوا5 االستاذ عبد السالم أن 

شقرو5 موثق

 , زنقة الحسي5 أن علي , الطاأق 

االول , م ج  , مكناس ، 50000، 

مكناس املغرب

مصحة سايس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

69 ,  شاضع أئرانزضا5  , حي عباس 

املسعدي , م ج  - 50000 مكناس 

املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.55((5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)    7 في  املؤضخ 

املصادقة على :

املاحي  )ة(  السيد  تفو8ت 

500.  حصة اجتماعية  االسماعيلي 

لفائدة   حصة    .500 بص2  من 

)ة( محمد امي5 احالل أتاض8خ  السيد 

)  ماضس  )0).
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 5 8 .

164I

FIDUCIAIRE BILAL

FRIST TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

FRIST TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 37  جناح 

6 تجزئة قرطبة - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(9(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRIST : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

.TRADE

بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و تجاضة كبرى.

  37  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 50000  - قرطبة  تجزئة   6 جناح 

مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : ضشيد  النعيمي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضشيد  النعيمي  السيد 

 50000 تجزئة قرطبة   6 جناح    37

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضشيد  النعيمي  السيد 

 50000 تجزئة قرطبة   6 جناح    37

مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 755 .
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hamzafid

FIDUNOUHA
إعال5 متعدد القراضات

hamzafid

 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867

 MEKNES ، 50000، meknes

maroc

FIDUNOUHA «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: عماضة )  

شقة    شاضع القنيطرة  - 50000 

مكناس  املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(5(79

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5) شتنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفو8ت حصص

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيي5 مسير تاني للشركة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحو28 الشك2 القانوني للشركة 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم   : الذي ينص على مايلي: 

اإلستثنائي  العام  الجمع  أمقت�شى 

أيع  0)0),تم  شتنبر    (5 في  املؤضخ 

ملك السيد الراوي عبد  حصة    50

أوطو8صة  السيد  لصالح  اللطيف 

املصطفى  

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

اإلستثنائي  العام  الجمع  أمقت�شى 

,تم    (0(0 شتنبر   (5 في  املؤضخ 

أوطو8صة  السيد  تاني:  تعيي5 مسير 

املصطفى0)0)     

أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

اإلستثنائي  العام  الجمع  أمقت�شى 

تغيير  شتنبر0)0),تم    (5 املؤضخ في 

القانوني للشركة من شركة  الشك2 

محدودة املسولية ذات شر8ك واحد 

الى شركة محدودة املسولية

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   05 أتاض8خ  أمكناس   التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم 9 36.
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LMT AUDITING

VERY IMPORTANT BABY
إعال5 متعدد القراضات

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

VERY IMPORTANT BABY «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ملتقى 

زنقة موزاض و شاضع ب نفا, إقامة 

الجنة الصغيرة, الطاأق السابع الداض 

البيراء - 0000) الداض البيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.576 63

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 05 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي:  
أيع 750 سهم من طرف السيد علية 
 (50( سكيك إلى السيد وافر القلعي 
سهم( و إلى ياسي5 صدام )50) سهم( 
االمي5   أن  مالك  محمد  إلى  كذلك 

)50) سهم(
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشك2  تحو28 
من»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى»شركة  الوحيد»  الشر8ك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
 : للشركة  الجدد  املسيرين  تعيي5 
صدام  ياسي5  وافرالقلعي,  السيد 

,محمد مالك أن االمي5
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

الشك2 القانوني
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة 
أند ضقم 7 : الذي ينص على مايلي: 

ضبسمال الشركة
أند ضقم 8: الذي ينص على مايلي: 

تعيي5 املسيرين 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 9 7689.
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MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

SOHAZ  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
ضقم 0) زنقة   حي السالم ، بحداف 
AZROU MAROC ،53 00 ، بزضو ،

SOHAZ  SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم 5  
، حي ميشليفن ) ، احداف -  ازضو 
ضقم 5  ، حي ميشليفن ) ، احداف 

-  ازضو 00 53 ازضو املغرب.
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قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.855

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض   (0(0 بكتوبر   (3 في  املؤضخ 

ذات  شركة    SOHAZ  SARL ح2 

ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا5  دضهم   100.000,00

ميشليفن  حي   ،   5 ضقم  اإلجتماعي 

حي   ،   5 ضقم  ازضو    - احداف   ،  (

ميشليفن ) ، احداف -  ازضو 00 53 

ازضو املغرب نتيجة لتصفية نهائية.

و عي5:

و  الهياللي   محمد    السيد)ة( 
عنوانه)ا( قصر لكبير ، زنقة  ) ضقم 

  حي السالم GR/D 92152 القصر 

لكبير املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الهياللي و  عبد لعز8ز   السيد)ة( 

مزكيدا  قصر  الر8صاني  عنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  الر8صاني   5(550

)ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

  5 0)0) وفي ضقم  3) بكتوبر  أتاض8خ 

) ، احداف -  ازضو -  ، حي ميشليفن 

00 53 ازضو املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (3 أتاض8خ  أازضو   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 9 .

172I

MISA GROUP

FYMO GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MISA GROUP

 RUE GOULMIMA .537

 ANFA CASABLANCA 537.

 RUE GOULMIMA ANFA

 CASABLANCA، 0، 537.

 RUE GOULMIMA ANFA

CASABLANCA MAROC

FYMO GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  6 شاضع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 

الطاأق التاني ضقم )6 - 0000) 
الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5958 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FYMO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.GROUP
مطوض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضات.
عنوا5 املقر االجتماعي :  6 شاضع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
 (0000  -  6( ضقم  التاني  الطاأق 

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر سايحي5 :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيدة فوز8ة نعيم :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 السيد عمر سايحي5 : 500 أقيمة 

00  دضهم.
السيدة فوز8ة نعيم : 500 أقيمة 

00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سايحي5  عمر  السيد 
االزهرزنقة 5 ضقم 55 شطر ب5 سيدي 
الداضالبيراء   (0000 البرنو�شي 

املغرب.
عنوانه)ا(  نعيم  فوز8ة  السيدة 
االزهرزنقة 5 ضقم 55 شطر ب5 سيدي 
الداضالبيراء   (0000 البرنو�شي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سايحي5  عمر  السيد 

االزهرزنقة 5 ضقم 55 شطر ب5 سيدي 

الداضالبيراء   (0000 البرنو�شي 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  )7705.
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LK CONSULTING SARL

BONORD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

LK CONSULTING SARL

شاضع محمد الخامس ضقم 55 

الطاأق الثاث ضقم 8  تطوا5 ، 

93000، تطوا5 املغرب

BONORD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي شاضع 

عالل الفا�شي ضقم 03  تطوا5 - 

93000 تطوا5 املغرب.

تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 9 0 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تغيير  ماضس  )0)   (7 املؤضخ في 

املالبس  «أيع  من  الشركة  نشاط 

الجاهزة» إلى «وكالة عقاض8ة».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 805.
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Ste ORIENTAL AUDIT

DATTES TRADING ORIENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

 DATTES TRADING ORIENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي طر8ق 

أوقنادل تجزنة مباضكي زنقة السالم 

ضقم 09 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36565

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DATTES TRADING ORIENT

غرض الشركة أإيجاز : بي نشاط 

واستيراد وتصدير جميع  لبيع وشراء 

السلع الغذائية وغير الغذائية..

طر8ق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

أوقنادل تجزنة مباضكي زنقة السالم 

ضقم 09 - 60000 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (50.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 (.500   : توفيق  فتحي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  توفيق  فتحي  السيد 

 57 ضقم  أوعز8ز  تجزئة  أودير  طر8ق 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  توفيق  فتحي  السيد 

 57 ضقم  أوعز8ز  تجزئة  أودير  طر8ق 

60000 وجدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير    ( أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7)5.

176I

إئتمانية BKM لإلضشادات

 CAFE 5 STAR PIZZERIA

SNACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية BKM لإلضشادات
ضقم 0  تجزئة املركز وضزازات ، 

55000، وضزازات املغرب

 CAFE 5 STAR PIZZERIA SNACK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي نقوب 
زاكوضة  زاكوضة 57900 زاكوضة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3593

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.5 STAR PIZZERIA SNACK

مقهى   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم سناك.

نقوب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
زاكوضة  زاكوضة 57900 زاكوضة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد اكزول عدي :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : الحسي5  أنعمر  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عدي  اكزول  السيد 
زاكوضة    57900 زاكوضة  النقوب 

املغرب.
عنوانه)ا(  الحسي5  أنعمر  السيد 
زاكوضة    57900 زاكوضة  النقوب 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحسي5  أنعمر  السيد 
زاكوضة    57900 زاكوضة  النقوب 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أزاكوضة  

 )0) تحت ضقم 59 .
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YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

MONTAGNE D›OLIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux assafae, 4éme étage,
 bureau 28, av moulay rachid,
 route de sefrou ، 30050، fès

MAROC
MONTAGNE D›OLIVE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 
8) الطاأق 5 مكاتب الصفاء طر8ق 
صفرو موالي الرشيد  - 30050 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 (9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MONTAGNE D’OLIVE

تصدير   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية الزضاعية.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الصفاء  مكاتب   5 الطاأق   (8 ضقم 

طر8ق صفرو موالي الرشيد  - 30050 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد عبد الحق حازم 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق حازم عنوانه)ا( 

 0 حي الوحدة أنسودة  30000 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الحق حازم عنوانه)ا( 

 0 حي الوحدة أنسودة  30000 فاس 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 655 .

178I

LA MAISON BLANCHE BRODERIE

 LA MAISON BLANCHE

BRODERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 LA MAISON BLANCHE

BRODERIE

 MAG N° 103 Z.A. T8

 TAMANSOURT MARRAKECH ،

50000، مراكش املغرب

 LA MAISON BLANCHE

BRODERIE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2 ضقم 

03  ز.ب.ت8 تامنصوضت مراكش - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3 77

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MAISON BLANCHE BRODERIE

التطر8ز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وصناعة املنسوجات.

عنوا5 املقر االجتماعي : مح2 ضقم 

 - مراكش  تامنصوضت  ز.ب.ت8    03

50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
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السيد ياسي5 الحشادي :  000.  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ياسي5 الحشادي عنوانه)ا( 
مجموعة موحى بوسعيد اضزاز ضقم )) 
50000 مراكش  يوسف أن تاشفي5  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ياسي5 الحشادي عنوانه)ا( 
مجموعة موحى بوسعيد اضزاز ضقم )) 
50000 مراكش  يوسف أن تاشفي5  

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28  أتاض8خ  0  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 506)) .

180I

مكتب محاسبة الفجر

 EL IDRISSI GLOBAL
BUSINESS ELECTRONIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسبة الفجر
 bd med V rue 2 immeuble 21
 3eme etage bd med V rue 2
 immeuble 21 3eme etage،

26000، Settat maroc
 EL IDRISSI GLOBAL BUSINESS

ELECTRONIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  6 شاضع 
اللة ياقوت  زاو8ة مصطفى ملعاني 

الرقم 39 الطاأق االول مركز الر8اض 
- 0000) الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
589869

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   06
مسؤولية ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة   

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 IDRISSI GLOBAL BUSINESS

.ELECTRONIC

غرض الشركة أإيجاز : أيع و شراء 

االلت االلكترونية.

عنوا5 املقر االجتماعي :  6 شاضع 

ملعاني  مصطفى  زاو8ة  ياقوت   اللة 

الرقم 39 الطاأق االول مركز الر8اض 

- 0000) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

اأوحفص  شعيب  السيد 

االدضي�شي :  000.  حصة أقيمة 00  

دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اأوحفص  شعيب  السيد 

السالم  حي  عنوانه)ا(  االدضي�شي 

 (6000     59 03الرقم  الشطر 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اأوحفص  شعيب  السيد 

السالم  حي  عنوانه)ا(  االدضي�شي 

 (6000     59 03الرقم  الشطر 

سطات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 6)53.

181I

zagora consulting sarl

OCHIBA SUD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

zagora consulting sarl

ضقم9    شاضع محمد الخامس ، 

57900، زاكوضة املغرب

OCHIBA SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

اسداو5 ازداض ويسلسات  - 55000 

وضزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 06 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5   (0 9 بكتوبر   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OCHIBA SUD

دضاسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب نظام الري أالتنقيط .

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 55000  - اسداو5 ازداض ويسلسات  

وضزازات املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الحافض  عبد  أاحمد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الحافض  عبد  أاحمد  السيد 
عنوانه)ا( دواض ايت بها تزاض8ن  57900 

زاكوضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحافض  عبد  أاحمد  السيد 
عنوانه)ا( دواض ايت بها تزاض8ن  57900 

زاكوضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر    3 أتاض8خ  االأتدائية أزاكوضة  

9 0) تحت ضقم 953.

182I

CABINET RAMI EXPERTISE

LA NOBLE
إعال5 متعدد القراضات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

LA NOBLE «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: فاس 
،الدكاضات ، اإلسكا5 االجتماعي 

التوحيد عماضة   . - 30000 فاس  
املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.58759
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 9  فبراير  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
تغيير غرض الشركة 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تغيير مسيرالشركة 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 
النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
«مشرب  إلى  الشركة  غرض  تغيير 
خمسة  من  بق2  أه  يعم2  حليبب 

بشخاص»
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على  ينص  الذي   : 5 ضقم  أند 

مايلي: تغييرمسيري الشركة الى مسير 

وحيد « خالد املالكي»   

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 670 .

183I

DCAP

IT BASE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DCAP

 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,

 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC

IT BASE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة شاضع 

عمر الخيام وزنقة البنفسج أاب ب، 

شقة ضقم 5 الطاأق   أوسيجوض  - 

0000) الداض البيراء  املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5977 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IT  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BASE

أيع  : شراء  غرض الشركة أإيجاز 

استيراد  الكمبيوتر  معدات  تأجير 

وتوزيع تسو8ق جميع بجهزة البرامج.
زاو8ة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

البنفسج  وزنقة  الخيام  عمر  شاضع 

الطاأق     5 ضقم  شقة  ب،  أاب 

البيراء   الداض   (0000  - أوسيجوض  

املغرب..

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : الودغيري  الز8ن  موالي  السيد 

750 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

50) حصة    : مرافع  السيد عالء 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الودغيري  الز8ن  موالي  السيد 

عنوانه)ا(  30 شاضع عبد املومن دضج 

9 حي املستشفيات  5 شقة  س طاأق 

البيراء  الداض   (0(00 املعاض8ف  

املغرب.

حي  مرافع عنوانه)ا(  السيد عالء 
املحمدية   (8800   89 ضقم  االناضة   

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الودغيري  الز8ن  موالي  السيد 

عنوانه)ا(  30 شاضع عبد املومن دضج 

9 حي املستشفيات  5 شقة  س طاأق 

البيراء  الداض   (0(00 املعاض8ف  

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.

184I

ADVICOR BRAND E COMMERCE

 ADVICOR BRAND E

COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ADVICOR BRAND E

COMMERCE

- الداض البيراء املغرب - الداض 

البيراء املغرب، 0300)، 

CASABLANCA MAROC

 ADVICOR BRAND E

COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

بحمد املجاطي إقامة لزالب الطاأق 

  ضقم 8 - 0)03) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5975( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 ADVICOR BRAND E  :

.COMMERCE

تجاضة و   : أإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات.
زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

بحمد املجاطي إقامة لزالب الطاأق 
البيراء  الداض   (03(0  -  8 ضقم    

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 MAROUANE السيد 

حصة   BENMANSOUR :  500

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 ELMEHDI السيد 

حصة   BENMANSOUR :  500

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MAROUANE السيد 

 BLOC عنوانه)ا(   BENMANSOUR

N 34 BERNOUSII 20300 21 الداض 

البيراء املغرب.

 ELMEHDI السيد 

 NR عنوانه)ا(   BENMANSOUR

 06 RUE 09 CITE WAFAE 20100

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MAROUANE السيد 

 BLOC عنوانه)ا(   BENMANSOUR

N 34 BERNOUSII 20300 21 الداض 

البيراء املغرب

 ELMEHDI السيد 

 NR عنوانه)ا(   BENMANSOUR

 06 RUE 09 CITE WAFAE 20100

املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 69 773.

185I

املركز الجهوي لالستثماض لجهة العيو5 الساقية 

الحمراء

SOUTHE SUCCESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماض لجهة 

العيو5 الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 

العيو5 املغرب

SOUTHE SUCCESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة ألوك و ضقم 55  مكرض 

العيو5 الطاأق االول  - 70000 

العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

35797

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOUTHE SUCCESS
استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الحاسوب،  ولوازم  الغذائية  املواد 
التعبئة  واملنسوجات.  والتغليف 
أالجملة  النسيج،  غير  والتغليف 
والتغليف والنق2 والخدمات  الغذاء 

اللوجستية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
مكرض    55 ضقم  و  ألوك  الوحدة 
 70000  - االول   الطاأق  العيو5 

العيو5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : املرتجي  هللا  عبد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا املرتجي عنوانه)ا(  
مكرض    55 حي الوحدة ألوك و ضقم 
العيو5   70000 العيو5 الطاأق االو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا املرتجي عنوانه)ا(  
مكرض    55 حي الوحدة ألوك و ضقم 
العيو5   70000 العيو5 الطاأق االو 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)) ماضس  أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 877/2021.
186I

ADVICOR BRAND E COMMERCE

KARAMDIET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KARAMDIET
- الداض البيراء املغرب - الداض 

البيراء املغرب، 0300)، 
CASABLANCA MAROC
KARAMDIET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 
بحمد املجاطي إقامة لزالب الطاأق 
  ضقم 8 الداض البيراء 0)03) الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59756 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KARAMDIET
تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية إستراد و تصدير.
زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 
بحمد املجاطي إقامة لزالب الطاأق 
  ضقم 8 الداض البيراء 0)03) الداض 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 ANIS LAAZOUZI :  400 السيد

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 NAJME FOUAD AIT السيد 
CHERGUI :  400 حصة أقيمة 00  

دضهم للحصة .
 MLLE SAMIA BEN السيدة 
حصة   ADDOU IDRISSI :  200

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 ANIS LAAZOUZI السيد 
 RES CLIMENTINE IMM )عنوانه)ا
  C RUE PIERRE FOND APPT 25

00)0  الداض البيراء املغرب.
 NAJME FOUAD AIT السيد 
 RTE  (39 عنوانه)ا(   CHERGUI
 MLY THAMI APPT 6 ETG 3 RES
 KARAM HAY HASSANI  10250

الداض البيراء املغرب.

 MLLE SAMIA BEN السيدة 

 58 عنوانه)ا(   ADDOU IDRISSI

 RUE TEFNITE ETG 04 N 44 HAY

البيراء  الداض   ESSALAM 20300

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ANIS LAAZOUZI السيد 

 RES CLIMENTINE IMM )عنوانه)ا

 C RUE PIERRE FOND APPT 25

00)0  الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 93 773.

187I

SOCIETE HUILERIE AIN MEDIOUNA SARL

 SOCIETE HUILERIE AIN

MEDIOUNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر8ك

 SOCIETE HUILERIE AIN

MEDIOUNA SARL

 OUED EDRADER AIN

 MEDIOUNA TOUNATE ،

34000، TAOUNATE MAROC

 SOCIETE HUILERIE AIN

MEDIOUNA   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عي5 

مديونة تاونات - 35000 تاونات 

مغرب.

وفاة شر8ك
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.985

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في    فبراير  )0) تم اإلعالم 

و  الخروف   محمد   الشر8ك  أوفاة 

 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  توزيع 

يناير    5 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

 )0) أالشك2 األتي :

السيد)ة( طاضق الخروف  ،  35  

حصة .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أتاونات  

 )0) تحت ضقم 985.

188I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

MZ CONFECTION
إعال5 متعدد القراضات

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al  57

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

MZ CONFECTION  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: اقامة 

العز8ز8ة, شاضع اململكة العربية 

السعودية, الطاأق 3, ضقم 0) - 

طنجة   - 90000 طنجة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 0959 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )0 بأر28  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفو8ت حصص

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيي5 النظام االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

ينص على  الذي  و7:   6 ضقم  أند 

  0 مراد  زهر  السيد  فوت  مايلي: 

00  دضهم  حصة اجتماعية من فئة 

السيد  لفائدة  الواحدة  للحصة 

مخلوف عثما5, فوت السيد مخلوف 

0) حصة اجتماعية من فئة  محمد 

دضهم للحصة الواحدة لفائدة    00

السيد مخلوف عثما5  
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أند ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 

اقامة العز8ز8ة, شاضع اململكة العربية 

السعودية, الطاأق 3, ضقم 0) - طنجة 

الى  سرداب الجراضي 3, اسف2 اقامة 

تجزئة أالخيري,   ,(0 شاضع  الصاأري, 

ضقم 5) - طنجة.   

على  ينص  الذي   : ( ضقم  أند 

أجميع  الشركة ملتزمة قانونا,  مايلي: 

أالتوقيع املنفص2 للسيدا5  العقود, 

: زهر مراد ومخلوف محمد  

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 88  5).

189I

FICODEF

KARUS INTERNATIONAL
إعال5 متعدد القراضات

FICODEF

ضقم 9 إقامة بمنية شاضع الجيش 

امللكي ، 30000، فاس املغرب

 KARUS INTERNATIONAL

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: إقامة 

النوض، ألوك A2، شاضع إأن آثير، 

طر8ق عي5 الشقف، ض.م 065   - - 

فاس املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(5((9

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 7  فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

إضافة الفتة تجاض8ة DELIROSE عن 

طر8ق الشهادة السلبية التالية ضقم : 

((9(939

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

إلى:  للشركة  املقراإلجتماعي  تحو28 

ملعب  متجر  ،  شاضع لالبمينة،    8

الخي2، فاس.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

إضافة الفتة تجاض8ة  

أند ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

املقراإلجتماعي للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1704/2021.

190I

GISEMENT ETUDES ET TRAVAUX

 GISEMENT ETUDES ET
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

 GISEMENT ETUDES ET

TRAVAUX

 SIDI AABAD 1 NR 138

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech MAROC

 GISEMENT ETUDES ET

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 VILLA 138 SIDI ABAD 1

 MARRAKECH VILLA 138 SIDI

 ABAD 1 MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.50087

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  فبراير  )0)    8 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«700.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   800.000» إلى  دضهم» 

إدماج احتياطي بو بضباح بو    : طر8ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5378.

191I

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعز8ز موثق

 ENNASR ALIMENTAIRE»

«AFRIQUAINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

مكتب االستاذ زاهدي عبدالعز8ز 

موثق

الداض البيراء شاضع ) ماضس زنقة 

امستردام عماضة 6 الرقم 6 - الطاأق 

) ، 0590)، الداض البيراء املغرب

 ENNASR ALIMENTAIRE»

AFRIQUAINE»  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: الداض 

البيراء زنقة البشير االأراهيمي 

إقامة شيماء عماضة د  - - الداض 

البيراء املغرب.

«مالءمة النظام األسا�شي للشركة»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.36((57

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5  ماضس  )0)

األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرض 

 - القانو5:  مقتريات  مع  للشركة 

ز8زي  خالد  محمد  السيد  تفو8ت 

 AFRIC 900 حصة اجتماعية لشركة

حصة   50 و    REALISATIONS

اجتماعية للسيد محمد التومي

محمد  السيد  استقالة  تقديم   -

محمد  السيد  تعيي5  و  ز8زي  خالد 

التومي كمسير جديد للشركة 

أيريسول،  كمال  السادة  تأكيد   -

التومي  محمد  و  ميري  الهاشمي 

كمسيرين مقترني5 للشركة 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 3)7730.

192I

ste fiducieolympia

HOUARA PISCINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste fiducieolympia

 1ER ETAGE  N°  10 GROUPE  10

 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

HOUARA PISCINE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  دواض 

الدشرة جماعة سيدي مو�شى 

الحمري اوالد تايمة - 83350 اوالد 

تايمة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

7555

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. HOUARA PISCINE

تنريف   : غرض الشركة أإيجاز 

املساأح وصانتها من الشواءب؛تركيب 

،تركييب  للمساأح  املعدة  االالت 

الشمسية،والطاقة  االلواح 

البديلة،جميع اعمال البستنة..

دواض    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

مو�شى  سيدي  جماعة  الدشرة 

اوالد   83350  - تايمة  اوالد  الحمري 

تايمة  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد اسماعي2 أنيهوم   

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
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 500   : الرموق  سعيد  السيد  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعي2 أنيهوم  عنوانه)ا(  
سيدي  جماعة  الحموشيي5  دواض 
  83350 تايمة  اوالد  الحمري  مو�شى 

اوالد تايمة  املغرب.
سعيد الرموق عنوانه)ا(   السيد  
مو�شى  سيدي  جماعة  الدشرة  دواض 
اوالد    83350 تايمة  اوالد  الحمري 

تايمة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعي2 أنيهوم عنوانه)ا(  
سيدي  جماعة  الحموشيي5  دواض 
اوالد تايمة     83350 مو�شى الحمري 

املغرب
سعيد الرموق عنوانه)ا(   السيد  
مو�شى  سيدي  جماعة  الدشرة  دواض 
اوالد    83350 تايمة  اوالد  الحمري 

تايمة  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  8 أتاض8خ  أتاضودانت   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم 55 .
193I

مكتب ادضيس للحساأات

طوب موزير أنجينيوري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

مكتب ادضيس للحساأات
فاس ، 30000، فاس املغرب

طوب موز8ر بنجينيوضي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 
5  شقة 6 الطاأق التاني ساحة 
فلوضانسا - 30000 فاس املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.57795

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 6  نونبر 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«ضقم 5  شقة 6 الطاأق التاني ساحة 
فلوضانسا - 30000 فاس املغرب» إلى 

«إقامة املدينة شاضع محمد الخامس 
الطاأق الرابع ضقم 7)  - 30000 فاس  

املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  )  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 393 .
194I

Fiducie olympia sarl

BRADIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er  etage n°10groupe  10  rue
 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc
BRADIB شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم ) )) 
حي الفرح أنسركاو اكادير. - 80000 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
569(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BRADIB
أزاض   1-  : أإيجاز  الشركة  غرض 

االجهزة املنزلية.
-2 البيع و الشراء و التوزيع لجميع 
عالمات  و  املنزلية  االجهزة  انواع 

التلفاز.
و عموما جميع االنشطة التجاض8ة 
العمليات  و  الصناعية  و  املالية  و 
املباشرة و الغير املباشرة التي تدخ2 

في اطاض اهداف الشركة..

ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - اكادير.  أنسركاو  الفرح  حي   (( (

80000 اكادير املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : اأراهيم  اديب  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اأراهيم  اديب  السيد 
الفرح  حي   7 ضقم   8 زنقة    6 ألوك 
اكادير    80000 اكادير  أنسركاو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اأراهيم  اديب  السيد 
الفرح  حي   7 ضقم   8 زنقة    6 ألوك 
أنسركاو اكادير 80000  اكادير املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 99050.
196I

BUSINESS CENTER.COM

DESKSHORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شاضع عبد املومن ضقم 36) إقامة 

ف 8 الطاأق الثاني ضقم 6 ، 0390)، 
الداضالبيراء املغرب

DESKSHORE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )7 شاضع 
املرت�شى ضقم 6 حي النخي2 - 50)0) 

الداض البيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.588(03

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
املؤضخ في 6  ماضس  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«)7 شاضع املرت�شى ضقم 6 حي النخي2 

إلى  املغرب»  الداض البيراء   (0(50  -

لعلج  بشير  شاضع    7 منازل  «اقامة 

مركز اللوفر الطاأق 5 املكتب ضقم 9  

- 0390) الداض البيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773975.

197I

املحمدية لإلستشاضة و الخبرة

CIC DRH س. اي. س د. ار. اش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

املحمدية لإلستشاضة و الخبرة

شاضع املقاومة ضقم   حي الوحدة  

الطاأق ) مكتب ضقم 3 ، 8800)، 

املحمدية املغرب

  CIC DRH س. اي. س د. اض. اش

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضكن 

يعقوب املنصوض 3   شاضع إسحاق 

اأن حني5 يعقوب املنصوض  - 00)0) 

الداض البيراء اململكة املغربية.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3333  

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 0) نونبر 0)0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شاضع     3 املنصوض  يعقوب  «ضكن 

املنصوض   يعقوب  اأن حني5  إسحاق 

اململكة  البيراء  الداض   (0(00  -

البنفسج  شاضع   3(» إلى  املغربية» 

شقة  االول  الطاأق  الز8تونة  اقامة 

  (0006  - السلطا5  مرس  ضقم    

الداض البيراء  اململكة املغربية».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

دجنبر 0)0) تحت ضقم 759586.

198I
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FIGENOUV

SOCIETE MIRRAKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شاضع النصر عماضة 6  شقة 3 ديوض 

السالم ، 50050، مكناس املغرب

SOCIETE MIRRAKI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر 
ضقم   ضقم 9)  تجزئة الشهدية ) 

املنصوض - 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(9 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE MIRRAKI

 -    : أإيجاز  الشركة  غرض 

االنعاش العقاضي -2 اشغال مختلفة 

واشغال البناء.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 ( الشهدية  تجزئة    (9 ضقم  ضقم   

املنصوض - 50050 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد سا�شي يونس :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : محمد  الحاجي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يونس  سا�شي  السيد 
االم2   حي  مكرض   7 زنقة   85 ضقم 

50070 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  الحاجي  السيد 
) املنصوض   9)  تجزئة الشهدية  ضقم 

50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس  سا�شي  السيد 
االم2   حي  مكرض   7 زنقة   85 ضقم 

50070 مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 750 .

199I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

 MYHOME

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شاضع فاس ، ضكن اأن طفي2 ، إقامة 

دياموند، الطاأق األول ، مكتب  ضقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

 MYHOME INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع فاس 

ضكن إأن طفي2 إقامة دياموند ألوك 

ب- الطاأق األول - ضقم 3 طنجة  - 

90000 طنجة املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.9389 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :

  0 تفو8ت السيد )ة( علي دضي�شي 

حصة اجتماعية من بص2 0) حصة 

اعافر  عثما5  )ة(  السيد  لفائدة  

أتاض8خ 5) ماضس  )0).

  0 تفو8ت السيد )ة( علي دضي�شي 

حصة اجتماعية من بص2 0) حصة 

لفائدة  السيد )ة( محمد اعافر أتاض8خ 

5) ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأر28   05 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 33)3.
200I

ADVALORIS 

YASSER SALMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

YASSER SALMAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  شاضع 
الحر8ة  الطاأق 3 ضقم شقة 5 الداض 
البيراء  - 0000)  الداض البيراء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598335

 (7 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.YASSER SALMAN
شراء   •  : أإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع األقمشة واإلكسسواضات أجميع 
بو  الشخصية  لالحتياجات  بنواعها 

املهنية ، أالجملة والتجزئة.
بنواع  جميع  وتصدير  استيراد   •
واألزضاض  واالكسسواضات  األقمشة 

وغيرها.
التخطيط  بشأ5  املشوضة   •
وتصميم  واملفروشات  والتنجيد 

املساحات والديكوض الداخلي.
وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد   •
جميع املنتجات بو الخدمات املتعلقة 

أبيع األقمشة وامللحقات..
0  شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
الداض   5 3 ضقم شقة  الطاأق  الحر8ة  
البيراء   الداض    (0000  - البيراء  

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : ازكوض  فيص2  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيص2 ازكوض عنوانه)ا( حي 
الصدضي مجموعة 5 زنقة 58 ضقم 55  
الداض البيراء  0000)  الداض البيراء  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيص2 ازكوض عنوانه)ا( حي 
الصدضي مجموعة 5 زنقة 58 ضقم 55  
الداض البيراء  0000)  الداض البيراء  

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773855.
201I

CCJF

CERLEG ENTREPOTS
إعال5 متعدد القراضات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
CERLEG ENTREPOTS «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: كلم 6.3 
شاضع موالي اسماعي2 عي5 السبع 

- - الداضالبيراء املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. (8563
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أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

توسيع الهدف االجتماعي

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

توسيع الهدف االجتماعي

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773809.

202I

sofoget

ACHAK EL GHARB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ACHAK EL GHARB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

ب ) ضقم 75  مغرب عربي   5000  

القنيطرة املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3 077

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في )0 ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

مغرب    75 ضقم   ( ب  «القنيطرة 

املغرب»  القنيطرة    5000 عربي   

إلى «القنيطرة   ضقم 7)9  أير الرامي 

جنوبية    5000  القنيطرة   املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 865 8.

203I

sofoget

 CAFE RESTAURANT ILYANA

SOUFIANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 CAFE RESTAURANT ILYANA

SOUFIANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

زنقة   مقدمة  البحر مهدية ضقم )   

5000   القنيطرة املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(93 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   (( في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت السيد )ة(  محمد  أوعالوي 

 80 بص2  من  اجتماعية  حصة    7

شكير  )ة(   السيد  لفائدة   حصة 

أوعالوي أتاض8خ )) ماضس  )0).

تفو8ت السيد )ة(  سمير   أوعالوي 

 80 بص2  من  اجتماعية  حصة   5

سمير    )ة(   السيد  لفائدة   حصة 

أوعالوي أتاض8خ )) ماضس  )0).

تفو8ت السيد )ة( نبي2 أوعالوي 5 

حصة اجتماعية من بص2 80 حصة 

أوعالوي  نبي2  )ة(   السيد  لفائدة  

أتاض8خ )) ماضس  )0).

هندة أوعالوي  )ة(  تفو8ت السيد 

 80 بص2  من  اجتماعية  حصة   5

دونيا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أوعالوي أتاض8خ )) ماضس  )0).

تفو8ت السيد )ة( فاطمة أوعالوي 

 80 بص2  من  اجتماعية  حصة   5

هندة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أوعالوي أتاض8خ )) ماضس  )0).
تفو8ت السيد )ة(  سمير   أوعالوي 

 80 بص2  من  اجتماعية  حصة    7

فاطمة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أوعالوي أتاض8خ )) ماضس  )0).

تفو8ت السيد )ة( مليكة   العيش  

 80 بص2  من  اجتماعية  حصة    5

مليكة    )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

العيش  أتاض8خ )) ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 866 8.

204I

CCJF

 HOLDING FINANCIERE

MAROCAINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 HOLDING FINANCIERE

MAROCAINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

أوضڭو5 زنقة جعفر اأن حبيب 

،إقامة املشرق )، الطاأق األول. - 

0000) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

50679 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0 8 يونيو    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 HOLDING FINANCIERE  :

.MAROCAINE
حيازة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
مباشرة بو غير مباشرة في بي شركة 

قائمة بو في طوض التأسيس.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
حبيب  اأن  جعفر  زنقة  أوضڭو5 
 - األول.  الطاأق   ،( املشرق  ،إقامة 

0000) الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 (50   : السقاط  يونس  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد نبي2 السقاط :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 (50   : السيدة ياسمي5 السقاط 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 (50   : السيدة سامية السقاط 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يونس السقاط عنوانه)ا( 
60 شاضع ال كروا نيفر  5 750 أاضيس 

فرنسا.
عنوانه)ا(  السقاط  نبي2  السيد 
سقاط  فيال   8300 كلم  مكة  طر8ق 
الداضالبيراء   (0000 كاليفوضني 

املغرب.
السقاط  ياسمي5  السيدة 
عماضة   5  ستي  كولف  عنوانه)ا( 
أوسكوضة  الخرراء  املدينة   5 شقة 
نواصر 0000) الداضالبيراء املغرب.
السيدة سامية السقاط عنوانه)ا( 
سقاط  فيال   8300 كلم  مكة  طر8ق 
الداضالبيراء   (0000 كاليفوضني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السقاط  نبي2  السيد 
سقاط  فيال   8300 كلم  مكة  طر8ق 
الداضالبيراء   (0000 كاليفوضني 

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يونيو 8 0) تحت ضقم 5 6698.
205I

sofoget

 CAFE RESTAURANT ILYANA
SOUFIANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي5 مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 CAFE RESTAURANT ILYANA

SOUFIANE  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
زنقة   مقدمة  البحر مهدية ضقم )   

5000   القنيطرة املغرب.
تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(93 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  ماضس  )0)   (( املؤضخ في 
السيد)ة(   للشركة  جديد  مسير 

أوعالوي  شكير كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 866 8.
206I

اوضو افر8ك إكسبير

 NOMADE EXPERIENCE
TRAVAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ضفع ضبسمال الشركة

اوضو افر8ك إكسبير
ضقم 56) شاضع اإلدضي�شي، تجزئة 
صوفيا الوضدة، تاضكةـ ـ مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
 NOMADE EXPERIENCE TRAVAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 
3 شاضع فاطمة الزهراء الرميلة - 

50000 مراكش املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.58 5 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم   (0 7 نونبر   (7 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
«00.000  دضهم» بي من «00.000  
عن  دضهم»   (00.000» إلى  دضهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   (9 أتاض8خ  أمراكش   التجاض8ة 

7 0) تحت ضقم )83 9.

207I

CCJF

 L’UNIVERSELLE DES
    CEREALES ET DENREES

«UCD«باختصار
إعال5 متعدد القراضات

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
 L’UNIVERSELLE DES CEREALES
 «UCD«أاختصاض    ET DENREES
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: كلم 6.3 
شاضع موالي اسماعي2 عي5 السبع 

- - الداض البيراء املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.(5989 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 6) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

توسيع الهدف االجتماعي
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
توسيع الهدف االجتماعي

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم ) 7739.

208I

SOCIETE FIDAV SARL

 STAR ATLAS ALUMINIUM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي5 عماضة 3  شقة 3 

املدينة الجديدة ، 50000، مكناس 
املغرب

 STAR ATLAS ALUMINIUM SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 75 
شاضع السعديي5  - 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5(905

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STAR  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 
.ATLAS ALUMINIUM SARL AU

غرض الشركة أإيجاز : -أيع مواد 
األملنيوم

-بشغال متنوعة
-استيراد وتصدير

-أيع وشراء.

 75 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
مكناس   50000  - شاضع السعديي5  

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  : الحيا5   ايت  محمد  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة   5.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحيا5   ايت  محمد  السيد 
 80000 تاكمو اوض8ر   حي  عنوانه)ا( 

اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحيا5   ايت  محمد  السيد 
 80000 تاكمو اوض8ر   حي  عنوانه)ا( 

اكادير املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 735  .

209I

ائتمانية مومن

MINING HOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية مومن
)3 زنقة سبتة أوعرفة، 00) 6، 

أوعرفة املغرب
MINING HOUDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

االمام مالك ضقم 59 مكرض - 00) 6 
أوعرفة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
875

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MINING HOUDA

استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

و االشغال  مقاول في البناء  املعاد5، 

البرائع  نق2  في  مقاول   ، املختلفة 

لحساب الغير.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 6 (00  - 59 مكرض  االمام مالك ضقم 

أوعرفة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : هدى  أوتشيش  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  00   : السيد لعوض عبد الناصر 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

القادض  عبد  أوتشيش  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة   500   :

للحصة.

500 حصة    : السيد لعوض محمد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أوتشيش هدى عنوانه)ا( 
 6 (00 الترامن  تجزئة   07 ضقم 

أوعرفة املغرب.

الناصر   عبد  لعوض  السيد 
  5 ضقم  الحسيمة  زنقة  عنوانه)ا( 

00) 6 أوعرفة املغرب.

القادض  عبد  أوتشيش  السيد 
الترامن  تجزئة   07 ضقم  عنوانه)ا( 

00) 6 أوعرفة املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  لعوض  السيد 

الحسن  السكن الوظيفي مستشفى  

الثاني 00) 6 أوعرفة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة أوتشيش هدى عنوانه)ا( 
 6 (00 الترامن  تجزئة   07 ضقم 

أوعرفة  املغرب

الناصر   عبد  لعوض  السيد 

  5 ضقم  الحسيمة  زنقة  عنوانه)ا( 

00) 6 أوعرفة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أفجيج   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 2021/27.

211I

Techni Build

TECHNI BUILD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Techni Build

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH Maroc

TECHNI BUILD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 333 

قسم 039))0 عماضة حتيم الشقة 

0) شاضع عالل الفا�شي - 50000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

65 07

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0 5 بكتوبر   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TECHNI BUILD

جميع    : أإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة

واملتعلقة أالبناء والتجهيز.

 333  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

عماضة حتيم الشقة   0((039 قسم 

  50000  - الفا�شي  عالل  شاضع   (0

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 700   : الز8توني  ضضوا5  السيد 

حصة أقيمة 70.000 دضهم للحصة .

 300   : الز8توني  عادل  السيد 

حصة أقيمة 30.000 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الز8توني  عادل  السيد 

حي السالم ضقم )5  50 53 أن گر8ر 

املغرب.

السيد ضضوا5 الز8توني عنوانه)ا( 

إقامة  عبدهللا  موالي  االمير  شاضع 

انس ماجوض28 عماضة ب )3  50000 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الز8توني  عادل  السيد 

حي السالم ضقم )5  50 53 أن گر8ر 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر    0 أتاض8خ  أمراكش   التجاض8ة 

 RE 33363 OR ضقم  تحت   (0 5

.33006

212I

fiducaire  service ouidan

SAMOUDI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

fiducaire  service ouidan

 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

SAMOUDI IMMOBILIER   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

 AV وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 MOLAY HASSAN BEN MEHDI

 IMMB AJNAD A APPT N° 16

TETOUAN - 93000 تطوا5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(88(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.  SAMOUDI IMMOBILIER

غرض الشركة أإيجاز :  

.PROMOTION IMMOBILIER

 AV  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 MOLAY HASSAN BEN MEHDI

 IMMB AJNAD A APPT N° 16

TETOUAN - 93000 تطوا5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد طاضق الصمودي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طاضق الصمودي عنوانه)ا( 

حي املسرة شاضع ) ضقم 50 عي5 الشق 

الداض البيراء 93000 تطوا5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طاضق الصمودي عنوانه)ا( 

حي املسرة شاضع ) ضقم 50 عي5 الشق 

الداض البيراء 93000 تطوا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   08 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم  0585.

213I
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موثق محمد االدضي�شي

M.R.A ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق محمد االدضي�شي

33، شاضع الجيش امللكي، اقامة 

االسماعلية، تطوا5 ، 93050، 

تطوا5 املغرب

M.R.A ESTATE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 587، 

شاضع الداض البيراء. - 93000 

تطوا5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9 (9

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.R.A : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. ESTATE

اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي و كراء العقاضات..

 ،587  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع الداض البيراء. - 93000 تطوا5 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ضضوا5 مرو5 :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

500 حصة    : السيد بنس مرو5 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   مرو5  ضضوا5  السيد 

 93000 حمو  فيال  ماضتي2  طر8ق 

تطوا5 املغرب.

عنوانه)ا(  مرو5  بنس  السيد 

 93000 شاضع تلمسا5   الطواأ2  9 

تطوا5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   مرو5  ضضوا5  السيد 

 93000 حمو  فيال  ماضتي2  طر8ق 

تطوا5 املغرب

عنوانه)ا(  مرو5  بنس  السيد 

 93000 تلمسا5  شاضع  الطواأ2  9 

تطوا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0 08.

214I

fiducaire  service ouidan

DYAR AL BOUSTANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducaire  service ouidan

 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC

DYAR AL BOUSTANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 GARAGE وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 N°1 LOT n° 10 LOTISSEMENT

RIMAL MARTIL - 93000 تطوا5 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9  5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DYAR : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. AL BOUSTANE

 : أإيجاز  الشركة  غرض 
.PROMOTION IMMOBILIER

 GARAGE : عنوا5 املقر االجتماعي
 N°1 LOT n° 10 LOTISSEMENT
تطوا5   RIMAL MARTIL - 93000

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد غري�شي عبد العز8ز :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
عبدالرحمن  أومنخاض  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة   500   :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العز8ز  عبد  غري�شي  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة ضمال مرتي2  ضقم 0  

مرتي2 93000 تطوا5 املغرب.
عبدالرحمن  أومنخاض  السيد 
تطوا5   93000 ايطاليا  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العز8ز  عبد  غري�شي  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة ضمال مرتي2  ضقم 0  

مرتي2 93000 تطوا5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم )079.

215I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE CONDUITE
NAOUFAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE CONDUITE NAOUFAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  حي 

السعادة مح2  ضقم 353 سيدي 

قاسم - 6000  سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(88( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE CONDUITE NAOUFAL

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 Loueur des véhicules  •

.Automobiles sans chauffeur

حي    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

سيدي   353 ضقم  مح2   السعادة 

قاسم - 6000  سيدي قاسم املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة خديجة ضطيبة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة ضطيبة عنوانه)ا( 

)  اقامة نبيلة  شاضع أئر انزاضا5 ضقم 

سيدي قاسم    6000 سيدي قاسم 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة خديجة ضطيبة عنوانه)ا( 

)  اقامة نبيلة  شاضع أئر انزاضا5 ضقم 

سيدي قاسم    6000 سيدي قاسم 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 أتاض8خ  االأتدائية بسيدي قاسم  

ماضس  )0) تحت ضقم  8 .

216I

BRADUS BUSINESS CENTER

DARBIST VAPERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

DARBIST VAPERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ب 5   

زنقة اأن نفيس املعاض8ف - 0000) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59 569

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DARBIST VAPERS

غرض الشركة أإيجاز : مفاو ض.

   5 ب   : عنوا5 املقر االجتماعي 

 (0000  - زنقة اأن نفيس املعاض8ف 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الفلو�شي  عماد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفلو�شي  عماد  السيد 

الداض البيراء 0000) - -.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفلو�شي  عماد  السيد 

الداض البيراء 0000) - -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم -.

217I

CCJF

NOSAMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

NOSAMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

أوضڭو5 زنقة جعفر اأن حبيب 

،إقامة املشرق )، الطاأق األول. - 

0000) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

773056

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.NOSAMAR

االستراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وضع  و  البناء  بشغال  التصدير،  و 

الرخام

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

حبيب  اأن  جعفر  زنقة  أوضڭو5 

 - األول.  الطاأق   ،( املشرق  ،إقامة 

0000) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد مصطفى نو8صر  :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نو8صر   مصطفى  السيد 

عنوانه)ا( اقامة ض8اض األلفة مج 39 

 (0000 األلفة   85 الشقة   5 املدخ2 

الداضالبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نو8صر   مصطفى  السيد 

عنوانه)ا( اقامة ض8اض األلفة مج 39 

 (0000 األلفة   85 الشقة   5 املدخ2 

الداضالبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 9 5976.

218I

BRADUS BUSINESS CENTER

 COMPASS LOGISTICS

INTERNATIONAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

 COMPASS LOGISTICS

INTERNATIONAL   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

 APPT وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 N°211 IMM N°3, 2EME ETAGE

 LOT ANNASR BENSERGAO  -

.80100 AGADIR MAROC

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(9 93

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تعيي5  ماضس  )0)    8 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العثماني الحسن  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28  أتاض8خ  0  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5)989.

219I

fidact

STE TRANS ABOUZAKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

fidact

ضقم )) ألوك E حي السالم ، 

00)5 ، سيدي سلما5 املغرب

STE TRANS ABOUZAKI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59 شاضع  

موالي عبد العز8ز االقامة  موالي 

عبد العز8ز ضقم 05 - 0)50  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

600(5

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TRANS ABOUZAKI

نق2   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير

- نق2 املستخدمي5.

59 شاضع   عنوا5 املقر االجتماعي : 

موالي عبد العز8ز االقامة  موالي عبد 

القنيطرة    50(0  -  05 ضقم  العز8ز 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

العالوي  السالم  عبد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العالوي  السالم  عبد  السيد 

ضقم   ( املحمدية  تجزئة  عنوانه)ا( 

93  00)5  سيدي سليما5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العالوي  السالم  عبد  السيد 

ضقم   ( املحمدية  تجزئة  عنوانه)ا( 

93  00)5  سيدي سليما5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 2441/2021.

220I

SAMIR FIDUCIAIRE

PERFECT KINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

PERFECT KINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

وليلي، عماضة ب )، ضقم 37، سيدي 

سعيد - 500500 مكناس املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 09 فبراير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 ،37 ضقم   ،( عماضة ب  «تجزئة وليلي، 

مكناس   500500  - سعيد  سيدي 

الطاأق  «املكتب ضقم  ،  إلى  املغرب» 

أمكناس،  الكائنة  العماضة  االول، 

تجزئة ض8زانا، ضقم 9، طر8ق اغوضاي - 

50050 مكناس  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 765 .

221I

ste cofiguer sarl

STE TAJDIMT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE TAJDIMT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي القطب 

الحرري غياطة قطاع )  ضقم 7 3 

- 00 35 جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 977

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تغيير  بأر28  )0)   07 املؤضخ في 

نشاط الشركة من «- اشغال مختلفة 

او البناء

- أيع مواد البناء
الري  مشاضيع  وانجاز  دضاسة   -

أالتنقيط « إلى «- اشغال مختلفة او 

البناء

- أيع مواد البناء

النق2 الدول والوطني للبرائع   -

لحساب الغير».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أجرسيف  أتاض8خ 09 بأر28 

 )0) تحت ضقم 1047/2021.

222I

ste cofiguer sarl

STE ZIRARI DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

 STE ZIRARI DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مبروكة اوالد حموسة - 00 35 

جرسيف املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.56 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  )) ماضس  )0)  املؤضخ في 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ    ZIRARI DISTRIBUTION
وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي تجزئة مبروكة اوالد 

جرسيف املغرب   35 00  - حموسة 

التي  االهداف  تحقق  لم   : ل  نتيجة 

اسست من اجلها.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 35 00  - حموسة  اوالد  مبروكة 

جرسيف املغرب. 

و عي5:

و  معمري  احمد   السيد)ة( 

 35 00 ملو8ة    تجزئة  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  جرسيف 

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   :

االأتدائية أجرسيف  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 1039/2021.

223I

ste mifi

MARUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ،  5

50000، meknes maroc

MARUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زقم 369  

تجزئة ياسمينة ويسال5 مكناس  - 

50080 ويسال5 مكناس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(899

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MARUX

-اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة او انشاءات.
عنوا5 املقر االجتماعي : زقم 369  

 - مكناس   ويسال5  ياسمينة  تجزئة 

50080 ويسال5 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد عمر مالكي 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : لوضدي  هللا  عبد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مالكي  عمر  السيد 
ويسال5    369 ضقم  تجزئة ياسمينة  

50080 مكناس املغرب.

السيد عبد هللا لوضدي عنوانه)ا( 

الجديدة  دواض اوالد أن سيدهم واد 

5)500 واد الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مالكي  عمر  السيد 
ويسال5    369 ضقم  تجزئة ياسمينة  

50080 مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم )73 .

224I

العيو5 استشاضات

STAR MARKETING
إعال5 متعدد القراضات

العيو5 استشاضات
ضقم  3 شاضع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيو5 املغرب

STAR MARKETING  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

الحزام ضقم 398  - - العيو5 املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 50 7

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 05 بأر28  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 

مايلي: تفو8ت 000  حصة من السيد 

طاضق لعفو لفائدة السيد مراد دادا 

على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
طاضق  لعفو  السيد  استقالة  مايلي: 

من منصبه كمسير للشركة و تعيي5 

جديد  كمسير  مراد  دادا  السيد 

للشركة

على  ينص  الذي   :03 ضقم  قراض 

تغيير املقر االجتماعي للشركة  مايلي: 
 5 زنقة عبدة ضقم  الى العنوا5 التالي: 

حي خط الرملة  0 العيو5 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

الذي ينص على  أند ضقم 07-06: 

مايلي: تفو8ت 000  حصة من السيد 

طاضق لعفو لفائدة السيد مراد دادا 

على  ينص  الذي   : ( ضقم  أند 
طاضق  لعفو  السيد  استقالة  مايلي: 

من منصبه كمسير للشركة و تعيي5 

جديد  كمسير  مراد  دادا  السيد 

للشركة

على  ينص  الذي   :05 ضقم  أند 

تغيير املقر االجتماعي للشركة  مايلي: 
 5 زنقة عبدة ضقم  الى العنوا5 التالي: 

حي خط الرملة  0 العيو5 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 7   .

225I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 Sté TARIK BAROUDI AUTO
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2

 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

 Sté TARIK BAROUDI AUTO

SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية(

 N°34 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 BLOC MUSTAPHA 1 ETAGE

HAY SLAOUI - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(75 5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  6  ماضس  )0)  املؤضخ في 

 Sté شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 TARIK BAROUDI AUTO SARL

دضهم    00.000 مبلغ ضبسمالها    AU

 N°34 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 

 BLOC MUSTAPHA 1 ETAGE

سيدي   HAY SLAOUI - 16000
عدم قبول   : قاسم املغرب نتيجة ل 

ضخصة  الستغالل  الترخيص  ملف 

السياقة من طرف وزاضة التجهيز الى 

جانب صعوبة التمو28 و املصاض8ف 
الحصول  من  التمكن  عدم  خاصة 

على الترخيص.

 QU EL و حدد مقر التصفية ب 

 YASSMINE N° 148 BLOC B , SIDI

KACEM. - 16 سيدي قاسم املغرب. 

و عي5:

و  طاضق  أرودي   السيد)ة( 

  58 ضقم  الياسمي5  حي  عنوانه)ا( 

ألوك ب سيدي قاسم 6000  سيدي 

قاسم املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  االأتدائية بسيدي قاسم  

بأر28  )0) تحت ضقم 97.

226I

مكتب الز8اني عبد الحق و شركاؤه

 INSTITUTION PRIVÉE

MESSEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

مكتب الز8اني عبد الحق و شركاؤه

6)  شاضع محمد الخامس عماضة 

سقيف  الطاأق   الرقم )  الجديدة 

الجديدة، 5000)، الجديدة املغرب

  INSTITUTION PRIVÉE MESSEK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  7)-

73)  شاضع سيدي عبد الرحما5 

أوسيجوض  - 00)0) الداض البيراء  

املغرب .

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.58557

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 3) ماضس  )0) تم  تحو28  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عبد  سيدي  شاضع    271-273» من 

الداض   (0(00  - الرحما5 أوسيجوض  

«تجزئة ضقم  إلى   » املغرب  البيراء  

ازموض  تجزئة الوفاء   - الحمدوشية    

 (5 00 سيدي علي أن حمدوش    -

الجديدة   املغرب «.
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 3)7735.

227I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 AGA&SSE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شاضع بحمد الحر8زي تجزئة 

التمسماني ضقم 6 اقامة أاضيس- ب 
تطوا5 ، 93000، تطوا5 املغرب

 AGA&SSE TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

بحمد الحر8زي تجزئة التمسماني 
اقامة أاضيس ضقم 6 - 93000 تطوا5 

مغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9 05
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AGA&SSE TRAVAUX DIVERS
 : أإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 ET TRAVAUX
.DIVERS 

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
التمسماني  تجزئة  الحر8زي  بحمد 
اقامة أاضيس ضقم 6 - 93000 تطوا5 

مغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : اغطاس  ميمو5  السيد 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

 500   : اغطاس  محمد  السيد 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

 500  : اغطاس  ميمو5  السيد 

أقيمة 000.  دضهم.

 500  : اغطاس  محمد  السيد 

أقيمة 000.  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ميمو5 اغطاس عنوانه)ا( 

 88 ضقم  الطاوس  شاضع  احر8ق  حي 

مرتي2 50 93 تطوا5 مغرب.

السيد محمد اغطاس عنوانه)ا( 

 88 ضقم  الطاوس  شاضع  احر8ق  حي 

مرتي2 50 93 تطوا5 مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ميمو5 اغطاس عنوانه)ا( 

 88 ضقم  الطاوس  شاضع  احر8ق  حي 

مرتي2 50 93 تطوا5 مغرب

السيد محمد اغطاس عنوانه)ا( 

 88 ضقم  الطاوس  شاضع  احر8ق  حي 

مرتي2 50 93 تطوا5 مغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 785.

228I

مكتب الدضاسات املحاسباتية والتسيير

 STE DRIMAC
 D›INGENIERIE,D›ETUDE ET

DE CONSEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

مكتب الدضاسات املحاسباتية 

والتسيير

شاضع محمد الخامس عماضة أنطالب 

الطاأق الثاني املكتب ضقم 6 ، 

00 35، جرسيف املغرب

 STE DRIMAC

 D›INGENIERIE,D›ETUDE ET DE

CONSEILS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي تجزئة 

الوحدة الرقم 65   - 00 35 

جرسيف املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.7 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  بأر28  )0)   0( في  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

قياس .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أجرسيف  أتاض8خ 09 بأر28 

 )0) تحت ضقم 1046/2021.

229I

ETUDE MAITRE MAJBAR

BELLA TAWZIAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ETUDE MAITRE MAJBAR

 47BD MED V LOTISSEMENT

 ESSAFI 2EME ETAGE

 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

BELLA TAWZIAA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي النواصر 

املنطقة الصناعية صاأينو البقعة 

590 - )8 7) النواصر املغرب.

توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)  في  3  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 Toutes les opérations de

 conditionnement  )tout produit

.((alimentaire inclut

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77387.

230I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 MOROCCO SEA RENT

UNIVERSAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تفو8ت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL

شاضع بحمد الحر8زي تجزئة 

التمسماني ضقم 6 اقامة أاضيس- ب 

تطوا5 ، 93000، تطوا5 املغرب

 MOROCCO SEA RENT

UNIVERSAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شقة 

أطاأق االول ألوك س  ضيستينك 

مريق - 00)93 مريق مغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(665 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تمت  ماضس  )0)   08 في  املؤضخ 

املصادقة على :

نبي2 الخلطي  )ة(   تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة    .000

000.  حصة لفائدة  السيد )ة( املكي  

املعروفي أتاض8خ 08 ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس    6 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 553.

231I
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FIDUINVEST

 HISPAMAR EQUIPEMENT

 & PROJET POUR

L›HOTELLERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUINVEST

 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S

 N° 34/M TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 HISPAMAR EQUIPEMENT &

 PROJET POUR L›HOTELLERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي البرانص 

  زنقة 39 ضقم 35 الطاأق االض�شي - 

طنجة طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5( 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 HISPAMAR EQUIPEMENT &

.PROJET POUR L’HOTELLERIE

نجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االلومنيوم املعدني 

االستيراد و التصدير

االنشطة  جميع  عامة  أصفة 

املرتبطة أالغرض االسا�شي للشركة.

البرانص   : عنوا5 املقر االجتماعي 
35 الطاأق االض�شي -  39 ضقم    زنقة 

طنجة طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

عياد  اأن  الحني5  عبد  السيد 
التعر8ف  لبطاقة  الحام2  املغربي 
جواز  و   K193979 ضقم  الوطنية 
 PAK845211 ضقم  االسباني  السفر 
دضهم    .000 أقيمة  حصة   :  50

للحصة .
السيد فيسينطي غوسالفيز ساالض 
لجواز  الحام2  الجنسية  اسباني 
 PAK474692 ضقم  االسباني  السفر 
دضهم    .000 أقيمة  حصة   :  50

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيسينطي غوسالفيز ساالض 
لجواز  الحام2  الجنسية  اسباني 
 PAK474692 ضقم  االسباني  السفر 

عنوانه)ا(  اسبانيا 0 0 اسبانيا.
عياد  اأن  الحني5  عبد  السيد 
التعر8ف  لبطاقة  الحام2  املغربي 
جواز  و   K193979 ضقم  الوطنية 
 PAK845211 ضقم  االسباني  السفر 

عنوانه)ا( اسبانيا 0 0 اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيسينطي غوسالفيز ساالض 
لجواز  الحام2  الجنسية  اسباني 
 PAK474692 ضقم  االسباني  السفر 

عنوانه)ا(  اسبانيا 0 0  اسبانيا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 53) 5).
232I

LAACHIRI FINISHING WORKS SARL AU 

 Laachiri Finishing Works -
LFW

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 LAACHIRI FINISHING WORKS
SARL AU

 PLACE BRAHIM ROUDANI RUE
 LA SENA RES BEETHOVEN II,

 3EME ETAGE, N°82, TANGERC ،
90090، TANGER MAROC

 Laachiri Finishing Works - LFW

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

 PLACE وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA RES BEETHOVEN II 3EME

 ETAGE, N°82, TANGER, MAROC

90090 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5537

 (( عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Laachiri Finishing Works - LFW

 Travaux : غرض الشركة أإيجاز 

 de construction, travaux de

 second œuvre, l’aménagement,

 finition, peinture, décoration,

 protection et rénovation

 intérieures et extérieures

 pour bâtiments et structures

.industriels et non industriels

 PLACE  : املقر االجتماعي  عنوا5 

 BRAHIM ROUDANI RUE LA

 SENA RES BEETHOVEN II 3EME

 ETAGE, N°82, TANGER, MAROC

.90090 TANGER MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 LAACHIRI Mohammed السيد

Said :  400 حصة أقيمة 00  دضهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 LAACHIRI Mohammed السيد
 Hay Mkadem, Rue )عنوانه)ا Said
 148, N° 49, Bir Chifa, Tanger

.90090 TANGER MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 LAACHIRI Mohammed السيد
 Hay Mkadem, Rue )عنوانه)ا Said
 148, N° 49, Bir Chifa, Tanger

90090 TANGER MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 
ضقم  تحت  ماضس  )0)   ((

.506   ( 00839 
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ELYX CONSULTING

 JH PRESTIGE ET
TRADITION

إعال5 متعدد القراضات

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 JH PRESTIGE ET TRADITION
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي:    

شاضع البليدة حي مستشفيات  - - 
الداضالبيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.53(5(5
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8  يناير  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
بحمد  السيد  املرحوم  وفاة  إعال5 
ومسير  الوحيد  الشر8ك  حوسني 

الشركة
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
حسناءالحريكي  السيدة  تعيي5 

كمسيرة للشركة
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قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

توزيع جديد لربس املال أي5 الوضثة

على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 

تحول الشركة إلى شركة ذات  مايلي: 

مسؤولية محدودة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

الذي   :6 و   7 ضقم  أند 

-فاطمة  مايلي:  على  ينص 

البوعتماني.......67  حصة اجتماعية 

  ( 5 . . . . . . . . . لحريكي ا ء حسنا -
-يسرى  اجتماعية  حصة 

اجتماعية- حوسني.........)5 حصة 

)حصة  8 3 . . . . . . . . . سرحوسني يا

بسامة   - اجتماعية 

حوسني.........83)حصة اجتماعية

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 767695.
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FIDUINVEST

RIFENIUM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUINVEST

 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S

 N° 34/M TANGER، 90000،

TANGER MAROC

RIFENIUM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي نجيبة 

الزنقة 88 ضقم    الطاأق االض�شي 

TANGER 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5073

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RIFENIUM TRANS

النق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

انواعه  أجميع  الطرقي  العمومي 

للسلع لخدمة االخر8ن وطنيا و دوليا

االستيراد و التصدير

االنشطة  جميع  عامة  أصفة 

املرتبطة أالغرض االسا�شي للشركة.

عنوا5 املقر االجتماعي : حي نجيبة 

االض�شي  الطاأق  ضقم      88 الزنقة 

TANGER 90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

املغربية  فراح  لحليمي  السيدة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 

ضقم CD302255 :  60 حصة أقيمة 

000.  دضهم للحصة .

املغربي  محمد  حكيم  السيد 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

أقيمة  حصة   S 85590 :  50 ضقم 

000.  دضهم للحصة .

املغربية  فراح  لحليمي  السيدة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 

  .000 ضقم CD302255 : 60 أقيمة 

دضهم.

املغربي  محمد  حكيم  السيد 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

  .000 أقيمة   S 85590 : 50 ضقم 

دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

املغربية  فراح  لحليمي  السيدة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 

العرفا5  ضقم CD302255 عنوانه)ا( 

) مجموعة ) عماضة 37  ط 5 ضقم5) 

90000 طنجة املغرب.

املغربي  محمد  حكيم  السيد 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 
زنقة  عنوانه)ا(   S 85590 ضقم 

اليمن اقامة البوكر طاأق 6 شقة    

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املغربية  فراح  لحليمي  السيدة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 
العرفا5  ضقم CD302255 عنوانه)ا( 
) مجموعة ) عماضة 37  ط 5 ضقم5) 

90000 طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  )  5).

236I

LB COMPTA

AFINEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LB COMPTA

 RESIDENCE BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

AFINEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي جموعة 

التقدم م س) 17- الطماأق ) 

سيدي البرنو�شي الداض البيراء 

0 06) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597653

 (5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AFINEL

الدضاسة   : غرض الشركة أإيجاز 

واملشوضة والبناء والصيانة واملساعدة 

مجاالت  في  والتدض8ب  والعم2 

وإصالح  وصيانة  تصنيع  الكهرباء. 

واملحركات  واملولدات  املحوالت 

تأجير املعدات الكهربائية  الكهربائية. 

يعم2 لجميع املهن والهندسة املدنية 

واألطر املعدنية..

جموعة   : عنوا5 املقر االجتماعي 

التقدم م س) 17- الطماأق ) سيدي 

 (06 0 البيراء  الداض  البرنو�شي 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : سعيد  معروف  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : اسماعي2  أليغ  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معروف سعيد  السيد 

 7 السكنية  مجموعة  ألير  اقامة 

عماضة م طاأق 5 ضقم 0) عي5 حرودة  

8630) املحمدية املغرب.

عنوانه)ا(  اسماعي2  أليغ  السيد 

مديونة  الطالب  اوالد  دواضاصبايح 

9590) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  معروف سعيد  السيد 

 7 السكنية  مجموعة  ألير  اقامة 

عماضة م طاأق 5 ضقم 0) عي5 حرودة  

8630) املحمدية املغرب

عنوانه)ا(  اسماعي2  أليغ  السيد 

مديونة  الطالب  اوالد  دواضاصبايح 

9590) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 37 773.

237I
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FISCAL ETUDE MAROC

LA MAISON JAUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

FISCAL ETUDE MAROC

 Rue Soumaya Imm N°82, 4ème

 etage App 16 Quartier Palmier ،

20500، CASABLANCA MAROC

LA MAISON JAUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  5  زنقة 

بسامة اأن زايد الطاأق التاني اليساض 

جـ  املعاض8فـ  الداضالبيراء - 0330) 

الداضالبيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.57(389

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في  0 ماضس  )0) تم  تحو28  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زايد  اأن  بسامة  زنقة    5 » من 

ـ  املعاض8ف  ـ  الطاأق التاني اليساض ج 

0330) الداضالبيراء  الداضالبيراء - 
املغرب» إلى «ضقم 0) إقامة إسماعي2 
ـ  زنقة      ( مليتر  دضب   ،  7 ضقم 

0550) الداضالبيراء   الداضالبيراء - 

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )0 775.
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y.o.r.comptabilite

 SOCIETE ABRIM TRANS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue

 brahim roudani 6eme etage

N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIETE ABRIM TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة ضقم 

5 -75  تجزئة عز8زة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 99

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE ABRIM TRANS SARL

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع 

 االستيراد و التصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - فاس  عز8زة  تجزئة   15-174 ضقم 

30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عادل الشطيطح  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد كوثر مسافر :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشطيطح   عادل  السيد 

عنوانه)ا( 5  شاضع التواب النرجس د 

فاس 30000 فاس املغرب.

السيدة كوثر مسافر عنوانه)ا( 5  

شاضع التواب النرجس د فاس 30000 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشطيطح   عادل  السيد 

عنوانه)ا( 5  شاضع التواب النرجس د 

فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم ) 7 .
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سوس للمحاسبة

البيرل د بنتور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

سوس للمحاسبة
ضقم 56 زنقة محمد القوضي مكتب 
ضقم ) ، KENITRA ، 50(0 املغرب

الأيرل د أنتوض شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  0  

شاضع موالي عبد العز8ز ,اقامة 

الصنوبر,مكتب ضقم 5 - 0)50  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59983

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
الأيرل   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

د أنتوض.

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

صباغة البنايات.

و  املختلفة  األشغال  في  مقاول 

البناء..

  0  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

,اقامة  العز8ز  عبد  موالي  شاضع 

  50(0  -  5 ضقم  الصنوبر,مكتب 

القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : جبري  سفيا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جبري  سفيا5  السيد 

بيت  دواض بيت حلي سيدي أوطركة  

سيبر5 5000  الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جبري  سفيا5  السيد 

بيت  دواض بيت حلي سيدي أوطركة  

سيبر5 5000  الخميسات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 6 9 8.
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FIDUEXPRESS SARL

RMA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL

 HASSANIA N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،

MOHAMMEDIA MAROC

RMA PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الجيش امللكي الطاأق الثالث الرقم 

)  - 0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(5753

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 يوليوز   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RMA  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.PROMO

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الجيش امللكي الطاأق الثالث الرقم 

)  - 0800) املحمدية املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : محمد  منقاد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  منقاد  السيد 

الحر8ة اقامة املصلى الطاأق  تحرئة  

االول 3000) أني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  منقاد  السيد 

الحر8ة اقامة املصلى الطاأق  تحرئة  

االول 3000) أني مالل املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  )  أاملحمدية   االأتدائية 

يوليوز 0)0) تحت ضقم 806.

241I

AUDIT HOUSE بوديت هاوس

LES DELICES DE CAMELIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT HOUSE بوديت هاوس
تجزئة الكولي5 ) عماضة لوماتينيو5 

الطاأق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

50 0)، البيراء املغرب

 LES DELICES DE CAMELIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
ايت اوض8ر ط ) أوضكو5 - 0000) 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598   

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DELICES DE CAMELIA
مصنع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املعجنات .
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 (0000  - أوضكو5   ( ط  اوض8ر  ايت 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : سلمى  الدين  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سلمى  الدين  السيدة 
390 شاضع أوضكو5 اقامة ض8اض انفا 
البيراء   (0000 ش)  عماضة د ط  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سلمى  الدين  السيدة 
390 شاضع أوضكو5 اقامة ض8اض انفا 
الداض    (0000 ش)  ط   د  عماضة 

البيراء  املغرب
عنوانه)ا(  السبتي  نادية  السيدة 
390 شاضع أوضكو5 اقامة ض8اض انفا 
الداض    (0000 ش)  ط   د  عماضة 

البيراء  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773588.

242I

ELYX CONSULTING

DISTRIFUSION

إعال5 متعدد القراضات

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DISTRIFUSION «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 9 شاضع 

سليم الشرقاوي حي  املستشفيات  

الداض البيراء - - الداض البيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(56357

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8  يناير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

بحمد  السيد  املرحوم  وفاة  إعال5 

ومسير  الوحيد  الشر8ك  حوسني 

الشركة

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

حسناءالحريكي  السيدة  تعيي5 

كمسيرة للشركة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

توزيع جديد لربس املال أي5 الوضثة

على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 

تحول الشركة إلى شركة ذات  مايلي: 

مسؤولية محدودة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

ينص  الذي   :6 و   7 ضقم    أند 

الجديد  التوزيع  مايلي:  على 

يلي:-فاطمة  كما  هو  املال  لربس 

البوعتماني.......67  حصة اجتماعية 

  ( 5 . . . . . . . . . لحريكي ا ء حسنا -
-يسرى  اجتماعية  حصة 

اجتماعية- حوسني.........)5 حصة 

)حصة  8 3 . . . . . . . . . سرحوسني يا

بسامة   - اجتماعية 

حوسني.........83)حصة اجتماعية

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 767695.

243I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

SOCIETE ARABICA TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES

 PRINTEMPS N°14 ، 30000، FES

فاس

 SOCIETE ARABICA TEXTILE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : زاو8ة 

اأراهيم الروداني و الطريس الطاأق 

الثاني ضقم 7 - 30000 فاس املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.63(65

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض   (0(0 بكتوبر  في  3  املؤضخ 

 SOCIETE ARABICA TEXTILE ح2 

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوا5  دضهم   50.000 ضبسمالها 

اأراهيم  زاو8ة  اإلجتماعي  مقرها 

الثاني  الطاأق  الطريس  و  الروداني 

30000 فاس املغرب نتيجة   -  7 ضقم 

الصحية  و  االقتصادية  اللظروف 

قب2  الشركة  تصفية  و  ح2  تقرض 

االج2 القانوني.
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و عي5:

و  ااالجراوي  عمر   السيد)ة( 

عنوانه)ا( ضقم 5 شقة 8 تجزءة مسفر 

فاس املغرب   30000 طر8ق اموزاض  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زاو8ة  وفي   (0(0 بكتوبر  أتاض8خ  3 

اأراهيم الروداني و الطريس الطاأق 

الثاني ضقم 7 - 30000 فاس املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1697/021.

245I

Ascensu

 GROUPE SCOLAIRE

REDDANI PRIVÉ
إعال5 متعدد القراضات

Ascensu

37 داوود الداهيري، الطاأق 3، 

املعاض8ف، ، 0330)، الداض البيراء 

املغرب

  Groupe Scolaire Reddani Privé

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

النصر8ن ضقم )3 حي الراحة - 

00)0) البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 69 95

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تأجي2 التقر8ر في ز8ادة ضبس املال عن 

موعد  إلى  النقدية  املساهمة  طر8ق 

الحق.

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

بصبحت  التي  الشركة  اسم  تغيير 

 ;lt;&lt& : (0(  اعتباًضا من )  ماضس

الخاصة  الرداني  مداضس  مجموعة 

;gt;&gt&

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

إقالة السيد أودض8بيلة عبد اللطيف 

من مهامه كمدير اعتباًضا من تاض8خ )  

ماضس  )0).

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيي5 النظام االسا�شي

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي:  

مجموعة   ;lt;&lt& الشركة  اسم 

;gt;&gt& مداضس الرداني الخاصة

على  ينص  الذي   :   5 ضقم  أند 

مايلي: ستكو5 الشركة ملزمة بشك2 

ألحد  املنفص2  أالتوقيع  صحيح 

السيد  وهما:   ، املشاضكي5  املدير8ن 

الطيباني  والسيدة  الرداني عبد هللا 

غزال5.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 9)7750.

246I

FIGESEC SARLAU

STRAPS  سترابس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH MAROC

سترابس  STRAPS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حومة 

السوق تمصلوحت مراكش - ) 3)5 

مراكش املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.95 77

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تمت  يناير  )0)   0( في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت السيد )ة( سعيد  خيتاس  
بص2  من  اجتماعية  حصة   5.000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    0.000
اأراهيم الحاج أتاض8خ )0 يناير  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 0780) .

247I

SAMIR FIDUCIAIRE

سوريز مكناس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
سوض8ز مكناس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 87، 
ض8اض ويسال5 )، ويسال5 - 50050 

مكناس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  فبراير  )0)    5 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
مصحوبة  الغير  البرائع  تق2 

لحساب الغير.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 766 .

248I

AUDIT HOUSE بوديت هاوس

CHETUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT HOUSE بوديت هاوس
تجزئة الكولي5 ) عماضة لوماتينيو5 
الطاأق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

50 0)، البيراء املغرب

CHETUDE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية ع )8 ط 5 ش 6  حي 

النخي2 - 0000) البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597509

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CHETUDE

التطو8ر   : أإيجاز  غرض الشركة 

البرمجي في مجال التعليم.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

سومية ع )8 ط 5 ش 6  حي النخي2 

- 0000) البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الشركة بدم ضايز  :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة بدم ضايز  عنوانه)ا( وسط 

مبنى   383 طر8ق   3 6 املنامة مجمع 

5   شقة 33 0 املنامة البحر8ن.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عز8ز   البواب  السيد 

 85035  6 زنقة  ضوتالير  ستيفا5 

الندشوت املانيا

ضيشتر   جوشيم  هانس  السيد 
عنوانه)ا( زنقة ستاسيونستراس ضقم 

53 )890 يوضدوضف سويسرا
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 6)7730.

249I

الفريلة

TROFER TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

الفريلة
ضقم 9)5 شقة ضقم 5 الوحدة 

5 شاضع عالل الفا�شي  مراكش ، 

50070، مراكش املغرب

TROFER TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 58   

الطاأق    مكتب ضقم  3 الحي 

الصناعي سيدي غانم - 56000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3569

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TROFER TRAVAUX

غرض الشركة أإيجاز : املقاول في 

األشغال املختلفة بو البناء

املتجر في مواد البناء

كراء معدات النق2 والشاحنات.
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

58   الطاأق    مكتب ضقم  3 الحي 

 56000  - غانم  سيدي  الصناعي 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : ضشيد  بطرحي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضشيد  بطرحي  السيد 
اسكجوض  ضقم  )   تجزئة حمزة    

مراكش 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضشيد  بطرحي  السيد 
اسكجوض  ضقم  )   تجزئة حمزة    

مراكش 50000 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  77)) .

250I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE SILVER ONE AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
ضقم )3 الطاأق الثالت شاضع الحسن 
الثاني بحداف بزضو ، 00 53، بزضو 

املغرب
 SOCIETE SILVER ONE AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2 ضقم 
7 عماضة أادي شاضع الحسن الثاني 

بحداف - 00 53  ازضو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 5  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE SILVER ONE AU

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

,أيع املوعيدات االلكترونية  البرائع 

,االستراد و التصدير.

عنوا5 املقر االجتماعي : مح2 ضقم 

الثاني  الحسن  أادي شاضع  عماضة   7

بحداف - 00 53  ازضو املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

املصطفى  حسناوي  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املصطفى  حسناوي  السيد 

تكركرة  او علي  اعمر  ايت  عنوانه)ا( 

00 53 ازضو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املصطفى  حسناوي  السيد 

تكركرة  او علي  اعمر  ايت  عنوانه)ا( 

00 53 ازضو املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أازضو   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم  3 .

251I

AUDIT HOUSE بوديت هاوس

 GERMAN UNIVERSITY IN
MOROCCO PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT HOUSE بوديت هاوس
تجزئة الكولي5 ) عماضة لوماتينيو5 

الطاأق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

50 0)، البيراء املغرب

 GERMAN UNIVERSITY IN

MOROCCO PRIVE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية عماضة )8 ط 5 ش 6  حي 

النخي2 - 0000) البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598(63

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 GERMAN UNIVERSITY IN

. MOROCCO PRIVE

غرض الشركة أإيجاز : التكو8ن و 

التعليم الخصو�شي.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

حي    6 ش   5 ط   8( سومية عماضة 

النخي2 - 0000) البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الشركة بدم ضايز  :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة بدم ضايز  عنوانه)ا( وسط 

مبنى   383 طر8ق   3 6 املنامة مجمع 

5   شقة 33 0 املنامة البحر8ن.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عز8ز   البواب  السيد 

 85035  6 زنقة  ضوتالير  ستيفا5 

الندشوت املانيا
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ضيشتر   جوشيم  هانس  السيد 

عنوانه)ا( زنقة ستاسيونستراس ضقم 

53 )890 يوضدوضف سويسرا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم ) 7737.

253I

LA COMPTACTIVE SARL AU

PHYTO OUBAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU

عماضة ضقم )5 مكتب 8ـــB الطاأق 

الثالت شاضع موالي ضشيد كليز 

مراكش ، 50000، مراكش املغرب

PHYTO OUBAHA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  ضقم 657  

املساض مراكش - 00 50 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3567

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. PHYTO OUBAHA

أيع   1-  : أإيجاز  الشركة  غرض 

املواد و األالت الفالحية أالتقسيط

و  الحشرات  مبيدات  توزيع   2-

منتجات وقاية النبات.

عنوا5 املقر االجتماعي :  ضقم 657  

مراكش   50 00  - مراكش  املساض 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد بوبها مباضك 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد بوبها اأراهيم :  300 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (00   : السيد بوبها عبداللطيف 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مباضك  بوبها  السيد 

 3 5 ضقم  س  حرف   0( املسيرة 

مراكش 50 50 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  اأراهيم  بوبها  السيد 

 3 5 ضقم  س  حرف   0( املسيرة 

مراكش 50 50 مراكش املغرب.

عبداللطيف  بوبها  السيد 

حرف س ضقم   0( املسيرة  عنوانه)ا( 

5 3 مراكش 50 50 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اأراهيم  بوبها  السيد 

 3 5 ضقم  س  حرف   0( املسيرة 

مراكش 50 50 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 769)) .

254I

AGIL CONSEIL

CHIC DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHIC DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الوحدة 

الثانية ضقم 97  الطاأق األول شقة 
ضقم 3 مراكش - 50000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  8039

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHIC  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.DISTRIBUTION
غرض الشركة أإيجاز : التصدير و 

اإلستيراد
مقاول في تسيير الخدمات 

أيع األحذية.
الوحدة   : املقر االجتماعي  عنوا5 
الطاأق األول شقة    97 الثانية ضقم 
مراكش   50000  - مراكش   3 ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف أاهي :  900 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
  00   : عبيدي  نعيمة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أاهي  يوسف  السيد 
تماضة    058 ضقم  الوفاق  إقامة 

000)  تماضة املغرب.
السيدة نعيمة عبيدي عنوانه)ا( 
الداخلة ضقم    العيو5 زنقة  تجزئة 
الهرهوضة تماضة 000)  تماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نعيمة عبيدي عنوانه)ا( 
الداخلة ضقم    العيو5 زنقة  تجزئة 
الهرهوضة تماضة 000)  تماضة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 97) 8 .
255I

AGIL CONSEIL

JIHANE BOISIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JIHANE BOISIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي النزلة 

تاسلطانت ) واحة حسن ) سيدي 

يوسف أن علي مراكش - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (733

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JIHANE BOISIC

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

تسيير الخدمات 

معالجة و صيانة املواد الخشبية.

النزلة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

سيدي   ( واحة حسن   ( تاسلطانت 

 50000  - مراكش  علي  أن  يوسف 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 80.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

 800   : السيدة جها5 ايت الزاوي 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الزاوي  ايت  جها5  السيدة 
سيبع  دضب ألمي5 ضقم  3  عنوانه)ا( 
مراكش   50000 مراكش  الشمالي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزاوي  ايت  جها5  السيدة 
سيبع  دضب ألمي5 ضقم  3  عنوانه)ا( 
مراكش   50000 مراكش  الشمالي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 67 )) .

256I

GMF

 STE IMMOBILIERE
QUIMPERLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو8ت حصص

STE IMMOBILIERE QUIMPERLE
37)، شاضع محمد الخامس ، 
0000)، الداضالبيراء املغرب

 STE IMMOBILIERE QUIMPERLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 37)، 
شاضع محمد الخامس - 0000) 

الداضالبيراء املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 9(35

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(0 نونبر   (3 في  املؤضخ 

املصادقة على :
كر8م  محمد  )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   7 املراك�شي  عبده 
من بص2 7 حصة لفائدة  السيد )ة( 
بمينة  عبده املراك�شي أتاض8خ 3) نونبر 

.(0(0

عبده  نرجس   )ة(  تفو8ت السيد 

من  اجتماعية  حصة   3 املراك�شي 

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3 بص2 

بمينة  عبده املراك�شي أتاض8خ 3) نونبر 

.(0(0

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 586 77.

258I

ACCOMPT CONSULTING

DIVERS TRADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

DIVERS TRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  )) 

تجزئة أدض أني دضاض - 60350 وجدة 

املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(9895

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 09 شتنبر 8 0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 60350  - تجزئة أدض أني دضاض   (( »

وجدة املغرب» إلى «لجماعة الساللية 

الوسطى قيادة واد اسلي الجزء د ب  - 

60000 وجدة  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو    0 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

9 0) تحت ضقم 753 .

259I

FICOB  مكتب املحاسبة

BE5 INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة

اقامة ايما5, شقة 5، شاضع موالي 

ادضيس االول, املسيرة  , تماضة ، 

0000 ، تماضة املغرب

BE5 INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55 زنقة 

تانسيفت, الشقة   , بكدال الرباط - 

0090  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5 003

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BE5  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.INVEST

منعش   -  : غرض الشركة أإيجاز 

عقاضي

- بعمال البناء

- كراء العقاضات.

زنقة   55  : عنوا5 املقر االجتماعي 

تانسيفت, الشقة   , بكدال الرباط - 

0090  الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 750   : املتوك2  السيد أوشعيب 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50   : املتوك2  حافظ  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أوشعيب املتوك2 عنوانه)ا( 
ألوك 5 اقامة جاد عماضة   (3 قطاع 
  0 00 الر8اض   حي   5 الشقة  ب 

الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  املتوك2  حافظ  السيد 
اقمة سندأاد عماضة ب) طاأق 7 شقة 
شاضع عبدالهادي أوطالب انفا   70(

0))0) الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أوشعيب املتوك2 عنوانه)ا( 
ألوك 5 اقامة جاد عماضة   (3 قطاع 
  0 00 الر8اض   حي   5 الشقة  ب 

الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  55)  .

260I

FINGEST CONSEIL SARL

IMMO VILLES PROJETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
الحي الصناعي تجزئة املساضضقم 

369  مكتب   مراكش ، 50000، 
مراكش املغرب

IMMO VILLES PROJETS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املساض ضقم 369  مكتب ضقم   
مراكش  - .  مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  338 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.VILLES PROJETS
-متعهد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املباني.
-بعمال البناءاملتنوعة. .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم    مكتب    369 ضقم  املساض 

مراكش  - .  مراكش  املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : حسن  الز8دي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسن  الز8دي  السيد 
عماضة    كاليفوضنيا  أاب  تجزئة 
الطاأق الثاني الشقة )  كاليفوضنيا  .  

الداض البيراء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الز8دي حسن   السيد 
عماضة    كاليفوضنيا  أاب  تجزئة 
الطاأق الثاني الشقة )  كاليفوضنيا  .  

الداض البيراء  املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 688)) .
261I

موتق العزوزي

NOTAM DEVLOPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص
موتق العزوزي

مراكش جليز، 50000، مراكش 
املغرب

 NOTAM DEVLOPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مشيخيت 

لغنانمة دواض سيجي أوز8د 

تمصلوحت - 50000 مراكش 

املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.57809

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تمت  ماضس  )0)  في  3  املؤضخ 

املصادقة على :

 HAFID )ة(  السيد  تفو8ت 

AMNAY 100 حصة اجتماعية من 

)ة(  السيد  00  حصة لفائدة   بص2 

أتاض8خ  3   MUSTAFA LAKHSASSI

ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5 8)) .

262I

FINGEST CONSEIL SARL

AYADI DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساضضقم 

369  مكتب   مراكش ، 50000، 

مراكش املغرب

AYADI DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املساض ضقم 5)0  طر8ق آسفي 

مراكش  - .  مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (985

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AYADI : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DESIGN

-تنجيد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

اثاث املنازل.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

آسفي  طر8ق    0(5 ضقم  املساض 

مراكش  - .  مراكش  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد هواضي سفيا5  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الهواضي سفيا5  عنوانه)ا( 
ض8اض    3( ضقم  املهدي  دواض موالي 

السالم مراكش  .  مراكش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الهواضي سفيا5  عنوانه)ا( 
ض8اض    3( ضقم  املهدي  دواض موالي 

السالم مراكش  .  مراكش  املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (9 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 355)) .

263I

FINGEST CONSEIL SARL

GENERATION VERTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصناعي تجزئة املساضضقم 

369  مكتب   مراكش ، 50000، 

مراكش املغرب

GENERATION VERTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املساض ضقم 369  مكتب ضقم   

مراكش  - .  مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3379

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GENERATION VERTE

-إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العمليات الزضاعية. 

الصيانة  او  الغرس  -مقاول 

،الحدائق، منتزه، الطرقات. .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ضقم    مكتب    369 ضقم  املساض 

مراكش  - .  مراكش  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : حسن  الز8دي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  الز8دي  السيد 

عماضة    كاليفوضنيا  أاب  تجزئة 

الطاأق الثاني الشقة )  كاليفوضنيا  .  

الداض البيراء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الز8دي حسن   السيد 

عماضة    كاليفوضنيا  أاب  تجزئة 

الطاأق الثاني الشقة )  كاليفوضنيا  .  

الداض البيراء  املغرب 
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 687)) .

264I

second negre

OR BEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

second negre

حي املسيرة   تماضة ، 000  ، تماضة 

املغرب

OR BEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شقة 0  

عماضة 08 ماض8نادوض تامسنا - 000)  

تماضة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 3(6  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OR  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BEST

مقاولة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

ملختلف األشغال بو البناء.

  0 : شقة  عنوا5 املقر االجتماعي 

عماضة 08 ماض8نادوض تامسنا - 000)  

تماضة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الخياضي  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : احراكة  حسن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الخياضي عنوانه)ا( 
يحي  سيدي   865 ضقم  السوق  دواض 

زعير 000)  تماضة املغرب.
عنوانه)ا(  احراكة  حسن  السيد 
سيدي يحي زعير  حي الهناء   0( ضقم 

000)  تماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد الخياضي عنوانه)ا( 
يحي  سيدي   865 ضقم  السوق  دواض 

زعير 000)  تماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أتماضة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 5368.

265I

CANOCAF SARL

MIFACOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض ضبسمال الشركة

CANOCAF SARL
شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

ضقم 7 الطاأق الثاني ضقم 03 
 NADOR ،6(000 ،الناظوض

MAROC
MIFACOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ميناء 

الصيد أني انصاض  - 050)6 الناظوض 
املغرب.

خفض ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.583 
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  ماضس  )0)   09 في  املؤضخ 
أمبلغ  الشركة  ضبسمال  خفض 
من  بي  دضهم»   770.000» قدضه 
«000.000.) دضهم» إلى «30.000).  

دضهم» عن طر8ق : -.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 3) ماضس 

 )0) تحت ضقم 605.

266I

EL OUARRAD AZIZ

SEVEN VEGA CALL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

  SEVEN VEGA CALL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكناس 

تجزئة الفتح ) ضقم  )3 توالل 

مكناس  - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(757

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SEVEN : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. VEGA CALL SARL AU

مركز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت.

مكناس   : املقر االجتماعي  عنوا5 

توالل  ضقم  )3   ( الفتح  تجزئة 

مكناس  - 50000 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : محمد  عوال5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  عوال5  السيد 
ضقم  )3   ( الفتح  تجزئة  مكناس 

مكناس   50000 مكناس  توالل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  عوال5  السيد 
ضقم  )3   ( الفتح  تجزئة  مكناس 

توالل مكناس 50000 مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28  أتاض8خ  0  التجاض8ة أمكناس  

PM-210401- ضقم  تحت   (0( 

.MK-1509

267I

FIDUCIA-MID

IAAKACHIN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUCIA-MID
ضقم 98 الطاأق االول طر8ق مكناس 

ميمالل ميدلت ، 55350، ميدلت 

ميدلت

IAAKACHIN SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 3 

ماضس مركز كرامة  - )30)5 الريش 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 675

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  فبراير  )0)    ( في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 IAAKACHIN ذات الشر8ك الوحيد 

  0.000 مبلغ ضبسمالها     SARL AU

دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

3 ماضس مركز كرامة  - )30)5 الريش 

املسبق  الح2   : ل  نتيجة  املغرب 

للشركة.
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 3 و حدد مقر التصفية ب شاضع 

الريش   5(30(  - ماضس مركز كرامة  

املغرب. 

و عي5:
زنكواض و  عبد العز8ز   السيد)ة(  

عنوانه)ا( مركز كرامة  )30)5 الريش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

6  ماضس  أتاض8خ  االأتدائية أميدلت  

 )0) تحت ضقم 80.

268I

fidact

STE BENAYADA  TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

fidact
ضقم )) ألوك E حي السالم ، 

00)5 ، سيدي سلما5 املغرب

STE BENAYADA  TOURS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

الر8اض ضقم 673 - 00)5  سيدي 

سليما5 املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(735

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  بأر28  )0)   08 في  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة( محمد أنعيادة  تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة    .000

000.  حصة لفائدة  السيد )ة( خير 

الدين أنعيادة أتاض8خ 08 بأر28  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أتاض8خ  سليما5   بسيدي  االأتدائية 

09 بأر28  )0) تحت ضقم 93/2021.
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transparence fiscale

FAM BIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

transparence fiscale

 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc

FAM BIZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم ) 

عماضة 36 تجزئة موالي ادضيس  - 

30090 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67( 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAM  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.BIZ

غرض الشركة أإيجاز : مقهى.
 ( ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - ادضيس   موالي  تجزئة   36 عماضة 

30090 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد الصقلي عثما5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصقلي عثما5 عنوانه)ا( 

5 ثقة  ) عماضة ا  اقامة تاج النواصر 

البيراء  الداض   (7 8( النواصر   (0

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصقلي عثما5 عنوانه)ا( 

5 ثقة  ) عماضة ا  اقامة تاج النواصر 

البيراء  الداض   (7 8( النواصر   (0

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  )7 .

271I

BETON CIRE FLOOR DESIGN

OMEGA CAPITAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

OMEGA CAPITAL

55  شاضع محمد الخامس الطاأق 

 Tanger ،90000 ، (8 الرابع شقة

Maroc

OMEGA CAPITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

نوضها5 مسنانة الطاأق ) ضقم 5 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(885

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 09 ماضس  )0) تقرض إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 

محمد  شاضع    (7 أالعنوا5  الكائن 

 - الحسيمة   3 الطاأق  الخامس 

000)3 الحسيمة املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة( الصالحي الياس.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  3  أالحسيمة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 3  .

272I

 MOGADOR موكادوض بسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الشركة املغربية للمعدات و 

املحمالت الصناعية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادوض بسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

ضقم ) حي أاب دكالة شاضع واد 

املخاز5 الشقة ضقم 3 أالطاأق 

الثاني  الصو8رة الصو8رة، 55000، 

الصو8رة املغرب

الشركة املغربية للمعدات و 

املحمالت الصناعية  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

عماضة ضقم )8 الطاأق الرابع ضقم 6  

حي أالمي الداض البيراء  - 0000) 

الداضبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

595053

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : الشركة 

املحمالت  و  للمعدات  املغربية 

الصناعية .

مصنع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

او  الحديد  من  الكبيرة  للغاليات 

النحاس

مقاول إنشاءات معدنية.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الطاأق الرابع   8( سمية عماضة ضقم 

 - البيراء   الداض  أالمي  حي    6 ضقم 

0000) الداضبيراء املغرب.
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد تمياس اسماعي2 عنوانه)ا( 
) ضقم  طر8ق الوحدة عماضة ج طاأق 

9) عي5 السبع الداضالبيراء 0000) 

الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  يونس  ضعيف  السيد 

عماضة السالم عماضة ب 5  الطاأق 5 
 (0000 ع س الداضالبيراء    5 ضقم 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تمياس اسماعي2 عنوانه)ا( 
) ضقم  طر8ق الوحدة عماضة ج طاأق 

9) عي5 السبع الداضالبيراء 0000) 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 770779.

273I

FIDUSCAL

 METADORA COSTA

COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3( 

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

  METADORA COSTA COFFEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الزوبير ضقم 

9   األلفة  - 50)0) الداض البيراء 

املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5(8693

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)  املؤضخ في  0 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الدهبي  مو�شى كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 8 7733.

274I

la marocaine des bilans

STE MUDDY CUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج    يناير مكتب ضقم 8 عماضة 

بدضاض حي الداخلة ، 80060، بكادير 

املغرب

STE MUDDY CUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59 -59 

ب الطاأق االض�شي عماضة ضقم ألوك 

8 فونتي اكادير. - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

56653

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MUDDY CUP

قاعة    : أإيجاز  الشركة  غرض 

شاي و وجبات خفيفة.

 159-59  : عنوا5 املقر االجتماعي 

 8 ب الطاأق االض�شي عماضة ضقم ألوك 

فونتي اكادير. - 80000 اكادير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : لعصيبة  الرحيم  عبد  السيد 

500 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

.

 500   : املقدم  هللا  عبد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لعصيبة  الرحيم  عبد  السيد 

 99(57 بأوظبي اإلماضات   عنوانه)ا( 

بأوظبي اإلماضات .

السيد عبد هللا املقدم عنوانه)ا( 

الدشيرة   80000 الجهادية  الدشيرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لعصيبة  الرحيم  عبد  السيد 

 99(57 بأوظبي اإلماضات   عنوانه)ا( 

بأوظبي اإلماضات 

السيد عبد هللا املقدم عنوانه)ا( 

الدشيرة   80000 الجهادية  الدشيرة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    8 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 98786.

275I

STE FIDU-LIDOU SARL

MARWIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

MARWIN  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 0) 

ألوك س زواغة العليا  - 30000 

فاس املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.6559 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تعيي5  05 فبراير  )0)  املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( قجاج 

فر8د كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   05 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1016/2021.

276I

COMPTA DAK

BOUHELMOUCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK

شاضع محمد فاض2 السماللي 

حي السالم ضقم 308  ، 73000، 

الداخلة املغرب

BOUHELMOUCH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي النهرة 

 0 ضقم ) ) - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 77 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BOUHELMOUCH
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غرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخاضج هو :

األقمشة  وبيع  شراء   -

بنواعها  أجميع  واإلكسسواضات 

املهنية  بو  الشخصية  لالحتياجات 

جملة وتجزئة

بنواع  جميع  وتصدير  استيراد   -

واألزضاض  واالكسسواضات  األقمشة 

وغيرها

التخطيط  حول  نصائح   -

وتصميم  واملفروشات  والتنجيد 

املساحات والديكوض الداخلي

العمليات  جميع   ، عام  وبشك2 

والعقاض8ة  والصناعية  التجاض8ة 

واملالية ، املرتبطة بشك2 مباشر بو غير 

مباشر أاألشياء املذكوضة بعاله بو التي 

من املرجح ب5 تعزز تحقيقها وتنميتها 

، أاإلضافة إلى بي مشاضكة مباشرة بو 

، أأي شك2 من األشكال  غير مباشرة 

لتحقيق  تسعى  التي  الشركات  في   ،

بهداف مماثلة بو ذات صلة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 73000  -  ( ( ضقم  النهرة  0 

الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد الحسا5 أحلموش :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أحلموش  الحسا5  السيد 

 85000 تجزئة اعمو     9 عنوانه)ا( 

تزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أحلموش  الحسا5  السيد 

 85000 تجزئة اعمو     9 عنوانه)ا( 

تزنيت املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

ماضس  )0) تحت ضقم 470/2021.

277I

COMPTA DAK

DAKHLA QUAD & EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAK

شاضع محمد فاض2 السماللي 

حي السالم ضقم 308  ، 73000، 

الداخلة املغرب

DAKHLA QUAD & EVENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  0 ) حي 

الوحدة  - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7797

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DAKHLA QUAD & EVENT

األنشطة   : غرض الشركة أإيجاز 

للمرافق  املعدات  تأجير  الترفيهية، 

والعروض  واملعاضض  الترفيهية 

وبنشطة الشاطئ. بنشطة املتنزهات، 

وال سيما األنشطة املائية وغيرها من 

األنشطة الر8اضية، تنظيم األحداث 

الر8اضية.

عنوا5 املقر االجتماعي :  0 ) حي 

الوحدة  - 73000 الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 (50   : السبتي    هشام  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50   : السيدة مر8م السبتي    

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد هشام السبتي  
 30000 حي البسمة املسيرة   58 ضقم 

فاس املغرب.
عنوانه)ا(  السيدة مر8م السبتي  
أاب كاليفوضنيا عماضة الز8تو5 طاأق 
3 شقة 5) طر8ق مكة 0000) الداض 

البيراء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد هشام السبتي  
 30000 حي البسمة املسيرة   58 ضقم 

فاس املغرب
عنوانه)ا(  السيدة مر8م السبتي  
أاب كاليفوضنيا عماضة الز8تو5 طاأق 
3 شقة 5) طر8ق مكة 0000) الداض 

البيراء  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  3  االأتدائية أوادي الدهب  
ماضس  )0) تحت ضقم 520/2021.

278I

CNTP

CROSSAIRTRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CROSSAIR TRANS
 RUE OUSSAMA BNOU ZAID

 REZ DE CHAUSSEE HAY FARAH
SOUK JMAL ، 70050، العيو5 

املغرب
CROSSAIRTRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 
اسامة أن ز8د طاأق السفلي حي 
الفرح سوق الجمال - 70000 

العيو5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
36067

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CROSSAIRTRANS

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 CROSSAIR TRANS CROSSAIR

 TRANS, CROSSAIR TRANS,

 CROSSAIR TRANS, CROSSAIR

. ,TRANS

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

حي  السفلي  طاأق  ز8د  أن  اسامة 

الفرح سوق الجمال - 70000 العيو5 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فالح  عائشة  السيدة 

النواصر  أوسكوضة  الهالل  اضم2 

)8 7) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فالح   عائشة  السيدة 

النواصر  أوسكوضة  الهالل  اضم2 

)8 7) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1092/21.
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-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

SOGESTRAV   -  صوجستراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

حي موالي عبدهللا زنقة 65  ضقم 8 

عي5 الشق ، 0580)، الداضاأيراء 

املغرب

 SOGESTRAV   -  صوجستراف

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

موالي عبدهللا زنقة 65  ضقم 8 

عي5 الشق الداضالبيراء - 0580)  

الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5975(3

 (( عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOGESTRAV   -  صوجستراف

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 ET AMENAGEMENTS

 IMMOBILIERS.** PROMOTION

.-IMMOBILIERE

عنوا5 املقر االجتماعي : حي موالي 

8 عي5 الشق  65  ضقم  عبدهللا زنقة 

الداضالبيراء - 0580)  الداضالبيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  : عبداملجيد  محسن  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبداملجيد  محسن  السيد 
 ( 55 ضقم  عنوانه)ا( عي5 الشق زنقة 
الداضالبيراء    (0580 الداضالبيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبداملجيد  محسن  السيد 
 ( 55 ضقم  عنوانه)ا( عي5 الشق زنقة 
الداضالبيراء    (0580 الداضالبيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.
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ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

2K PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
2K PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي العناية 

الجمالية ضقم  0 مبنى ضقم 8  شاضع 
اأن ضوشد الطاأق األول مكتب ضقم 

  فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 69
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2K  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PRO

العالج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التجميلي.

العناية   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الجمالية ضقم  0 مبنى ضقم 8  شاضع 

اأن ضوشد الطاأق األول مكتب ضقم   

فاس 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : كوثر  يوسفي  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السيدة أوحناس خديجة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كوثر  يوسفي  السيدة 

5 طر8ق السباق فاس  53 شاضع  فيال 

30000 فاس املغرب.

خديجة  أوحناس  السيدة 

 5 الطاأق  طاضق    اقامة  عنوانه)ا( 

شاضغ امللك حسي5 املدينة   9 الشقة 

الجديدة فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كوثر  يوسفي  السيدة 

5 طر8ق السباق فاس  53 شاضع  فيال 

30000 فاس املغرب

خديجة  أوحناس  السيدة 

 5 الطاأق  طاضق    اقامة  عنوانه)ا( 

شاضغ امللك حسي5 املدينة   9 الشقة 

الجديدة فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 687 .
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

برومو 4 طنجة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاو8ة  شاضع محمد الخامس و شاضع 

اأن كثير إقامة دوس ماضس ضقم 55 ، 

90000، طنجة املغرب

أرومو 5 طنجة  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8 شاضع 

الكندي إقامة سنتا كالضا II الطاأق 

7 املكتب ضقم 7   - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5( 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أرومو   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

5 طنجة .

اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي.

شاضع   8  : عنوا5 املقر االجتماعي 

الطاأق   II الكندي إقامة سنتا كالضا 

طنجة   90000  -    7 املكتب ضقم   7

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   99   : مساهمة  الشركة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

:    حصة  السيدة مر8م الوزاني  

أقيمة 00  دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيدة مر8م الوزاني  
  8 حي النزاهة زنقة الشيخ مياضة ضقم 

90000 طنجة املغرب.
  6 عنوانه)ا(  مساهمة  الشركة 
زنقة القا�شي عياض  90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيدة مر8م الوزاني  
  8 حي النزاهة زنقة الشيخ مياضة ضقم 

90000 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 55) 5).

282I

LEADER FINANCE

LAKOUAHI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT  N° 2
 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LAKOUAHI TRAVAUX  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي وحدة عمر 
شنة ضقم 55 متكرض حي اأن تاشفي5 

مراكش - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  0655
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. LAKOUAHI TRAVAUX

بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 
البناء.

عنوا5 املقر االجتماعي : وحدة عمر 
55 متكرض حي اأن تاشفي5  شنة ضقم 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : املعموضي  هشام  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
500 حصة    : السيد شاطير عز8ز 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شاطير عز8ز عنوانه)ا( ضقم 
55 متكرض مجموعة عمر شنة حي ب 
ت مراكش 50000 مراكش   املغرب.

عنوانه)ا(  هشام  املغرب  السيد 
ضبس  عكرمة  لكواهي  دواض  املعموضي 
 50000 أوعثما5  سيدي  العي5 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شاطير عز8ز عنوانه)ا( ضقم 
55 متكرض مجموعة عمر شنة حي ب 

ت مراكش 50000 مراكش   املغرب
عنوانه)ا(  هشام  املغرب  السيد 
ضبس  عكرمة  لكواهي  دواض  املعموضي 
 50000 أوعثما5  سيدي  العي5 

مراكش   املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 أتاض8خ  أمراكش   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 9893  .
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FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MAISON MK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

57) شاضع محمد الخامس عماضة أن 
حفصية الطايق االول ضقم الشقة   

جليز، 50060، مراكش املغرب

MAISON MK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5  

دضب السباعي حي القصوض املدينة - 
50000 مراكش املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(5305
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 8) يناير 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
دضب السباعي حي القصوض    5 «ضقم 
املغرب»  مراكش   50000  - املدينة 
الحي الصناعي سيدي   (08 «ضقم  إلى 
 -   (8 غانم طر8ق اسفي مكتب ضقم 

50000 مراكش  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 705 ) .
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FIGET SARL

TRANS MIRYADNIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
TRANS MIRYADNIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع واد 

بهت زنقة 0  ضقم    - تطوا5 - 
93000 تطوا5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(9057

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.MIRYADNIS
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص لحساب الغير.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - - تطوا5  0  ضقم     واد بهت زنقة 

93000 تطوا5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  00   : البوعزاتي  وسيم  السيد 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وسيم البوعزاتي عنوانه)ا( 
  0 ضقم  أركة  محمد  الحاج  شاضع 
 93000 تطوا5  املخزنية  االمالك 

تطوا5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وسيم البوعزاتي عنوانه)ا( 
  0 ضقم  أركة  محمد  الحاج  شاضع 
 93000 تطوا5  املخزنية  االمالك 

تطوا5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  3  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 750.
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MCG

فينانسيار ميتزفا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
فينانسياض ميتزفا شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
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الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى وي7) ، سيدي يوسف 

أن علي، النخي2 - 50000 مراكش 
املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.73059
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  املؤضخ في  3 ماضس  )0) 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ميتزفا   فينانسياض  الوحيد  الشر8ك 
مبلغ ضبسمالها 0.000  دضهم وعنوا5 
املسمى  امللك  اإلجتماعي  مقرها 
علي،  أن  يوسف  سيدي  وي7) ، 
املغرب  مراكش   50000  - النخي2 
نتيجة ل : عدم وجود نشاط للشركة.
امللك  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
يوسف  سيدي  وي7) ،  املسمى 
مراكش   50000  - النخي2  أن علي، 

املغرب. 
و عي5:

ز8نو و عنوانه)ا(  ماضك   السيد)ة( 
امللك املسمى وي7) ، سيدي يوسف 
مراكش   50000 النخي2  علي،  أن 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 0)8)) .
286I

BOUCHAHMA HICHAM

choukryconstruction
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

choukryconstruction شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الزهراء عماضة ب شقة 9 تجزئة 

كر8مة شاضع االمير موالي عبد هللا 

 MARRAKECH 40150 مراكش

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3(39

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.choukryconstruction

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

تجزئة   9 شقة  ب  عماضة  الزهراء 

هللا  عبد  موالي  االمير  شاضع  كر8مة 

 MARRAKECH 40150 مراكش 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد علي شكري :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شكري  علي  السيد 

ألجيكا 50000 0 ألجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شكري  علي  السيد 

ألجيكا 50000 0 ألجيكا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  57)) .
287I

ADAM ISTITMAR

ADAM ISTITMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

ADAM ISTITMAR
 RCE HANNASSI A RUE  0
 RAHAL EL MESKINI 5 EME

 ETAGE APPT 18 AV DES FAR FES
، 30000، FES MAROC

ADAM ISTITMAR  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
 FES   وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 N° 10 RCE HANNASSI A RUE
 RAHAL EL MESKINI 5ème

 ETAGE APPT 18 AV DES FAR -
.30000 FES MAROC

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6 ( 
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم تعيي5  5  فبراير  )0)  املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

BAASSOU ASSOU  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )70 .
288I

FIGET SARL

M.H GARDE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
M.H GARDE SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
الر8ف زنقة  ضقم 5 دضب ضقم ) كراج 

ضقم -1 تطوا5 - 93000 تطوا5 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(89 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M.H  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GARDE SERVICES
الحراسة   : غرض الشركة أإيجاز 

ونق2 االموال
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الر8ف زنقة  ضقم 5 دضب ضقم ) كراج 
تطوا5   93000  - تطوا5   1- ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 50   : السيد عبد السالم املر8ني  

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .
 50   : السيد عبد الرحيم الحراق 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املر8ني   السالم  عبد  السيد 
الكروم  شاضع  احر8ق  حي  عنوانه)ا( 
مرتي2   93 50 مرتي2   - ضقم  9) 

املغرب.
الحراق  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( شاضع الر8ف تجزئة الرجاء 
ضقم   تطوا5 93000 تطوا5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املر8ني   السالم  عبد  السيد 
الكروم  شاضع  احر8ق  حي  عنوانه)ا( 
مرتي2   93 50 مرتي2   - ضقم  9) 

املغرب
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الحراق  الرحيم  عبد  السيدة 

عنوانه)ا( شاضع الر8ف تجزئة الرجاء 

ضقم   تطوا5 93000 تطوا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    7 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0557.

289I

مكتب توثيق

 MENARA INDUSTRIES

ELECTRIQUES «MINDELEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تفو8ت حصص

مكتب توثيق

اقامة الباتول الطاأق الثاني زاو8ة 

شاضع محمد الخامس و زنقة محمد 

البقال جليز مراكش ، 50000، 

مراكش املغرب

 MENARA INDUSTRIES

 ELECTRIQUES «MINDELEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة ضقم 

 ) الحي الصناعي سيدي غانم  ----- 

50000 مراكش املغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.6739

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)    6 في  املؤضخ 

املصادقة على :

موالي الحسن  )ة(  تفو8ت السيد 

أوطالب 00).  حصة اجتماعية من 

بص2 3.000 حصة لفائدة  السيد )ة( 

6  فبراير  �شي محمد أوطالب أتاض8خ 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس  أتاض8خ  3  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم ) 50.

290I

COMPTABLE

YOU TELY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

YOU TELY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي )  

ضقم 3  فتح زهر مكناس  - 50000 

مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(059

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YOU  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.TELY

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة بواعمال أناء.

  ( حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 50000  - فتح زهر مكناس     3 ضقم 

مكناس  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : يونس  أوز8ا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أوز8ا5 يونس عنوانه)ا( حي 

)  ضقم 3  فتح زهر مكناس  50000 

مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أوز8ا5 يونس عنوانه)ا( حي 

)  ضقم 3  فتح زهر مكناس  50000 

مكناس  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (5 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 505.

291I

FIGESEC SARLAU

STRAPS سترابس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 الشك2 القانوني للشركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH MAROC

سترابس STRAPS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

و عنوا5 مقرها االجتماعي حومة 

السوق تمصلوحت مراكش - ) 3)5 

مراكش .

تحو28 الشك2 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.95 77

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تحو28  يناير  )0)   0( املؤضخ في 

الشك2 القانوني للشركة من «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 0780) .

292I

NJ BUSINESS

VIG TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

VIG TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكاتب 

ماض8نا مكتب 9  الطاأق 3 شاضع 

عبد الكر8م أنجلو5 املدينة الجديدة 

فاس - 30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 VIG  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TRAVAUX

شركة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال املختلفة .

مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ماض8نا مكتب 9  الطاأق 3 شاضع عبد 

الكر8م أنجلو5 املدينة الجديدة فاس 

- 30000 فاس املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 (.500   : السيد محمد الشنكري 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

مطواع  السو�شي  هشام   السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة   (.500   :

للحصة .
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 (500  : الشنكري  محمد  السيد 
أقيمة 00  دضهم.

 : السو�شي مطواع  السيد هشام  
500) أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الشنكري عنوانه)ا( 
شاضع أيروت )  زنقة اوسلو الزهوض   

فاس 30000 فاس املغرب .
مطواع  السو�شي  هشام   السيد 
شمس  تجزئة    (3 ضقم  عنوانه)ا(  
فاس  فاس  واد  املرجة  الطاأق     (

30000 فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الشنكري عنوانه)ا( 
شاضع أيروت )  زنقة اوسلو الزهوض   

فاس 30000 فاس املغرب 
مطواع  السو�شي  هشام   السيد 
شمس  تجزئة    (3 ضقم  عنوانه)ا(  
فاس  فاس  واد  املرجة  الطاأق     (

30000 فاس املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7)7 .
294I

BUSINESS AUDITAX

ARE YAZ CHIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

ARE YAZ CHIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 35 زنقة 
واد فاس املح2 ضقم   اكدال  - 

0000  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 50977
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.YAZ CHIC
غرض الشركة أإيجاز : - استغالل 

السبا والحمام
وتدليك  تجمي2  مركز  اسغالل   -

وجماليات ولياقة أدنية
وباديكير  ومانيكير  للوجه  عالج   -

وتصفيف شعر
- كوافير وصالو5 تجمي2

التجمي2  مراكز  وتسيير  إداضة   -
واملنتجعات الصحية

ومواد  التبييض  مستحررات   -
مستحررات  األخرى؛  الغسي2 
الشحوم؛  وإزالة  التلميع  لتنظيف 
العطر8ة  الز8وت  طبي  غير  صاأو5 
التجميلية غير الطبية مستحررات 
معاجي5  العالجية؛  غير  التجمي2 

األسنا5 غير العالجية.
الشعر  تصفيف  عمليات   -
والحمامات  والسبا  والتجمي2 

األخرى،
- اأتكاض مستحررات التجمي2

ونمط  الجمال  على  التدض8ب   -
الحياة والتجمي2 واملالبس
- توزيع جميع املنتجات

مستحررات  وبيع  تصنيع   -
التجمي2 الطبيعية )العرو8ة(
- تصفيف الشعر واملكياج

- مركز التخسيس واللياقة البدنية
- استيراد وتصدير؛

املعامالت  جميع  عام،  وبشك2   -
بو  املالية  بو  التجاض8ة  بو  الصناعية 
تكو5  قد  التي  العقاض8ة  بو  املنقولة 
مرتبطة بشك2 مباشر بو غير مباشر 
ب5  املحتم2  من  بو  الشركة  بغرض 

تسه2 توسيعها بو تطو8رها.
زنقة   35  : عنوا5 املقر االجتماعي 
 - اكدال   ضقم    املح2  فاس  واد 

0000  الرباط املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : عز8ز  السيد حيدا 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

 50   : عباس  لعبسات  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  عز8ز  حيدا  السيد 
  0000 الر8اض اقامة ض8اض االطر 

الرباط املغرب.
السيد لعبسات عباس عنوانه)ا(  
  ،(5(5 ضقم  العربي  املغرب  حي 

0000) التماضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لعبسات عباس عنوانه)ا(  
  ،(5(5 ضقم  العربي  املغرب  حي 

0000) التماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5)5)  .
295I

fiduciaire elbakkouri sarl au

APIPASSION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

APIPASSION SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 3ـ ـ 

زنقة آيت بوض8رـ ـ الطاأق الثانيـ ـ شاضع 
موالي يوسفـ ـ حي أوضكو5 - 0050)  

الداض البيراء   املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5986(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.APIPASSION SARL AU
إنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتسو8ق منتجات النح2 
ذات  وحدة  بي  وإداضة  تشغي2   
يؤدي  قد  النح2  أمنتجات  عالقة 
استخدام بي عالمة تجاض8ة  إلى تعز8ز 

تطوضها
تأجير بو تشغي2    ، حيازة   ، إنشاء 
جميع مؤسسات اإلنتاج بو الخدمات 

ذات الطبيعة املماثلة
الوسائ2  أكافة  الشركة  مشاضكة 
الشركات  جميع  في  كا5  شك2  وبأي 

التي تم إنشاؤها بوسيتم إنشائها.
ــ   3 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
زنقة آيت بوض8ر ــ الطاأق الثاني ــ شاضع 
موالي يوسف ــ حي أوضكو5 - 0050)  

الداض البيراء   املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد محمد علي ملتوق 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500  : ملتوق  علي  محمد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد علي ملتوق عنوانه)ا(   
 ، املنصوض  يعقوب  شاضع   ،  95 ضقم 
الداض    (0380  5 شقة   ،  ( الطاأق 

البيراء   املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد علي ملتوق عنوانه)ا(   
 ، املنصوض  يعقوب  شاضع   ،  95 ضقم 
الداض    (0380  5 شقة   ،  ( الطاأق 

البيراء   املغرب 
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 00 775.
296I

SOCIETE HAYCOURS  PRIVE

أكاديمي ديفنتمارك كلوبال 
بريفي

إعال5 متعدد القراضات

 ACADEMY DEVNETMARK
GLOBAL PRIVE SARL

 AVENUE AL MOUTANABI
 N°26 BUREAU N°7 KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
بكاديمي ديفنتماضك كلوبال أر8في 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: : شاضع 

املتنبي ضقم 6) املكتب ضقم 7 
القنيطرة - - القنيطرة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.598 3
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 05 فبراير  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
مايلي: تغيير املقر الرئي�شي للشركة إلى 
 (6 شاضع املتنبي ضقم  العنوا5 التالي: 

املكتب ضقم 7 القنيطرة. 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
-  تغيير النشاط الرئي�شي للشركة إلى 

أيع الكتب الوضقية واإللكتروني
على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 
مايلي: تسمية السيد أدض الدين لباخر 
املزدا5 أتاض8خ 09/03/1993 أالرباط 
  7 و الساكن أزنقة فاس البالي ضقم 
تاني  القر8ة سال كمسير  الكفاح  حي 

للشركة ملدة مفتوحة غير محددة
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

- تحديت القانو5 األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير النشاط الرئي�شي للشركة
أند ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تغيير املقر الرئي�شي للشركة

على  ينص  الذي   : 5 ضقم  أند 
مايلي: تسمية مسير تاني للشركة 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 770 8.
297I

بسماء ميديا

TRANSCARGO NABBAR
إعال5 متعدد القراضات

بسماء ميديا
شاضع صهيب الرومي ألوك 39 الرقم 

0) البرنو�شي البيراء، 0000)، 
البيراء املغرب

TRANSCARGO NABBAR «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: )  زنقة 
صبري أوجمعة الطاأق األول ضقم 
6 أوضكو5 الداضالبيراء 0000) 

الداضالبيراء املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.(50(53

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 9  نونبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
أقيمة  اجتماعية  حصة   50 تفو8ت 
00  دضهم للحصة الواحدة مملوكة 
من طرف السيدة مراأح حياة لفائدة 

السيد عروب نجيب
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
أقيمة  اجتماعية  حصة   50 تفو8ت 
تعود  الواحدة  للحصة  دضهم    00
للسيد نباض املصطفى لفائدة السيد 

عروب نجيب
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيدة  الساأقة  املسيرة  استقالة 

مراأح حياة
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
كمسير  نجيب  عروب  السيد  تعيي5 

وحيد للشركة لفترة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم الحصص

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم الربسمال

على  ينص  الذي   : 5 ضقم  أند 

مايلي: تغيير املسير

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 57 767.

298I

BOUKHRIS &ASSOCIES

LES HOTELS MAHD SALAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

خفض ضبسمال الشركة

LES HOTELS MAHD SALAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر8ك وحيد

ضبسمالها 8.500 07.5 .) دضهم

مقرها االجتماعي: 59 ، شاضع 

الحسن الثاني – الداض البيراء

RC n° 23503 – IF n° 1049174

الشر8ك الوحيد قد قرض أتاض8خ 30 

نونبر 0)0)، ما يلي:

الشركة  ضبسمال  خفض   -

 6 .935.900  - أمبلغ  أخسائر  مبرض 

دضهم،

النهائي  االنجاز  معاينة   -

مبرض  الشركة  ضبسمال  لخفض 

دضهم   6 .935.900  - أخسائر أمبلغ 

 (. 69.555.500 مبلغ  من  لخفره 

 (. 07.5 8.500 مبلغ  الى  دضهم 

دضهم، 

من  و8   7 البند  تحيي5   -

النظام االسا�شي للشركة.

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 

  773593 تحت عدد  أالداض البيراء 

أتاض8خ 6 بأر28  )0).

ملخص قصد النشر

299I

LEGALIS CONSEIL

 EXPECT DEVELOPMENT

AND CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL

 Rue Hoceima, Résidence ,5 

 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES

MAROC

 EXPECT DEVELOPMENT AND

CONSULTING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 83 ، 

فراء الفر2 ، الطاأق الرابع ، 

 ، شاضع الجيش 
ً
مكتب 9  مكرضا

امللكي ، - 30000  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 9 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 EXPECT DEVELOPMENT AND

. CONSULTING

مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األأحاث والدضاسات؛

دضاسة جميع الخدمات؛

إداضة املشاضيع

مع  اقتراحات  وبي  التدض8ب 

الدضاسة العامة؛

 ،  83  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 ، الرابع  الطاأق   ، الفر2  فراء 

الجيش  شاضع   ،  
ً
مكرضا   9 مكتب 

امللكي ، - 30000  فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : القلوعي   محمد  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : املصغي   الياس  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد القلوعي  عنوانه)ا( 
كندا H1K3G4 انجو كبك كندا.

عنوانه)ا(  السيد الياس املصغي  
ضومانيا  زنقة   5 االسماعلية  شاضع 
اقامة املفتاح الزهوض) 30000 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد القلوعي  عنوانه)ا( 

كندا H1K3G4 انجو كبك كندا
عنوانه)ا(  السيد الياس املصغي  
ضومانيا  زنقة   5 االسماعلية  شاضع 
اقامة املفتاح الزهوض) 30000 فاس 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 708 .
300I

NJ BUSINESS

STE ALTRABUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE ALTRABUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0 تجزئة 
الوئام طر8ق ايموزاض فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67( 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ALTRABUS

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املسافر8ن.

عنوا5 املقر االجتماعي : 0 تجزئة 

 30000  - الوئام طر8ق ايموزاض فاس 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة حنا5 اأحدو :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة إيما5 قربال :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة حنا5 اأحدو : 500 أقيمة 

00  دضهم.

السيدة إيما5 قربال : 500 أقيمة 

00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اأحدو  حنا5  السيدة 
واد   ( الطاأق  ندى  تجزئة   (6 ضقم 

فاس فاس 30000  فاس املغرب.

عنوانه)ا(   قربال  إيما5  السيدة 
ضقم 9  الشقة 9 دضب الزاو8ة حي س 

فاس    30000 س م ب ع مكناس  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اأحدو  حنا5  السيدة  
واد   ( الطاأق  ندى  تجزئة   (6 ضقم 

فاس فاس 30000  فاس املغرب

عنوانه)ا(   قربال  إيما5  السيدة 
ضقم 9  الشقة 9 دضب الزاو8ة حي س 

فاس    30000 س م ب ع مكناس  

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6)7 .

301I

CE.TELZAKI

CE.TELZAKI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

CE.TELZAKI

 AVENUE HASSAN II BEJAAD 26

، 25060، bejaad Maroc

CE.TELZAKI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) شاضع 

الحسن الثاني  - 5060) ببي الجعد  

املغرب .

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5  

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)   (( في  املؤضخ 

املصادقة على :

بمي5   محمد  )ة(  السيد  تفو8ت 

من  اجتماعية  حصة   5 املكنا�شي 

)ة(  السيد  00  حصة لفائدة   بص2 

ماضس  أتاض8خ     السعيدي   زكر8اء  

.(0( 

تفو8ت السيد )ة( يحيى  الطق�شي  

  00 بص2  من  اجتماعية  حصة   5

زكر8اء  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

السعيدي  أتاض8خ    ماضس  )0).

زكر8اء  )ة(  السيد  تفو8ت 

50 حصة اجتماعية من  السعيدي  

)ة(  السيد  00  حصة لفائدة   بص2 

ماضس    6 أتاض8خ  العمري   بسامة  

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  7 أتاض8خ  الجعد   أابي  االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 08.

302I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

DECO SUR MESURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فاس املغرب

DECO SUR MESURE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دكا5   

القطعة 87 تجزئة عي5 الشقف 

طر8ق عي5 الشقف  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67((9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DECO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. SUR MESURE

غرض الشركة أإيجاز : مقاولة في 

الثزيي5 والزخرفة

العمومية  االشغال  في  مقاولة 

والبناء

مطبعة.

دكا5   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الشقف  عي5  تجزئة   87 القطعة    

فاس   30000  - طر8ق عي5 الشقف  

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : املنطري  منير  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املنطري  منير  السيد 

87 تجزئة عي5 الشقف  5 ضقم  شقة 

 30000 فاس  الشقف  عي5  طر8ق 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املنطري  منير  السيد 

87 تجزئة عي5 الشقف  5 ضقم  شقة 

 30000 فاس  الشقف  عي5  طر8ق 

فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 737 .

303I

STE ANGLE DE GESTION SARL

عقد تسيير حر ألص2 تجاضي )األشخاص 

الطبيعيو5(

عقد تسيير حر ألص2 تجاضي

  8 أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في 

فبراير  )0) بعطى السيد)ة(  محمد  

املجاهد الحام2 )ة( للبطاقة الوطنية 

أالسج2  املسج2   L8117 ضقم   

التجاضي 98 65 أاملحكمة االأتدائية 

لألص2  الحر  التسيير  حق  أتطوا5 

التجاضي الكائن ب شاضع الوحدة ضقم 

)) - 50 93 مرتي2 املغرب للسيد)ة( 

)ة(  الحام2  املجاهد  الكر8م   عبد 

  L484265 ضقم    الوطنية  للبطاقة 

فبراير    7 من  تبتدئ  سنة  ملدة   

 (0(( فبراير    6 في  تنتهي  و   (0( 

مقاأ2 مبلغ شهري 000.   دضهم.

304I

SAMAA CONSEIL

AL HARAM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMAA CONSEIL

3  زنقة 08  حي موالي عبد هللا 

شاضع تازة عي5 الشق، 0580)، 

الداضالبيراء املغرب

AL HARAM IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

08  حي موالي عبد هللا شاضع تازة 

عي5 الشق - 0580) الداضالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597689

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 ماضس    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HARAM IMMOBILIER
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.

زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

تازة  حي موالي عبد هللا شاضع    08

الداضالبيراء   (0580  - الشق  عي5 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

500 حصة  السيد عطى محمد :  

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : خالد  البالدضي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  عطى  السيد 
املجموعة  النوض  حي  عثما5  سيدي 
الداضالبيراء   (0(00    9 ضقم  س 

املغرب.
عنوانه)ا(  خالد  البالدضي  السيد 
إقامة  إدضيس    موالي  شاضع   96
حي   6 شقة   ( طاأق  ضضوا5 
الداضالبيراء   (0((0 املستشفيات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  عطى  السيد 
سيدي عثما5 حي النوض املجموعة س 
ضقم 9  00)0) الداضالبيراء املغرب
عنوانه)ا(  خالد  البالدضي  السيد 
إقامة  إدضيس    موالي  شاضع   96
حي   6 شقة   ( طاأق  ضضوا5 
الداضالبيراء   (0((0 املستشفيات 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 97 773.
305I

SAMAA CONSEIL

EL HATIMY IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SAMAA CONSEIL
3  زنقة 08  حي موالي عبد هللا 
شاضع تازة عي5 الشق، 0580)، 

الداضالبيراء املغرب
EL HATIMY IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 
08  حي موالي عبد هللا شاضع تازة 
عي5 الشق - 0580) الداضالبيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
597687

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HATIMY IMMOBILIER
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 
تازة  حي موالي عبد هللا شاضع    08
الداضالبيراء   (0580  - الشق  عي5 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : عمر  الحاتمي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عمر  الحاتمي  السيد 
ج   ق   30 ضقم    86 زنقة   5 جميلة 

53 0) الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  الحاتمي  السيد 
ج  ق   30 ضقم    86 زنقة   5 جميلة 

53 0) الداضالبيراء  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 96 773.
306I

INNOVATION SERVICE & CONSEIL

ميرابيا نورطي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 INNOVATION SERVICE &
CONSEIL

شاضع موالي عبد العز8ز ضقم 5)  
اقامة الزهرة الطاأق األول ضقم 0) ، 

90000، طنجة املغرب
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ميراأيا نوضطي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2 

التجاضي ضقم 3 مجمع كنوز ) 

العز8ز8ة  الطر8ق املحوض8ة ضقم 9  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5755

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ميراأيا   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

نوضطي.

غرض الشركة أإيجاز : مقهى

صناعة األس كر8م.

املح2   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 ( كنوز  مجمع   3 ضقم  التجاضي 

 -   9 الطر8ق املحوض8ة ضقم  العز8ز8ة  

90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : الرحيم   عبد  املود5  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم   عبد  املود5  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة العو5 شاضع ضقم 7  
ضقم 7 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم   عبد  املود5  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة العو5 شاضع ضقم 7  
ضقم 7 90000 طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (9 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3000.

307I

Centre de Gestion et Comptabilité

- OMSAID- اومسيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Centre de Gestion et

Comptabilité

 RUE DE FES 1ER ETAGE N°5، 8

90000، Tanger Maroc

اومسيد -OMSAID - شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

السعيدي زنقة الجود اقامة 37 

الطاأق الثاني ضقم 5 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5 63

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : اومسيد 

.- OMSAID-

النق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبرائع الوطني والدولي.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 37 اقامة  الجود  زنقة  السعيدي 

الطاأق الثاني ضقم 5 - 90000 طنجة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد الندوي عمر  :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : سعيد   الندوي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر   الندوي  السيد 
تجزئة النصر نقة 7  ضقم 5  90000 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  السيد الندوي سعيد  
 9 ضقم    (5 زنقة  زناكية  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر   الندوي  السيد 
تجزئة النصر نقة 7  ضقم 5  90000 

طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 05) 5).

308I

KARIMA EL HAUZI

LOGNOR FRETRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI

 RUE BATAILLE ISLI N° 3 ،

90050، ASSILAH MAROC

LOGNOR FRETRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الوفاء 8 الطاأق 8 ضقم58 مجمع 

الرحى )عز8ب الحاج قدوض( - 

90090 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  509 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. LOGNOR FRETRANS
 : أإيجاز  الشركة  غرض 
 Transports routiers de fret et

.services de déménagement
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
مجمع  ضقم58   8 الطاأق   8 الوفاء 
 - قدوض(  الحاج  )عز8ب  الرحى 

90090 طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد منير حبيب ضب 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منير حبيب ضب عنوانه)ا( 
  58 8 ضقم  8 ط  اقامة الرحى الوفاء 

90090 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير حبيب ضب عنوانه)ا( 
  58 8 ضقم  8 ط  اقامة الرحى الوفاء 

90090 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 53  5).

309I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTI PAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
()CABINET COMPTABLE C.C.N

شاضع املوحدين تجزئة االميرة 
الطاأق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

00 93، الفنيدق املغرب
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CASTI PAIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

بغطاس الطاأق االض�شي زنقة هاء 
ضقم 35   - 00 93 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(89( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASTI : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.PAIN

-انتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتسو8ق الخبز البلدي.

-صنع الخبز واملعجنات الطازجة.

-أيع وتسو8ق منتجات الحلو8ات و 

البسكو8ت ..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

هاء  زنقة  االض�شي  الطاأق  بغطاس 
ضقم 35   - 00 93 الفنيدق املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام ازضيعة  :  50 حصة 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازضيعة   السيد هشام 

  57 حي املرجة زنقة جب2 هبري ضقم 

00 93 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ازضيعة   السيد هشام 

  57 حي املرجة زنقة جب2 هبري ضقم 

00 93 الفنيدق املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    7 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0556.

310I

FID PME

EYE STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FID PME

65 شاضع موالي علي الشر8ف الشقة 

6 تماضة ، 0)0) ، تماضة املغرب

EYE STORE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) املح2 

ضقم  0 زاو8ة شاضع فرنسا وزنقة واد 

ام الربيع اكدال الرباط - 0000  

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5 095

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 دجنبر    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EYE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. STORE

غرض الشركة أإيجاز : نراضاتي.

عنوا5 املقر االجتماعي : 6) املح2 
ضقم  0 زاو8ة شاضع فرنسا وزنقة واد 

  0000  - الرباط  اكدال  الربيع  ام 

الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد اعشاضي حسن 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اعشاضي حسن عنوانه)ا( 

تماضة  000)  تماضة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

خولة   أاعلي  ايت  السيدة 

الرباط    000 الرباط  عنوانه)ا( 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 89 5.

311I

FOUZMEDIA

RCHOUK SERVICE CAR
إعال5 متعدد القراضات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

RCHOUK SERVICE CAR «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: تجزئة 

الحر8ة أقعة 75 مح2 ضقم ) - - 

القنيطرة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.53763

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

في  اجتماعية  حصة    000 تفو8ت 

لحبيب ضشوق  السيد محمد  ملكية 

الصديقي   يوسف  السيد  لفائدة 

الوحيد  الشر8ك  هو  بصبح  الذي 

بعد  الصالحيات  جميع  له  وتخول 

استقالة السيد محمد لحبيب ضشوق 

من مهمة التسيير

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 

تجزئة الحر8ة أقعة ضقم 75 مح2 ضقم 

) القنيطرة إلى 6)) تجزئة النخي2 3 

بزضو

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

في  اجتماعية  حصة    000 تفو8ت 

لحبيب ضشوق  السيد محمد  ملكية 

الصديقي   يوسف  السيد  لفائدة 

الوحيد  الشر8ك  هو  بصبح  الذي 

بعد  الصالحيات  جميع  له  وتخول 

استقالة السيد محمد لحبيب ضشوق 

من مهمة 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 

تجزئة الحر8ة أقعة ضقم 75 مح2 ضقم 

) القنيطرة إلى 6)) تجزئة النخي2 3 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ  0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 836 8.

312I

AHK

 SMITZ CARGOBULL

MAROC
تأسيس شركة املساهمة

AHK

 VILLA 18 RUE TAHAR MENJRA

 QUARITIER EL HANK VILLA

 18 RUE TAHAR MENJRA

 QUARITIER EL HANK، 20160،

CASABLANCA MAROC

 SMITZ CARGOBULL MAROC

«شركة املساهمة» 

 RUE    :وعنوا5 مقرها االجتماعي

 AL WAHDA RESIDENCE IMAM

 ALI APPARTEMENT 2 ، 20000

CASABLANCA MAROC

إعال5 عن تأسيس « شركة 

املساهمة»



8769 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.576863

 05 في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى 
القانو5  إعداد  تم   (0(0 بكتوبر 
األسا�شي لشركة املساهمة أاملميزات 

التالية:
شك2 الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMITZ : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.CARGOBULL MAROC
 : أإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMERCE AVEC LES

.VEHICULES ET REMORQUES
 RUE     : عنوا5 املقر االجتماعي 
 AL WAHDA RESIDENCE IMAM
 ALI APPARTEMENT 2  20000

.CASABLANCA MAROC
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
  0.000 الشركة  ضبسمال  و8بلغ 

دضهم،
مقسم كالتالي:

 TRAILER الشركة 
حصة   ENGINEERING AG :  1

أقيمة 00  دضهم للحصة .
-

مجلس  بعراء  بو  املتصرفو5 
الرقاأة: 

 ANDREAS SCHMITZ السيد 
عنوانه)ا(   GERANT أصفته)ا( 
 HOCHMATT 7 4616 MÜNSTER

ALLEMAGNE
 ANDREAS BUSAKER السيد 
عنوانه)ا(   GERANT أصفته)ا( 
 HOCHMATT 7 4616 MÜNSTER

ALLEMAGNE
 MICHAEL السيد 
أصفته)ا(   TEMMINGHOFF
 HOCHMATT عنوانه)ا(   GERANT
7 4616 MÜNSTER ALLEMAGNE

مراقب بو مراقبي الحساأات :
 ANDREAS SCHMITZ الشركة 
عنوانه)ا(   GERANT )ا(أصفته 
 HOCHMATT 7 4616 MÜNSTER

ALLEMAGNE

األسا�شي  النظام  مقتريات 
توزيع  و  االحتياطي  أتكو8ن  املتعلقة 

األضباح :
. 00

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 
عليها لك2 شخص :

. 00
أقبول  متعلقة  مقتريات 
تفو8ت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي5 جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :
. -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  )  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

بكتوبر 0)0) تحت ضقم -.
313I

FOUZMEDIA

COTE 4 SAISONS PRIVE
إعال5 متعدد القراضات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
COTE 4 SAISONS PRIVE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: الرقم 
35 الزنقة 5 أئر الرامي الغربية  - - 

القنيطرة املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.5 7(5

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 0) يناير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
الشركة  ضبسمال  ضفع  تقرض  مايلي: 
  50.000 إلى  دضهم    00.000 من 
حصة   500 أإضافة  وذلك  دضهم 
جديد  شر8ك  وإضافة  اجتماعية 
ليصبح  خدوج  مر8اك  السيدة  وهي 
الشك2  على  موزع  الشركة  ضبسمال 
 500 بسماء  عال  السيدة  التالي: 
أدجاوي  السيدة  اجتماعية،  حصة 
شاوش جليلة 500 حصة اجتماعية، 
حصة   500 خدوج  مر8اك  السيدة 
اجتماعية ليصبح مجموع الحصص 

هو 500  حصة تم االيداع القانوني 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ 

27/01/2021 تحت عدد 50  8.

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

خدوج  مر8اك  السيد  تعيي5  مايلي: 

الوطنية  التعر8ف  أطاقة  الحاملة 
أالعنوا5  والقاطنة   G98060 ضقم 

إقامة    0 سكتوض  الرباط  التالي 

الر8اض  حي   0( الشقة  الصنوبر 

كمسيرة جديدة إضافة الى املسيرتي5 

جميع  لهن  وتخول  الساأقتي5 

االمراء  إلى  إضافة  الصالحيات  

املشترك أي5 ك2 املسيرات

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  أند 

الشركة  ضبسمال  ضفع  تقرض  مايلي: 

  50.000 إلى  دضهم    00.000 من 

حصة   500 أإضافة  وذلك  دضهم 

جديد  شر8ك  وإضافة  اجتماعية 

ليصبح  خدوج  مر8اك  السيدة  وهي 
الشك2  على  موزع  الشركة  ضبسمال 

 500 بسماء  عال  السيدة  التالي: 
أدجاوي  السيدة  اجتماعية،  حصة 
شاوش جليلة 500 حصة اجتماعية، 

حصة   500 خدوج  مر8اك  السيدة 

اجتماعية ليصبح مجموع الحصص 

هو 500  حصة تم االيداع القانوني 

أاملحكمة االأتدائية أالقنيطرة أتاض8خ 

27/01/2021 تحت عدد 50  8.

على  ينص  الذي   :( ضقم  أند 

خدوج  مر8اك  السيد  تعيي5  مايلي: 

الوطنية  التعر8ف  أطاقة  الحاملة 
أالعنوا5  والقاطنة   G98060 ضقم 

إقامة    0 سكتوض  الرباط  التالي 

الر8اض  حي   0( الشقة  الصنوبر 

كمسيرة جديدة إضافة الى املسيرتي5 

جميع  لهن  وتخول  الساأقتي5 

االمراء  إلى  إضافة  الصالحيات  

املشترك أي5 ك2 املسيرات

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم 55) 8.

314I

FOUZMEDIA

MOON PROMO
إعال5 متعدد القراضات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

MOON PROMO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: تجزئة 

الحدادة طر8ق مهدية مكتب ضقم 

3 - - القنيطرة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: -.

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في    فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

العنوا5  املقر اإلجتماعي من  تحو28 

املغرب  د   ألوك   73 الرقم  التالي: 

العربي مكتب ضقم 5

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

في  اجتماعية   حصة   500 تفو8ت 

ملكية السيد امحمد بنواضي لفائدة 

 500 تفو8ت  السيد أناصر الخمالي، 

امحمد  السيد  ملكية  في  حصة 

بنواضي لفائدة السيد مروا5 مصدق، 

حيث بصبح ضبسمال الشركة موزع 

السيد مروا5 مصدق  أينهما كالتالي: 

أناصر  والسيد  دضهم   50.000

مجموع  دضهم،   50.000 الخمالي 
ضبسمال الشركة هو 00.000  دضهم. 

من  بنواضي  امحمد  السيد  اسقالة 

مهمة التسيير وتعيي5 السادة مروا5 

مصدق والسيد أناصر الخمالي، تبعا 

لذلك تفوض لهما مهمة التسيير مع 

مشترك أينهما وحروض ك2  اإلمراء 

منهما إلزامي

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

العنوا5  املقر اإلجتماعي من  تحو28 

املغرب  د   ألوك   73 الرقم  التالي: 

العربي مكتب ضقم 5



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8770

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
في  اجتماعية   حصة   500 تفو8ت 
ملكية السيد امحمد بنواضي لفائدة 
 500 تفو8ت  السيد أناصر الخمالي، 
امحمد  السيد  ملكية  في  حصة 
بنواضي لفائدة السيد مروا5 مصدق، 
حيث بصبح ضبسمال الشركة موزع 
السيد مروا5 مصدق  أينهما كالتالي: 
أناصر  والسيد  دضهم   50.000
مجموع  دضهم،   50.000 الخمالي 
ضبسمال الشركة هو 00.000  دضهم. 
من  بنواضي  امحمد  السيد  اسقالة 
مهمة التسيير وتعيي5 السادة مروا5 
مصدق والسيد أناصر الخمالي، تبعا 
لذلك تفوض لهما مهمة التسيير مع 
مشترك أينهما وحروض ك2  اإلمراء 

منهما إلزامي
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم 55973.
315I

 األستاذة نجية تنليت موثقة

عند التي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 3 , فيال ضقم : 85. حي الولفة. 

الداض البيراء ، 0))0)، الداض 
البيراء املغرب

عند التي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  داض أوعزة، 
اقامة أالم غزوض، ج بش3، عماضة 

3 ، بض�شي، متجر ضقم 3.  داض أوعزة، 
اقامة أالم غزوض، ج بش3، عماضة 
3 ، بض�شي، متجر ضقم 3. 0000) 

الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597(53
في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

عند   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

التي.

: أيع املواد  غرض الشركة أإيجاز 

التواأ2 الرقيقة و الز8وت  الغذائية، 

األساسية..

داض    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ج بش3،  اقامة أالم غزوض،  أوعزة، 

3.  داض  3 ، بض�شي، متجر ضقم  عماضة 

ج بش3،  اقامة أالم غزوض،  أوعزة، 

 .3 ضقم  متجر  بض�شي،   ، 3 عماضة 

0000) الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 50   : أوعسر8ة  لطيفة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

حصة   50   : السيد محمد أناني 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أوعسر8ة  لطيفة  السيدة 

عنوانه)ا( اقامة حدائق األلفة عماضة 

9 شقة 9 طر8ق موالي التهامي األلفة  

0000) الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  أناني  محمد  السيد 

اقامة حدائق األلفة عماضة 9 شقة 9 

 (0000 التهامي األلفة  طر8ق موالي 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أوعسر8ة  لطيفة  السيدة 

عنوانه)ا( اقامة حدائق األلفة عماضة 

9 شقة 9 طر8ق موالي التهامي األلفة 

0000) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 798)77.

316I

FOUZMEDIA

ARROW PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ARROW PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 35  

الزنقة 3) أاب فاس املدينة - 

5000  القنيطرة ملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59797

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ARROW PRINT

غرض الشركة أإيجاز : مطبعة

وكالة لإلشهاض.

  35  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الزنقة 3) أاب فاس املدينة - 5000  

القنيطرة ملغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدب�شي  عالء  السيد 

العربي  املغرب  د  ألوك   (08 الرقم 

5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدب�شي  عالء  السيد 

العربي  املغرب  د  ألوك   (08 الرقم 

5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.
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ASHAM  MOHAMED

ماكوندو للخدمات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

ASHAM  MOHAMED

 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

ماكوندو للخدمات  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

أني معدا5 بزال  - 93000 تطوا5  

املغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(5733

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  يناير  )0)   05 في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت السيد )ة( انس   أنمو�شى 

500 حصة اجتماعية من بص2 500 

وصفي  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أنمو�شى أتاض8خ 05 يناير  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير    8 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 85 .
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MECOMPTES

SOMAJEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

MECOMPTES

 PLACE ZELLAQUA  

IMMEUBLE HELVETIA الداض 

البيراء، 50)0)، الداض البيراء 

املغرب

SOMAJEB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض والد 

سيدي عبو واد حساض سيدي حجاج  

- 0000) الداض البيراء املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.  5579

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  يناير  )0)   05 في  املؤضخ 

املصادقة على :

الكر8م  عبد  )ة(   السيد  تفو8ت 

من  اجتماعية  حصة    .350 جبري 

السيد  لفائدة   حصة    .350 بص2 

05 يناير  )ة( عبد الحق جبري أتاض8خ 

.(0( 

محمد العزضي  )ة(  تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة    .350

350.  حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

الحق جبري أتاض8خ 05 يناير  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم ) 7636.

319I

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

بياس اوتو ايت لقصير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عماضة الشفاء الطاأق 
الرابع الناظوض، 000)6، الناظوض 

املغرب

أياس اوتو ايت لقصير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

الروي�شي زغنغا5 الناظوض  الناظوض 

000)6 الناظوض املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 585

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أياس   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

اوتو ايت لقصير.

أيع قطع   : غرض الشركة أإيجاز 

غياض السياضات .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الناظوض  الناظوض   زغنغا5  الروي�شي 

000)6 الناظوض املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عبد العز8ز لقصير 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

الواحد:   عبد  ايت  محمد  السيد 

500 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.

 500  : السيد عبد العز8ز لقصير 

أقيمة 00  دضهم.

 : السيد محمد ايت عبد الواحد 

500 أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

لقصير  العز8ز  عبد  السيد 

 76 ضقم  الروي�شي  حي  عنوانه)ا( 

ازغنغا5  000)6 املدينة  املغرب .

الواحد  عبد  ايت  محمد  السيد 

الطيب  أن  ز8تو5  حي  عنوانه)ا( 

الدض8وش 000)6 املدينة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لقصير  العز8ز  عبد  السيد 

 76 ضقم  الروي�شي  حي  عنوانه)ا( 

ازغنغا5 000)6 املدينة  املغرب

الواحد  عبد  ايت  محمد  السيد 

الطيب  أن  ز8تو5  حي  عنوانه)ا( 

الدض8وش 000)6 املدينة  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 8  فبراير 

 )0) تحت ضقم  39.
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مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

نقل لوجي الناظور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عماضة الشفاء الطاأق 
الرابع الناظوض، 000)6، الناظوض 

املغرب

نق2 لوجي الناظوض  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اوالد 
أوطيب سكتوض ب ضقم 03 الناظوض  

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 577

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نق2   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

لوجي الناظوض .

غرض الشركة أإيجاز : نق2 املحلي 

والدولي .

اوالد   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الناظوض    03 أوطيب سكتوض ب ضقم 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد غنجاتي عبد الكر8م  :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : ياسي5   غنجاتي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد غنجاتي عبد الكر8م  : 500 

أقيمة 500 دضهم.

 500  : ياسي5   غنجاتي  السيد 

أقيمة 500 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الكر8م   عبد  غنجاتي  السيد 

حي االم2 سلوا5 الناظوض  عنوانه)ا( 

000)6 الناظوض املغرب.

عنوانه)ا(  السيد غنجاتي ياسي5  

 6(000 الناظوض  سلوا5  االم2  حي 

الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكر8م   عبد  غنجاتي  السيد 

حي االم2 سلوا5 الناظوض  عنوانه)ا( 

000)6 الناظوض املغرب

عنوانه)ا(  السيد غنجاتي ياسي5  

 6(000 الناظوض  سلوا5  االم2  حي 

الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 0  فبراير 

 )0) تحت ضقم 97).
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FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

إمدزاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

إمدزاش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9 زنقة 

إمام الحرمي5 - 0300) الداض 

البيراء املغرب.
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تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3555(3

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)   (6 في  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة( هشام الحبابي  تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة   3(0

800 حصة لفائدة  السيد )ة( فخكو 

 (6 كنسلتنج فخكو كنسلتنج أتاض8خ 

فبراير  )0).

فرمهولد  )ة(  السيد  تفو8ت 

من  اجتماعية  حصة   50 فرمهولد 

السيد  لفائدة   حصة   500 بص2 

فخكو كنسلتنج فخكو كنسلتنج  )ة( 

أتاض8خ 6) فبراير  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 570 77.
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FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

وار انتيرتينمينت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC

واض انتيرتينمينت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7  ساحة 

شاضل نيكول شقة ) الطاأق 7 الداض 

البيراء - 0000) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59(805

 03 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
واض   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

انتيرتينمينت.
إنتاج   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

موسيقي؛
التسجيالت  وتوزيع  إنتاج   -
الصوتية وتسجيالت الفيديو أجميع 
 
ً
الوسائ2 وبأي شك2 مهما كا5 ، ماديا

 ؛
ً
كا5 بم معنو8ا

واألدبي  املوسيقي  النشر   -
وبكافة  بشكاله  أجميع  والجرافيكي 
الوسائ2 ، وكذلك إداضة بي نشر مهما 

كا5 للمصنفات الفكر8ة.
- الترو8ج الفني أك2 الوسائ2 وبأي 
وتطو8ر   ، مادًيا بو غير مادي   ، شك2 
مهما  واملؤلفي5  األداء  فناني  بنشطة 

كانت مجاالت نشاطهم ؛
والفعاليات  األحداث  تنظيم   -
واملعاضض الفنية ، وال سيما في مجال 
التوجيه  خدمات  وبداء   ، املوسيقى 

الفني ؛
ملؤلفي  املهنية  واإلداضة  اإلداضة   -
األداء  فناني  بو   / و  كانوا   

ً
بيا بعمال 

في  واملشوضة  والتمثي2  واملساعدة   ،
مجال االتصال والتسو8ق ؛

 ، نق2   ، امتياز   ، ، حيازة  إنشاء   -
بشك2   ، استغالل   ، إداضة   ، ترخيص 
مباشر بو غير مباشر ، أجميع بشكاله 
وفي جميع وسائ2  الوسائ2  وبجميع 
، لجميع الحقوق واملمتلكات  اإلعالم 
وال   ، امللموسة  املادية واألصول غير 

سيما تلك املتعلقة
امللكية الفكر8ة وحقوق التأليف 
وحقوق  املجاوضة  والحقوق  والنشر 
االختراع  وبراءات  املشتقات 
التجاض8ة  والعالمات  والتصاميم 
جميع  تسو8ق  وكذلك  والنماذج 
اسم  سيما  وال   ، والحقوق  السلع 
بي  بو  حقيقي  شخص  بي  وصوضة 

شخصية خيالية ؛
 ، والترخيص   ، اإلنتاج   -
واالستغالل   ، والتوزيع   ، والترخيص 
وبجميع  بشكاله  أجميع  بعم  بشك2 
سواء   ، التعبير  وبساليب  عمليات 
وال سيما   ، كانت معروفة بو قادمة 
 ، والطباعة   ، النشر  طر8ق  عن 

 ، والفونوغرافيا   ، والرسومات 

 ، والتليفز8وني   ، البصري  والسمعي 

والتصو8ر الفوتوغرافي   ، والسينمائي 

كانت  استنساخ بعمال العق2 سواء 

بو  تصو8ر8ة  بو  ضسومية  بو  بدأية 

موسيقية بو مسرحية بو

وتأجير  وحيازة  إنشاء  العلماء. 

جميع  وتشغي2  وتجهيز  وتركيب 

استوديوهات التصميم والتسجي2 ؛

- مشاضكة الشركة ، أك2 الوسائ2 

، في جميع الشركات بو الشركات التي 

إنشاؤها  سيتم  التي  بو  إنشاؤها  تم 

لغرض  مرتبطة  تكو5  قد  والتي   ،

، وال سيما عن طر8ق إنشاء  الشركة 

بو  املساهمة  بو  جديدة  شركات 

إعادة شراء  بو  االكتتاب  بو  الرعاية 

األوضاق املالية بو الحقوق االجتماعية 

االتحاد  بو  التحالف  بو  االندماج  بو 

املصالح  تجميع  بو  املشاضكة  في 

االقتصادية بو إداضة اإليجاضات.

وبشك2 بعم ، فإ5 جميع العمليات 

التي قد تكو5 مرتبطة بشك2 مباشر بو 

غير مباشر بهدف الشركة بو أأي �شيء 

، من املرجح ب5  مشاأه بو مرتبط أه 

تعزز تطو8رها بو توسيعها..

عنوا5 املقر االجتماعي : 7  ساحة 

7 الداض  ) الطاأق  شاضل نيكول شقة 

البيراء  الداض   (0000  - البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : الرباطي  شعيب  السيد 

حصة أقيمة 0.000  دضهم للحصة .

  00   : الصقلي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 0.000  دضهم للحصة .

  00   : غروب  مافودير  الشركة 

حصة أقيمة 0.000  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شعيب الرباطي عنوانه)ا( 
أنهيمة  الطيب  احمد  ثانو8ة  سكنى 
بسفي 0000) الداض البيراء املغرب.

السيد محمد الصقلي عنوانه)ا( 
) شاضع دي توليي ض8نس 00  5 ماض5 

فرنسا 0000) ض8نس فرنسا.
الشركة مافودير غروب عنوانه)ا( 
 (0000 الجديدة  طر8ق   9 كيلوميتر 

الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شعيب الرباطي عنوانه)ا( 
أنهيمة  الطيب  احمد  ثانو8ة  سكنى 

بسفي 0000) الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 80)768.
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جيكو سيرفيس

BS SERVICE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

جيكو سيرفيس
 bd zerktouni residence 50(
 al mahdi 402 bd zerktouni
 residence al mahdi، 20010،

Casablanca املغرب
BS SERVICE TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : حي اللة 
مر8م ألوك 395 حي اللة مر8م ألوك 

395 3000  أن سليما5 املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.39(3

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  08 ماضس  )0)  املؤضخ في 
شركة   BS SERVICE TRANSPORT
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
  00.000 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي حي  دضهم وعنوا5 مقرها 
حي اللة مر8م   395 اللة مر8م ألوك 
سليما5  أن    3000  395 ألوك 
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انتشاض  و  الملنافسة  نتيجة  املغرب 
الجائحة.
و عي5:

و  القادض  عبد  بهلول   السيد)ة( 
 395 ألوك  حي اللة مر8م  عنوانه)ا( 
3000  أن سليما5 املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي حي اللة  ماضس  )0)   08 أتاض8خ 
395 حي اللة مر8م ألوك  مر8م ألوك 

395 3000  أن سليما5 املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  سليما5   أب5  االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 006) .

324I

FINCOSA MARRAKECH

 PHARMACIE AIN
MEZOUAR MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شاضع عبد الكر8م الخطابي اقامة 
ضقية عماضة 80  ألوك B الطاأق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 
املغرب

 PHARMACIE AIN MEZOUAR
MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عي5 مزواض 
ضقم 308  - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  (777

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 PHARMACIE AIN MEZOUAR

.MARRAKECH

غرض الشركة أإيجاز : صيدلية.

عنوا5 املقر االجتماعي : عي5 مزواض 

ضقم 308  - 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

650.000.) دضهم، مقسم كالتالي:

 (6.500   : السيد هشام ضشدا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضشدا5  هشام  السيد 

 50000  505 ضقم  س   3 املسيرة 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضشدا5  هشام  السيد 

 50000  505 ضقم  س   3 املسيرة 

مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 69 )) .

325I

SOUHAL CONSULTING

KECH CERAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

KECH CERAME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الرقم 37 

عرصة القرطبي شاضع موالي عبد 

هللا  - 50000 مراكش املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.8998 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0(0 نونبر   (0 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«0.000 7 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   8 0.000» إلى  دضهم» 

إدماج احتياطي بو بضباح بو    : طر8ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 6)8 ) .

326I

SOUHAL CONSULTING

KNS MAROC ONLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

KNS MAROC ONLINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي البديع 

) الرقم 56 امرشيش  - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (55 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KNS  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MAROC ONLINE

أيع    : أإيجاز  الشركة  غرض 

طر8ق  عن  الخدمات  و  املنتوجات 

االنترنت .

 ( البديع   : عنوا5 املقر االجتماعي 
الرقم 56 امرشيش  - 50000 مراكش 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : العز8ز كنو   السيد عبد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : اشبيلتي  نعيمة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد العز8ز كنو  عنوانه)ا( 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
السيدة نعيمة اشبيلتي عنوانه)ا( 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد العز8ز كنو  عنوانه)ا( 

مراكش 50000 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 809 ) .

327I

ائتمانية الكونفوناأ2

أك- اإلمضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الكونفوناأ2
شاضع بنتسرابي شقة ضقم 9 مدينة  
الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب
بك- اإلمراء شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 
بميرة 3 املح2  ) زاو8ة زتقة فاس 
و الجزائر م ج مكناس. - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5(837
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بك-   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

اإلمراء.

متجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مستحررات  أيع   ، مجوهرات 

االستراد،  و  التصدير  التجمي2، 

مفاوضة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

فاس  زتقة  زاو8ة   ( املح2    3 بميرة 

 50000  - مكناس.  ج  م  الجزائر  و 

مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : اكراش  القادض  عبد  السيد 

دضهم    0 أقيمة  حصة    0.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اكراش  القادض  عبد  السيد 

  7 شقة   3 بميرة  إقامة  عنوانه)ا( 

 50000 مكناس.  ج  م  الجزائر  زتقة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اكراش  القادض  عبد  السيد 

  7 شقة   3 بميرة  إقامة  عنوانه)ا( 

 50000 مكناس.  ج  م  الجزائر  زتقة 

مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (6 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 609 .

328I

ديوا5 االستاذ أناصر الصغير

 SOCIETE D›HABITATION

PROPICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

ديوا5 االستاذ أناصر الصغير

 6،شاضع موالي عبد الرحما5 اقامة 

منة هللا II مكتب ضقم   القنيطرة، 

5000 ، القنيطرة املغرب

 SOCIETE D›HABITATION

PROPICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  زاو8ة زنقة 

محمد القري وشاضع محمد الخامس 

اقامة املراأطي5 القنيطرة - 5000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59835

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SOCIETE D’HABITATION

.PROPICE

االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي.

زاو8ة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

محمد  وشاضع  القري  محمد  زنقة 

 - الخامس اقامة املراأطي5 القنيطرة 

5000  القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد نوض الدين شرفي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نوض الدين شرفي عنوانه)ا( 

  5000 ضقم  58  الكولف  تجزئة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

شرفي  الدين  نوض  السيدة 

ضقم  58  الكولف  تجزئة  عنوانه)ا( 

5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

329I

ديوا5 االستاذ أناصر الصغير

L›AUDACIEUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

ديوا5 االستاذ أناصر الصغير

 6،شاضع موالي عبد الرحما5 اقامة 

منة هللا II مكتب ضقم   القنيطرة، 

5000 ، القنيطرة املغرب

L›AUDACIEUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

)0  شاضع موالي عبد العز8ز 

اقامة الصنوبر القنيطرة - 5000  

القنيطرة املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 8  يناير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شاضع موالي عبد العز8ز    0( «ضقم 

  5000  - القنيطرة  الصنوبر  اقامة 

القنيطرة املغرب» إلى «اقامة الكولف 

أقعة ضقم 95 طر8ق مهدية القنيطرة 

- 5000  القنيطرة  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 00)).

330I

CHAOUER CONSEIL

DOS CAMINOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

DOS CAMINOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 85 

الطاأق االض�شي دواض املناضة الغربية 

البحراو8ي5 - 90000 طنجة اململكة 

املغربية.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3357 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)   09 في  املؤضخ 

املصادقة على :

العالي  عبد  )ة(  السيد  تفو8ت 

من  اجتماعية  حصة   50 حمداوي 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    50 بص2 

عمر حمداوي أتاض8خ 09 فبراير  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس    ( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )5030).

331I

CHAOUER CONSEIL

MED YASSINE SANITAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر8ك

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

   MED YASSINE SANITAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

) اقامة اللقاء   ماكنوملا 63 

كاسطيا - 90000 طنجة اململكة 

املغربية.

وفاة شر8ك
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.9(577

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 03 ماضس  )0) تم اإلعالم 

و  الشكاضي  محمد   الشر8ك  أوفاة 

 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  توزيع 

يونيو   06 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

0)0) أالشك2 األتي :
السيد)ة( محمد ياسي5 الشكاضي  

،  75  حصة .

 90   ، ايما5 الشكاضي   السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( خديجة الشكاضي  ،  90 

حصة .

السيد)ة( عائشة الشكاضي  ،  90 

حصة .

السيد)ة( فاطمة طبشيش  ،  55 

حصة .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 09 50).

332I

العامري العربي

OMO AYMAN SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

العامري العربي

ص.ب: 69  ، سيدي عاأد، 

000)3، الحسيمة املغرب

OMO AYMAN SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي تجزئة عبد 

الكر8م الخطابي امزوض5 50))3 

الحسيمة املغرب.

تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 857

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تغيير  فبراير  )0)    5 املؤضخ في 

نشاط الشركة من

 / تسيير مدضسة خصوصية.

)/ اللوازم املدضسية أالجملة

ليصبح:

 / تسيير مدضسة خصوصية.

أالتقسيط،  اللوازم املدضسية   /(

املكتبية  اللوازم  و  املعدات 

واملعلوماتية بو التقنية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 80.

333I

CHAOUER CONSEIL

MED YASSINE SANITAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

  MED YASSINE SANITAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )  

اقامة اللقاء  مكنوملا  63 كاسطيا - 

90000 طنجة اململكة املغربية.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.9(577

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)   03 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الشكاضي محمد ياسي5  كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 09 50).
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SECURITY FOR BUSNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

 L’ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

 SECURITY FOR BUSNESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم  7 
زنقة الزضقطوني فاس - 30000 فاس 

اململكة املغربية.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.30335

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في )0 دجنبر 0)0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - فاس  الزضقطوني  زنقة  «ضقم  7 

إلى  املغربية»  اململكة  فاس   30000
«ضقم 9) شاضع محمد السالوي شقة 

اململكة  فاس    30000  - فاس   (3

املغربية».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ  3  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 539 .
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CHAOUER CONSEIL

PLAN DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

PLAN DECO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

  طاضق ) املجمع الحسني شاضع 

الجيش امللكي  - 90000 طنجة 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PLAN : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

.DECO

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة للبناء.
ضقم     : االجتماعي  املقر  عنوا5 

طاضق ) املجمع الحسني شاضع الجيش 

اململكة  طنجة   90000  - امللكي  

املغربية.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد أنعي�شي عبد املجيد :  00  

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املجيد  عبد  أنعي�شي  السيد 
شاضع الجوال5   5 زنقة    3 عنوانه)ا( 
لتطوا5   93000   5 ضقم   3 الطاأق 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد  عبد  أنعي�شي  السيد 
شاضع الجوال5   5 زنقة    3 عنوانه)ا( 
تطوا5   93000   5 ضقم   3 الطاأق 

اململكة املغربية
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    6 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6)505).

336I

ديوا5 االستاذ أناصر الصغير

TRAVISK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

ديوا5 االستاذ أناصر الصغير
 6،شاضع موالي عبد الرحما5 اقامة 
منة هللا II مكتب ضقم   القنيطرة، 

5000 ، القنيطرة املغرب
TRAVISK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي لحري�شي، 
أقعة ضقم )7 ، أئر الرامي القلنيطرة 

- 5000  القلنيطرة املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.53967

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 0  يونيو 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«لحري�شي، أقعة ضقم )7 ، أئر الرامي 
القلنيطرة    5000  - القلنيطرة 
الرامي  أير  «تجزئة  إلى  املغرب» 
الغربية، أقعة ضقم 76)  القنيطرة - 

5000  القنيطرة  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ  0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 333).
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CHAOUER CONSEIL

LINABNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL
 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II N°11 ، 90000، TANGER
MAROC

LINABNI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

  طاضق ) املجمع الحسني شاضع 

الجيش امللكي - 90000 طنجة 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(53

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LINABNI

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة للبناء.

ضقم     : االجتماعي  املقر  عنوا5 

طاضق ) املجمع الحسني شاضع الجيش 

اململكة  طنجة   90000  - امللكي 

املغربية.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

املواحد  عبد  أنعي�شي  السيد 

دضهم    .000 أقيمة  حصة    00   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

املواحد  عبد  أنعي�شي  السيد 

 553 تجزئة أوتالمي5 ضقم  عنوانه)ا( 

000)5 الراشيدية اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املواحد  عبد  أنعي�شي  السيد 

 553 تجزئة أوتالمي5 ضقم  عنوانه)ا( 

000)5 الراشيدية اململكة املغربية

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    6 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7)505).
338I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP CAP SECURIVALO
إعال5 متعدد القراضات

«CAP SECURIVALO»
صندوق مشترك للتوظيف

ضسماله 1.000.000,00 دضهم
البيراء-  الداض   : مقره  الكائن 

63 ، شاضع الحسن الثاني 
تعديــ2 نظــام التدأيـر 

I-  أموجب مجلس إداضة مؤسسة 
التدأير «GESTFONDS»، املنعقد في 

8  غشت 0)0)، تقرض:
املتعي5  املسؤول  تغيير   •

االتصال أه لدى املسوق؛
للمراقب  القانوني  املمث2  تغيير   •

للحساأات الحالي؛
تغيير الحساسية؛  •

الصندوق  بهداف  تغيير   •
واألهداف النوعية؛

استراتيجية  تغيير   •
االستثماض؛

االستثماض  مجـال  تغيير   •
ودضجة التعرض للمخاطر في مختلف 

األسواق؛
من  اإلعفاء  حاالت  تغيير   •

عموالت االكتتاب وإعادة الشراء،
املراقب  بتعاب  تغيير   •

للحساأات؛
تغيير عمولة تدأير حساب   •

اإلصداض / ماضوكلير؛
تعدي2 نظام التدأير.   •

من  التدأير  نظام  اعتماد  تم   -II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرسامي2 
يناير  )0)   (8 أتاض8خ   «  AMMC»

 .GP21012 تحت ضقم
القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -III
املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 
 30 أتاض8خ  البيراء  للداض  التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم )55)77.  
عن املستخلص والبيانات

339I

FOUZMEDIA

FIGUIG CERAM

إعال5 متعدد القراضات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

FIGUIG CERAME

 «شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: )  الزنقة 

)7  بفكا - - القنيطرة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: -.

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 07 دجنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

الكائن  للشركة  امللحق  املقر  قف2 

أالعنوا5 )  الزنقة )7  بفكا

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

العنوا5  املقر االجتماعي من  تحو28 

اوالد اوجيه ألوك ضقم )35 القنيطرة 

بفكا    7( الزنقة    ( العنوا5  إلى 

القنيطرة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

في  اجتماعية  حصة   (000 تفو8ت 

لفائدة  السيد حسن كوشام  ملكية 

السيدة حنا5 ملزكر، مع تغيير الشك2 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

املسؤولية املحدودة بشر8ك واحد إلى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

الكائن  للشركة  امللحق  املقر  قف2 

أالعنوا5 )  الزنقة )7  بفكا

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

العنوا5  املقر االجتماعي من  تحو28 

اوالد اوجيه ألوك ضقم )35 القنيطرة 

بفكا    7( الزنقة    ( العنوا5  إلى 

القنيطرة
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أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

في  اجتماعية  حصة   (000 تفو8ت 

لفائدة  السيد حسن كوشام  ملكية 

السيدة حنا5 ملزكر، مع تغيير الشك2 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

املسؤولية املحدودة بشر8ك واحد إلى 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ  ) يناير 

 )0) تحت ضقم 035 8.
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CABINET AIT BELHOUCINE

GROUPE AZBIO GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE

 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 GROUPE AZBIO GESTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي فوض8م 

39-  حي املسيرة   تجزئة الرحى 

مراكش فوض8م 39-  حي املسيرة 

  تجزئة الرحى مراكش 50000 

مراكش املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.8(003

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0(0 دجنبر   (5 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   5.7(5. 00»

 5.735. 00» إلى  دضهم»    0.000»

تقديم حصص    : عن طر8ق  دضهم» 

نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   30 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم ))5)) .
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CABINET AIT BELHOUCINE

MAITRE D›AMEUBLEMENT
إعال5 متعدد القراضات

CABINET AIT BELHOUCINE

 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE

 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MAITRE D›AMEUBLEMENT

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

الزضقطوني عماضة 53 الطاأق الثاني 

مكتب ضقم 6 جليز مراكش شاضع 

الزضقطوني عماضة 53 الطاأق الثاني 

مكتب ضقم 6 جليز مراكش 50000 

مراكش املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.88(77

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8  فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

أرادة  مهدي  محمد  السيد  تفو8ت 

من  اجتماعية  حصة   500 العز8زي 

السيد  لفائدة  حصة    .000 بص2 

عثما5 دمناتي.

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

عثما5  مسير جديد للشركة السيد  

إلقالة  تبعا  وحيد  كمسير  دمناتي 

مسير.

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

القانوني  الشك2  تحو28  تم  مايلي: 

«شركة ذات املسؤولية  للشركة من 

املحدودة» إلى «شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد».

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

الشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد.

ينص  الذي  و7:   6 ضقم  أند 

عثما5  السيد  قدم  مايلي:  على 

أمبلغ  للشركة  مساهمة  دمناتي 

  000 على  مقسمة  00.000 دضهم 

وتخصيصها  اصداضها  تم  حصة 

دمناتي  عثما5  السيد  الى  أالكام2 

كشر8ك وحيد 

على  ينص  الذي   : 3 ضقم  أند 

دمناتي  عثما5  السيد  تعيي5  مايلي: 

كمسير وحيد للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 655)) .
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GMF

 TOUBKAL TRADING
COMPANY

إعال5 متعدد القراضات

 TOUBKAL TRADING

COMPANY

97 ، شاضع املقاومة ، الطاأق 06 ، 

0000)، الداضالبيراء املغرب

 TOUBKAL TRADING

COMPANY «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 97 ، 

شاضع املقاومة، الطاأق 6 - 0000) 

الداضالبيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.38800 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 7  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 

مايلي: يحيط الجمع العام اإلستثنائي 

علما   17/03/2021 أتاض8خ  املنعقد 

،قد أاع  أأ5 السيد مصطفى مولوع 

 
ً
سهما  )333( ثالثمائة وثالثة وثالثي5 

ا له في شركة توبقال التجاض8ة 
ً
مملوك

 (66 خوادضا  مصطفى  السيد  إلى: 

 67 أنبلعيد   مروا5  السيد  حصة، 

حصة،

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي:   

اإلستثنائي،  العام   الجمع  يحيط 

مصطفى  السيد  أاستقالة  علما 

مولوع ، والسيد مروا5 أنبلعيد، من 

واجباتهما كمدضاء مشاضكي5 للشركة، 

من إداضتهما  ذمتهما،  و8منحهما إأراء 

دو5 تحفظ لتنفيذ تفو8رهما للفترة 

الساأقة.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

يحيط الجمع العام  اإلستثنائي، علما 

أالتغيير في العنوا5 الشخ�شي للمدير 

:تجزئة  خوادضا  مصطفى  السيد   ،

 ، تاضكة  ضقم  6،  الزداغية  تاضكة، 

مراكش.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات  أتقديم  الشركاء  قام 

أنبلعيد  مروا5  السيد  وهي:   
ً
نقدا

السيد   ٬ دضهم   40،000.00 أمبلغ 

 60،000.00 مصطفى خوادضا أمبلغ 

ما مجموعه مائة بلف دضهم  دضهم، 

100،000.00 دضهم.

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 100،000 الشركة  مال  ضبس  يبلغ 

  000 إلى  مقسمة  وهي  دضهم. 

 ، للسهم  دضهم    00 أقيمة  سهم 

أالكام2  مدفوعة   ، أالكام2  مكتتبة 

أما يتناسب مع  ومخصصة للشركاء 

مروا5  السيد  وهي:   ، مساهماتهم 

السيد مصطفى  500 سهم،  أنبلعيد 

مجموعه  ما  سهم،   600 خوادضا 

000  سهم.

على  ينص  الذي   :57 ضقم  أند 

مصطفى  السيد  تعيي5  تم  مايلي: 

محدودة.   غير  لفترة  مديرا   ، خوادضا 

بشك2 صحيح  الشركة  تلتزم  سوف 

أتوقيع السيد مصطفى خوادضا.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 369 77.
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IAS CONSULTING

MYNADER BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IAS CONSULTING

 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

MYNADER BUILDING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5)  شاضع 

) ماضس الطاأق األول الشقة ضقم    

- 0000) الداض البيراء املغرب  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5969 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 بكتوبر   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MYNADER BUILDING

- الشركة   : غرض الشركة أإيجاز 

تنشط في االنعاش العقاضي وبعمال 

ما  وك2  العمومية،  البناءواألشغال 

املستشفيات  أناء  أأعمال  يتعلق 

الطبية. .

عنوا5 املقر االجتماعي : 5)  شاضع 

) ماضس الطاأق األول الشقة ضقم    - 

0000) الداض البيراء املغرب  .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 300   : السيد ألحاج نوض الدين 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة مينة بجبي2 :  300 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة ألحاج غيثة :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

  00   : يوسف  ألحاج  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد ألحاج محمد إلياس :  00  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد ألحاج بنس  :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ألحاج نوض الدين عنوانه)ا( 
تجزئة  محمد  مامو5  زنقة   70

البيراء  الداض   (0000 شنتيماض  

املغرب  .

السيدة مينة بجبي2 عنوانه)ا( 70 
تجزئة شنتيماض   محمد  مامو5  زنقة 

0000) الداض البيراء املغرب  .

السيدة ألحاج غيثة عنوانه)ا( 70 
تجزئة شنتيماض   محمد  مامو5  زنقة 

0000) الداض البيراء املغرب  .

عنوانه)ا(  يوسف  ألحاج  السيد 
تجزئة  محمد  مامو5  زنقة   70

البيراء  الداض   (0000 شنتيماض  

املغرب  .

إلياس  محمد  ألحاج  السيد 
محمد  مامو5  زنقة   70 عنوانه)ا( 

الداض   (0000 شنتيماض   تجزئة 

البيراء املغرب  .

 70 السيد ألحاج بنس  عنوانه)ا( 
تجزئة شنتيماض   محمد  مامو5  زنقة 

0000) الداض البيراء املغرب  .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ألحاج نوض الدين عنوانه)ا( 
تجزئة  محمد  مامو5  زنقة   70

البيراء  الداض   (0000 شنتيماض  

املغرب  

السيدة ألحاج غيثة عنوانه)ا( 70 
تجزئة شنتيماض   محمد  مامو5  زنقة 

0000) الداض البيراء املغرب  

تم اإليداع القانوني ب-  أتاض8خ 30 

ماضس  )0) تحت ضقم 3 5969.
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A. SAAIDI CONSULTANTS

  FCP CAPITAL
PERFORMANCE
إعال5 متعدد القراضات

«CAPITAL PERFORMANCE»
صندوق مشترك للتوظيف

ضسماله 1.000.000,00 دضهم
الكائن مقره : الداض البيراء- 63 ، 

شاضع الحسن الثاني 
تعديــ2 نظــام التدأيـر 

I-  أموجب مجلس إداضة مؤسسة 
 ،«ATTIJARI GESTION» التدأير 

املنعقد في 5  نونبر 8 0)، تقرض:
التصفية  قيمة  تغيير   •

األصلية؛
التوظيف  مدة  تغيير   •

املو�شى بها؛
تغيير بهداف التدأير؛  •

استراتيجية  تغيير   •
االستثماض؛

االستثماض  مجـال  تغيير   •
ودضجة التعرض للمخاطر في مختلف 

األسواق؛
تغيير تخصيص النتائج؛  •

تعدي2 نظام التدأير.   •
من  التدأير  نظام  اعتماد  تم   -II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرسامي2 
فبراير  )0)    0 أتاض8خ   «  AMMC»

 .GP21029 تحت ضقم
القانوني  أاإليداع  القيام  تم   -III
املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 
  30 أتاض8خ    التجاض8ة للداض البيراء 

ماضس  )0) تحت ضقم 553)77. 
 عن املستخلص والبيانات

345I

COMPTA DAY SERVICES

 Sté C.C A ( شركة س.س.اثرام 
)TRAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

COMPTA DAY SERVICES
شاضع محمد الخامس الرقم 503 
الطاأق الرابع أني مالل ، 3000)، 

أني مالل املغرب
 Sté C.C A ( شركة س.س.اثرام 

TRAM( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 503 

شاضع محمد الخامس الطاأق الرابع 

أني مالل - 3050) أني مالل املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.98 5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض   (0(0 نونبر   (5 في  املؤضخ 

 Sté C.C  ( شركة س.س.اثرام  ح2  

املسؤولية  ذات  شركة   )A TRAM

  00.000 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 

 503 دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

شاضع محمد الخامس الطاأق الرابع 

أني مالل املغرب   (3050  - أني مالل 

وعدم  اقتصادية  السباب  نتيجة 

السيولة واملسايرة.

و عي5:

و  حني5  محمد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي اكروفلوس اوض8ر اكادير 

80750 اوض8ر اكادير املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

السيد)ة( عمر   مطهر و عنوانه)ا( 

از8الل  عباس  ايت  زضوالت  دواض 

)ة(  كمصفي  املغرب  از8الل   ((000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض8خ 5) نونبر 5)0) وفي 503 شاضع 

أني  الرابع  الطاأق  الخامس  محمد 

مالل - 3050) أني مالل املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 05 فبراير 

 )0) تحت ضقم  3 .
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AUDINET

JADDAH FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

AUDINET

 RUE AIT OURIR BD MLY 03

 ، YOUSSEF CASABLANCA
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CASABLANCA MAROC ،(0000
JADDAH FOOD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 
ايت اوض8ر - 0000) الداض البيراء 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.    (

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في    فبراير  )0) تقرض ح2 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسمالها  مبلغ    JADDAH FOOD
مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000
 - اوض8ر  ايت  زنقة   03 اإلجتماعي 
الداض البيراء املغرب نتيجة   (0000

ل : -التصفية املسبقة للشركة .
زنقة   03 و حدد مقر التصفية ب 
البيراء  الداض   (0000  - اوض8ر  ايت 

املغرب. 
و عي5:

و  الدهباني  محمد    السيد)ة( 
ضقم   3 تجزئة شر8فا زنقة  عنوانه)ا( 
5) عي5 الشق 5000) الداض البيراء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 385 77.
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املركز الجهوي لالستثماض لجهة العيو5 الساقية 

الحمراء

Hamdane serves
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماض لجهة 
العيو5 الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 
العيو5 املغرب

Hamdane serves شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مدينة 5) ماضس ضقم   ) ي العيو5 

- 70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

35339

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Hamdane serves

الوظائف   : غرض الشركة أإيجاز 

والخدمات ذات الصلة

التجاضة العامة

استيراد و التصدير

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
مدينة 5) ماضس ضقم   ) ي العيو5 

- 70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد اكو8راها حمدا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اكو8راها حمدا5 عنوانه)ا( 

ي  ماضس ضقم   )   (5 تجزئة مدينة 

العيو5 70000 العيو5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اكو8راها حمدا5 عنوانه)ا( 

ي  ماضس ضقم   )   (5 تجزئة مدينة 

العيو5 70000 العيو5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    9 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 565/21.
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STE TIB COMPT SARL AU

ANTALYA AQUA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شاضع املراأطي5 وزنقة 

البخاضي إقامة بغدادي مكتب ضقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

ANTALYA AQUA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

الحكمة شاضع ضحمة  0 ضقم 05 - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

370( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ANTALYA AQUA

حمام   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تقليدي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 -  05 ضقم  ضحمة  0  شاضع  الحكمة 

60000 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : محمد  عز8زي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  عز8زي  السيد 
 05 ضقم  حي الحكمة شاضع ضحمة  0 

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  عز8زي  السيد 
 05 ضقم  حي الحكمة شاضع ضحمة  0 

60000 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  5) .
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FIDICOM

STE FADAA KABALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
STE FADAA KABALI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي طر8ق عي5 
الشقف تجزئة عرفات قطعة ))  - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67077
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FADAA KABALI
أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير أالتقسيط .
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طر8ق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

قطعة  عرفات  تجزئة  الشقف  عي5 

))  - 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد القبالي عادل :  350 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : امينة   القبالي  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : الهام   القبالي  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عادل  القبالي  السيد 

عرفات  تجزئة  الشقف  عي5  طر8ق 

قطعة )) 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة القبالي امينة  

عرفات  تجزئة  الشقف  عي5  طر8ق 

قطعة )) 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  الهام   القبالي  السيدة 

عرفات  تجزئة  الشقف  عي5  طر8ق 

قطعة )) 30000 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عادل  القبالي  السيد 

عرفات  تجزئة  الشقف  عي5  طر8ق 

قطعة )) 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5 6 .

350I

zarkal & associés

IZIL HOSPITALITY -IH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zarkal & associés

 3  شاضع عبد املومن الطاأق 6 ضقم 

)) ، 00 0)، الداض البيراء املغرب

IZIL HOSPITALITY -IH شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8  زنقة 

اأن نقية   امتداد حي املستشفيات 

الداض البيراء 00000 الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597779

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IZIL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HOSPITALITY -IH

تسيير   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الفنادق و املطاعم .

زنقة    8  : عنوا5 املقر االجتماعي 

امتداد حي املستشفيات  اأن نقية   

00000 الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 M2I HOLDING :  500 الشركة

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

500 حصة  السيد كر8م الناجي :  

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 M2I HOLDING الشركة 

حي  الجوزي  اأن  زنقة   3 عنوانه)ا( 

البيراء  الداض   0000 املستشفيات 

املغرب.

عنوانه)ا(  الناجي  كر8م  السيد 

97  زنقة اكاسياس حي املنزه  0000 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

املسكوضي  الدين  عز  السيد 

الرشاد  تجزئة    ( عنوانه)ا( 

البيراء  الداض   0000 كاليفوضنيا 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  )7733.

351I

STE TIB COMPT SARL AU

MT2KILL SCHEMATEC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

ضفع ضبسمال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شاضع املراأطي5 وزنقة 

البخاضي إقامة بغدادي مكتب ضقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

MT2KILL SCHEMATEC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة أن 

صالحي 5) ا - 60000 وجدة املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6059

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم  ماضس  )0)  في     املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«380.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   580.000» إلى  دضهم» 

ديو5  مع  مقاصة  إجراء    : طر8ق 

الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28  أتاض8خ  0  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5)  .

352I

FINCOSA MARRAKECH

 LE CHATEAU DE LA

KOUTOUBIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شاضع عبد الكر8م الخطابي اقامة 
ضقية عماضة 80  ألوك B الطاأق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 

املغرب

 LE CHATEAU DE LA

KOUTOUBIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 58 

سوق السماض8ن املدينة  - 50000 

مراكش املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.6(797

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة( فاطمة الزهراء  تفو8ت السيد 

من  اجتماعية  حصة   37 أوناصر 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    75 بص2 

مر8م أنزعيتر أتاض8خ )  فبراير  )0).

)ة( فاطمة الزهراء  تفو8ت السيد 

من  اجتماعية  حصة   37 أوناصر 

)ة(  السيد  حصة لفائدة    75 بص2 

فبراير    ( أتاض8خ  أنزعيتر  ماجدة 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  58)) .

353I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SAHARA FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

STE SUD EST GESTION SARL
ضقم 06 العماضة 99 شاضع موالي 

علي الشر8ف ، 000)5، الرشيدية 

املغرب
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STE SAHARA FILS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

لخلف اوالد عميرة اوفوس - 000)5 

الرشيدية  املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.9597

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  09 ماضس  )0)  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ ضبسمالها    STE SAHARA FILS

مقرها  وعنوا5  دضهم   90.000

اوالد  لخلف  ايت  قصر  اإلجتماعي 

الرشيدية    5(000  - اوفوس  عميرة 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب قصر ايت 

 5(000  - لخلف اوالد عميرة اوفوس 

الرشيدية املغرب. 

و عي5:

و  مجدوبي  حميد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة 5 ضقم 6  حي السهب  

كمصفي  املغرب  الرشيدية   5(000

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 169/2021.

354I

zarkal & associés

TSUL ACTIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

zarkal & associés

 3  شاضع عبد املومن الطاأق 6 ضقم 

)) ، 00 0)، الداض البيراء املغرب

TSUL ACTIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8  زنقة 

اأن نقية  - امتداد حي املستشفيات 

الداض البيراء 00000 الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597957

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TSUL  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.ACTIVE

غرض الشركة أإيجاز : استيراد و 

تصدير وبيع املالبس الجاهزة .
زنقة    8  : عنوا5 املقر االجتماعي 

امتداد حي املستشفيات   - اأن نقية  

00000 الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : اأن عزوز  السيدة ساضة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ساضة اأن عزوز عنوانه)ا( 

تماضة   0000 امللكي  الدضك  اقامة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ساضة اأن عزوز عنوانه)ا( 

تماضة    0000 امللكي  الدضك  اقامة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773589.

355I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

 EL FAJJAJ RECYCLAGE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT (0

 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA MAROC

 EL FAJJAJ RECYCLAGE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

 BD 75 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETG APPT

B 108 الداضالبيراء 0))0) 

الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597939

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FAJJAJ RECYCLAGE SARL AU

معالجة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الوضقية  الخشب  نفايات  استرداد 

للشركات.

 75  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 BD ANFA ANGLE RUE CLOS
 DE PROVENCE 9 EME ETG
 (0((0 الداضالبيراء   APPT B 108

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : توفيق  الفجاج  السيد 
دضهم    00.000 أقيمة  حصة 

للحصة.
  000  : توفيق  الفجاج  السيد 

أقيمة 00.000  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  توفيق  الفجاج  السيد 
ضقم   (7 العماضة   9 زنقة   ( الساملية 
الداضالبيراء   (0700 البيراء   08

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  توفيق  الفجاج  السيد 
ضقم   (7 العماضة   9 زنقة   ( الساملية 
الداضالبيراء   (0700 البيراء   08

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  77358.
356I

CAF MAROC

GAMERS ON TOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
GAMERS ON TOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
موالي سليما5 ضقم  5 الطاأق 
األض�شي  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(07

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GAMERS ON TOP

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األغراض اإللكترونية و الكهربائية

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الطاأق  ضقم  5  سليما5  موالي 

األض�شي  - 90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : أنيعيش   كمال  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : املوناوي  حمزة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد كمال أنيعيش  

حي القصيبي ب ضقم 0)  90000 طنجة 

املغرب.

عنوانه)ا(  املوناوي  حمزة  السيد 

ألجيكا 0000 أروكسي2 ألجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد كمال أنيعيش  

حي القصيبي ب ضقم 0)  90000 طنجة 

املغرب

عنوانه)ا(  املوناوي  حمزة  السيد 

ألجيكا 0000 أروكسي2 ألجيكا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3389.

357I

DAR COMPTABILITE

DOKAMEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC

DOKAMEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

دواضبوحدوتن ضقم 35 احداد5 

الناضوض - 0)0)6 الناضوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 895

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DOKAMEL

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناءاملختلفة و الهندسة املدنية.

 : االجتماعي  املقر  عنوا5 

احداد5   35 ضقم  دواضبوحدوتن 

الناضوض - 0)0)6 الناضوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   700   : السيد ز8نى محمد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

حصة   300   : السيد ز8نى عمر  

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  ز8نى  السيد 

 6(030 الفوقاني   حي اوال أو طيب 

الناظوض املغرب.

السيد ز8نى عمر  عنوانه)ا( حي اوال 
الناضوض   6(030 أو طيب الفوقاني  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ز8نى  السيد 
 6(030 الفوقاني   حي اوال أو طيب 

الناضوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 706.

358I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

ESPACE SIDKI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT (0
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC
ESPACE SIDKI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

 RDCH وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 305 LOT ESSALAM MEDIOUNA

CASA - 29490 الداضالبيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
596557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ESPACE SIDKI SARL AU

مخبزة و   : غرض الشركة أإيجاز 

قهوة.

 RDCH  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 305 LOT ESSALAM MEDIOUNA

الداضالبيراء   CASA - 29490

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : العربي  صدقي  السيد 

دضهم    00.000 أقيمة  حصة 

للحصة.

  000  : العربي  صدقي  السيد 

أقيمة 00.000  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العربي  صدقي  السيد 

الطاأق     58 ضقم  مفتاح  تجزئة 

 (9590 الداضالبيراء  مديونة 

الداضالبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العربي  صدقي  السيد 

الطاأق     58 ضقم  مفتاح  تجزئة 

 (9590 الداضالبيراء  مديونة 

الداضالبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 57 )77.

359I

PLATINOVA

بالتينوفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

PLATINOVA

 LOT AT-TAWFIQ N°5, RUE

 IBNOU EL KOUTIA Q.I

 OUKACHA AIN SEBAA AIN

 SEBAA، 20580، CASABLANCA

MAROC

أالتينوفا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التوفيق 5 زنقة اأن الكوتية أالحي 

الصناعي عكاشة عي5 السبع   - 

0580) الداضالبيراء املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(055 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :

محمد أودضاع  )ة(  تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة   5.500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    7.000

فبراير   (5 أتاض8خ  صادق  لحسن 

.(0( 

واعلي  سمير  )ة(  السيد  تفو8ت 

بص2  من  اجتماعية  حصة   5.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    6.500

فبراير   (5 أتاض8خ  صادق  لحسن 

.(0( 

اتجو  حياة  )ة(  السيد  تفو8ت 

بص2  من  اجتماعية  حصة   5.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    6.500

فبراير   (5 أتاض8خ  صادق  لحسن 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 509  .

360I

FINCOSA MARRAKECH

 ETS BOUCHAIB COMPLEXE

D›ARTISANAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شاضع عبد الكر8م الخطابي اقامة 
ضقية عماضة 80  ألوك B الطاأق 

االول الشقة 7 ، 50000، مراكش 

املغرب

 ETS BOUCHAIB COMPLEXE

D›ARTISANAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 7 دضب 

أي�شي القصبة - 50000 مراكش 

املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.59307

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة( فاطمة الزهراء  تفو8ت السيد 

8.787 حصة اجتماعية من  أوناصر 

السيد  7.575  حصة لفائدة   بص2 

فبراير    ( أتاض8خ  أنزعيتر  مر8م  )ة( 

.(0( 

)ة( فاطمة الزهراء  تفو8ت السيد 

8.787 حصة اجتماعية من  أوناصر 

السيد  7.575  حصة لفائدة   بص2 

فبراير    ( ماجدة أنزعيتر أتاض8خ  )ة( 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )58)) .

361I

KTS CONSEIL

HERO  CLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,

 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

HERO  CLIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجرضقم 

)36/س)  الطاأق االض�شي ترونش 

ضقم 7 تامنصوضت جماعة حربي2 

مراكش - 50300  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  33(3

 (5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  HERO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.CLIM
اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التكييف.
عنوا5 املقر االجتماعي : متجرضقم 
ترونش  االض�شي  الطاأق  )36/س)  
حربي2  جماعة  تامنصوضت   7 ضقم 

مراكش - 50300  مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العز8ز اأراهيمي :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد عبد الحكيم عكيف :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اأراهيمي  العز8ز  عبد  السيد 
تجزئة الشرف عماضة ضقم  عنوانه)ا( 
 50 00 مراش   3 ضقم  الشقة   607

مراكش املغرب.
عكيف  الحكيم  عبد  السيد 
تجزئة  امرشيش  م  ح  عنوانه)ا( 
 50080 مراكش    60 ضقم  أوغربال 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اأراهيمي  العز8ز  عبد  السيد 
تجزئة الشرف عماضة ضقم  عنوانه)ا( 
 50 00 مراش   3 ضقم  الشقة   607

مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 638)) .

362I

mohammed boumzebra

 PARAPHARMACIE EN

LIGNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 PARAPHARMACIE EN LIGNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مراب ضقم 

8  شاضع العلو8ي5 أراديا - 00)3) 

الفقيه أن صالح املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5539

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 8) يناير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«مراب ضقم 8  شاضع العلو8ي5 أراديا - 

00)3) الفقيه أن صالح املغرب» إلى 

 (3(00  - «شاضع املسيرة الرقم  50 

الفقيه أن صالح  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   أن  أالفقيه  االأتدائية 

ضقم  تحت  بأر28  )0)   06 أتاض8خ 

.110/2021

363I

mohammed boumzebra

 STE ZAHOUANE DE

 TRAVAUX DIVERS ET

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE ZAHOUANE DE TRAVAUX

DIVERS ET IMMOBILIER  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 
يحيى الكر8فات - 00)3) الفقيه أن 

صالح املغرب.
تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(70 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  ماضس  )0)    8 املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( زهوا5 

حسن كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح   أن  أالفقيه  االأتدائية 
ضقم  تحت  بأر28  )0)  أتاض8خ  0 

.108/2021

364I

طنزي مر8تيم

طنزي ماريتيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

طنزي مر8تيم
8)  زنقة العرعاض مرس سلطا5 ، 

30 0)، الداض البيراء املغرب
طنزي ماض8تيم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8)  زنقة 
العرعاض مرس السلطا5 - 30 0) 

الداض اضبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

593757
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
طنزي   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

ماض8تيم.
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 
و  الوطنية   للبواخير  شحن  وكالة 

الدولية.

عنوا5 املقر االجتماعي : 8)  زنقة 

 (0 30  - السلطا5  مرس  العرعاض 

الداض اضبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 550   : أوشعيب  طنزي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 550   : السيدة موستاتي مر8مة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طنزي أوشعيب عنوانه)ا( 
املحمدية   (8830  ( ض8اض     83

املغرب.

السيدة موستاتي مر8مة عنوانه)ا( 
املحمدية   (8830  ( ض8اض     83

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طنزي أوشعيب عنوانه)ا( 
املحمدية   (8830  ( ض8اض     83

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 57)769.

365I

موضوكو كومبتونس اكاونت

ABH MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موضوكو كومبتونس اكاونت

شقة 7  الطاأق 5 أرج مناضة ) 

مدخ2 ا شاضع عبد الكر8م الخطابي 

، 50000، مراكش املغرب

ABH MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 

الكر8م الخطابي أرج املناضة مركز 

األعمال )  مدخ2 ب شقة ضقم 7  

الطاأق الرابع  - 50000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3579

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABH  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. MAROC

شراء   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع تغذية الحيوانات

- استيراد و تصدير

- تجاضة.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

املناضة  أرج  الخطابي  الكر8م  عبد 

مدخ2 ب شقة ضقم    ( مركز األعمال 

50000 مراكش   - الطاأق الرابع     7

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : كمال  أكالي  السيد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد إيمانو28 جي5 بلكو8ر :  50 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أكالي كمال عنوانه)ا(  0 
السوي�شي  سرو  شاضع  فاضس  زنقة 

الرباط 0999  الرباط املغرب.

بلكو8ر  جي5  إيمانو28  السيد 

  5 ضقم   فر8دة  تجزءة  عنوانه)ا( 

تاضكة  50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أكالي كمال عنوانه)ا(  0 
السوي�شي   سرو  شاضع  فاضس  زنقة 

0999  الرباط املغرب

بلكو8ر  جي5  إيمانو28  السيد 

  5 ضقم   فر8دة  تجزءة  عنوانه)ا( 

تاضكة  50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 777)) .

366I

MANAGEX

PARABERK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

MANAGEX
ضقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

أركا5 ، 60300، أركا5 املغرب

PARABERK  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 33 

شاضع النواصر تجزئة أنسعيد حي 

الصديق  - 63300 أركا5  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

77 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. PARABERK

و  أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

زائد  الصيدالنية  املنتجات  تحرير 

االستيراد و التصدير .
 33 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

حي  أنسعيد  تجزئة  النواصر  شاضع 

الصديق  - 63300 أركا5  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : حنا5   أوبوح  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حنا5   أوبوح  السيدة 
ضقم 33 شاضع النواصر تجزئة أنسعيد 

حي الصديق  63300 أركا5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حنا5   أوبوح  السيدة 
ضقم 33 شاضع النواصر تجزئة أنسعيد 

حي الصديق  63300 أركا5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  أبركا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 186/2021.

367I

BRIGHTEN CONSULTING

SLEECE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRIGHTEN CONSULTING
99 أيير أاضنت الطاأق  05 ضقم 0  ، 

0000)، الداض آلبيراء املغرب
SLEECE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 56 شاضع 
الزضقطوني الطاأق الثاني الشقة 6 
الداض البيراء 0000) الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596 (3
في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SLEECE

التجاضة   -  : غرض الشركة أإيجاز 
الجملة  وشبه  أالجملة  أالتقسيط 
لجميع املنتجات، عبر اإلنترنت بوعبر 

وسائ2 بخرى 
التسو8ق،   اإللكترونية،  -التجاضة 
شراء، أيع عبر األنترنيت لجميع املواد. 
إداضة  االفتراضية،  املساحات  تأجير 

اإلعالنات  تقديم جميع الخدمات
تجاضة جميع  تصدير،  استيراد،   -
السلع، واملواد مهما كانت  املنتجات، 

طبيعتها بو مصدضها
- االستشاضة في مجال استراتيجي، 
املواضد  املعلومات،   نظم  اإلداضي، 

البشر8ة، التسو8ق و التواص2
- خدمات التدض8ب

مشاضكة مباشرة بو غير مباشرة   -
في جميع العمليات املتعلقة أأي من 
للترو8ج  بو  بعاله  املذكوضة  األشياء 
لها عن طر8ق املساهمة بو االشتراك،  
االندماج،   الفائدة،  حصص  شراء 
إلى  املشاضكة،  االضتباط،   التحالف،  

آخره
- التقديم املباشر لألسواق العامة 
بو  الخاص  أالتزامها  إما  والخاصة 
الشركات  مع  املشترك  أالترامن 

األخرى.
56 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
 6 الشقة  الثاني  الطاأق  الزضقطوني 
0000) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة أرجا غزال5 :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
و8ليام  توماس  ملوا5  السيد 
  00 أقيمة  حصة   500   : ميشي2 

دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة أرجا غزال5 عنوانه)ا( )  
شاضع بوتا5 630 0 سانت جينيز أويي 
أويي    جينيز  سانت    06 30 فرنسا 

فرنسا.

السيد ملوا5 توماس و8ليام ميشي2 

 76 30 6  شاضع ألفيدير  عنوانه)ا( 

  76 30 مونت سانت ايجنا5 فرنسا 

مونت سانت ايجنا5   فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غزال5  أرجا  السيدة 

)  شاضع بوتا5 630 0 سانت جينيز 

جينيز  سانت    0 630 فرنسا  أويي 

أويي   فرنسا

و8ليام  توماس  ملوا5  السيد 

شاضع ألفيدير    6 ميشي2 عنوانه)ا( 

مونت سانت ايجنا5 فرنسا   76 30

30 76 مونت سانت ايجنا5   فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

368I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ب ار ب بغوموسيو
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

ب اض ب بغوموسيو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض  والد 

الخرر املح2 ضقم ) والد طيب  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(3 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : ب اض ب 

بغوموسيو.

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.

عنوا5 املقر االجتماعي : دواض  والد 

 - طيب   والد   ( ضقم  املح2  الخرر 

30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العز8ز البحري :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : مفيد  اأتسام  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البحري  العز8ز  عبد  السيد 

اقامة جوهرة شاضع اليمن  عنوانه)ا( 

فاس   30000 فاس  س  النرجس 

املغرب.

عنوانه)ا(  مفيد  اأتسام  السيدة 

ألوك ب   ( تجزئة زهرة املدائن    5(

 30000 فاس  الشقف  عي5  طر8ق 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البحري  العز8ز  عبد  السيد 

اقامة جوهرة شاضع اليمن  عنوانه)ا( 

فاس   30000 فاس  س  النرجس 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 738 .

369I
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azzouziabdelali

ELECTRO MZM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES ، 30010، FES MAROC

ELECTRO MZM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر   

تجزئة الدولة زنقة   ضقم )3  ظهر 
الخميس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67085

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ELECTRO MZM
 : أإيجاز  الشركة  غرض 
االستيراد   - الكهربائية  التوصيالت 
والتصدير - إصالح اآلالت الكهربائية.
متجر     : عنوا5 املقر االجتماعي 
ظهر    3( ضقم  تجزئة الدولة زنقة   

الخميس - 30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : قمري  زكر8اء  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكر8اء قمري عنوانه)ا( ضقم 
 30000 3 املنية الصغيرة الشراأليي5 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكر8اء قمري عنوانه)ا( ضقم 

 30000 3 املنية الصغيرة الشراأليي5 

فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 0)6 .

370I

ste mifi

ALIBABA FROID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ،  5

50000، meknes maroc

ALIBABA FROID  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  املخز5 في 

الطاأق األض�شي   ضقم 5) حي التقدم 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(937

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ALIBABA FROID

أيع  غرض الشركة أإيجاز : - 

الجديدة  الصناعي  التبريد  معدات 

واملستعملة

اآلالت  واصالح  تركيب   -

الصناعية

االستيراد والتصدير  -
عنوا5 املقر االجتماعي :  املخز5 في 
الطاأق األض�شي   ضقم 5) حي التقدم 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد بضز8ق أدض :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ضقم  عنوانه)ا(  أدض  بضز8ق  السيد 
 50000 مكناس   ( الصحراء  حي   6

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ضقم  عنوانه)ا(  أدض  بضز8ق  السيد 
 50000 مكناس   ( الصحراء  حي   6

مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 803 .
371I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

هناء كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
هناء كاض شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2 والد 
أوعبيد الكواز والد الطيب - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67((7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
هناء   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

كاض.
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات.
عنوا5 املقر االجتماعي : املح2 والد 
 30000  - أوعبيد الكواز والد الطيب 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيدة هناء ضاأحي :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هناء ضاأحي عنوانه)ا( 70  
زنقة احمد الزضقطوني حي االداضسة  

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة هناء ضاأحي عنوانه)ا( 70  
زنقة احمد الزضقطوني حي االداضسة  

30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 736 .

372I

3C-AUDIT

Insight IS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
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Insight IS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7 ، 

اإلقامة ضامي شاضع سبتة مكتب 

8 - 00 0) الداض البيراء - 00 0)  

الداض البيراء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 3595

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Insight : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.IS

-تقديم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات  وتقديم  والدعم  املشوضة 

واملجتمعات  والشركات  لألفراد 

واملنظمات العامة بو الخاصة 

واملساعدة  املشوضة  -تقديم 

العام  والتدض8ب  والدعم  والدضاسة 

املواضد  مستوى  وضفع  والخاص 

وتنظيم األحداث 

في  والدعم  واإلنتاج  املساعدة   

املجاالت:

- نظم املعلومات والرقاأة اإلداض8ة 

وكتيبات  الداخلية  الرقاأة  وبنظمة 

اإلجراءات.

 ،  7  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 -  8 اإلقامة ضامي شاضع سبتة مكتب 

00 0) الداض البيراء - 00 0)  الداض 

البيراء اململكة املغربية.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 SALMA IFRIQUINE السيدة 

 RUE DE  ,(6 عنوانه)ا( 

 ROUBAIX 5900 LILLE FRANCE

.NG8737418 LILLE  FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 SALMA IFRIQUINE السيدة 

 RUE DE  ,(6 عنوانه)ا( 

 ROUBAIX 5900 LILLE FRANCE

NG8737418 LILLE  FRANCE

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773978.

373I

INSTITUT PRIVE AL-HASSAN AL-YOUSSI SARL

INSTITUT AL-HASSAN AL-

YOUSSI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

 INSTITUT PRIVE AL-HASSAN

AL-YOUSSI SARL

83، شاضع الشهيد علمي تاغزوتي 

تجزئة األمنية ضقم 3   السدة وبضبع 

طواأق أني مكادة ، 90060، طنجة 

املغرب

INSTITUT AL-HASSAN AL-

YOUSSI SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 83، شاضع 

الشهيد علمي تاغزوتي تجزئة األمنية 

ضقم 3   السدة وبضبع طواأق أني 

مكادة - 90060 طنجة املغرب.

«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.8975 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 08 ماضس  )0)

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرض 

املسيرين ملدة: ) سنوات.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 9)  5).

374I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MARTIMOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

MARTIMOK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : متجر 

ض8اض االفاق ضقم 59  - 50000 

مراكش املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.(3063

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  07 ماضس  )0)  املؤضخ في 

MARTIMOK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 

وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي متجر ض8اض االفاق 

املغرب  مراكش   50000  -   59 ضقم 

نتيجة إلنهاء نشاط الشركة.

و عي5:

و  يحياوي  شكري   السيد)ة( 

املغرب  مراكش   50000  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

متجر  وفي  فبراير  )0)   (( أتاض8خ 

 50000  -   59 ضقم  االفاق  ض8اض 

مراكش املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ  3  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 570)) .

375I

mohammed boumzebra

 STE  ZAHOUANE DE

TRAVAUX ET IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE  ZAHOUANE DE TRAVAUX

ET IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 

يحيى كر8فات - 00)3) الفقيه أن 

صالح املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(70 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)    8 في  املؤضخ 

املصادقة على :

زهوا5  محمد  )ة(  السيد  تفو8ت 

بص2  من  اجتماعية  حصة   8.8 (

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    7.6(5

حسن زهوا5 أتاض8خ 8  ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

صالح   أن  أالفقيه  االأتدائية 

ضقم  تحت  بأر28  )0)  أتاض8خ  0 

.108/2021

376I

nador conseil sarl au

SYN PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

SYN PRO  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي ترقاع 

الشرقية زنقة 00  ضقم 53 - 000)6 

الناظوض املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 87 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SYN  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. PRO

: -سانديك  غرض الشركة أإيجاز 

العقاضات  وإداضة  املشتركة  امللكية 

وإداضة اإليجاضات

- تنظيف

- حراسة.

عنوا5 املقر االجتماعي : حي ترقاع 

الشرقية زنقة 00  ضقم 53 - 000)6 

الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد اأو السعود محمد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : محمد   أنعبدال  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  السعود  اأو  السيد 

عنوانه)ا( شاضع محمد الخامس ضقم 

57 العروي 000)6 الناظوض املغرب.

عنوانه)ا(  السيد أنعبدال محمد  

حي اجواهرة السفلى ازغنغا5 000)6 

الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد أنعبدال محمد  

حي اجواهرة السفلى ازغنغا5 000)6 

الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 7  ماضس 

 )0) تحت ضقم 568.

377I

mohammed boumzebra

 STE ZAHOUANE DE

 TRAVAUX DIVERS ET

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE ZAHOUANE DE TRAVAUX

DIVERS ET IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا5 مقرها االجتماعي دواض اوالد 

يحيى الكر8فات - 00)3) الفقيه أن 

صالح .

تحو28 الشك2 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(70 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 8  ماضس  )0) تم تحو28 

الشك2 القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   أن  أالفقيه  االأتدائية 

ضقم  تحت  بأر28  )0)  أتاض8خ  0 

.108/2021

378I

OVERSTAR

SONATROS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

SONATROS

7  زنقة اأو عباس الجراوي ضقم 

5 منطقة املحطة الداضالبيراء ، 

0580)، الداضالبيراء املغرب

SONATROS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7  زنقة 
اأو عباس الجراوي ضقم 5 منطقة 
املحطة الداضالبيراء - 0580) 

الداضالبيراء املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5 5709

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  املؤضخ في  0 ماضس  )0) 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
SONATROS  مبلغ ضبسمالها 0.000  
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 
ضقم  الجراوي  عباس  اأو  زنقة    7
 - الداضالبيراء  املحطة  منطقة   5
املغرب نتيجة  الداضالبيراء   (0580

ل : املنافسة.
زنقة    7 و حدد مقر التصفية ب 
منطقة   5 ضقم  الجراوي  عباس  اأو 
 (0580  - الداضالبيراء  املحطة 

الداضالبيراء املغرب. 
و عي5:

و  إقبال  عبداملالك    السيد)ة( 
زنقة  عبد هللا  موالي  حي  عنوانه)ا( 
البيراء  الشق  عي5   (7 ضقم    06
املغرب  الداضالبيراء   (0580

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773805.
379I

FREE COMPTA SARL

WIMAR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER

MAROC

WIMAR CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

 VILLA وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 VESTA RUE 5 N°12 - 90000

.TANGER MAROC

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.79 55

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تمت  فبراير  )0)    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :

 BOUMEHDI )ة(  تفو8ت السيد 

من  اجتماعية  حصة   JALAL 100

)ة(  السيد  00  حصة لفائدة   بص2 

SOUFIANE HAMMADI أتاض8خ )  

فبراير  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس  أتاض8خ  3  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3085.

380I

RIAD RADOUANE

 TRANS WORLD

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD RADOUANE

 LOT MESK LIL N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،

mohammedia maroc

 TRANS WORLD DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

سبتة اقامة الكوثر مدخ2 ت ضقم 

   - 0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(7537
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في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.WORLD DISTRIBUTION
متعهد   -  : غرض الشركة أإيجاز 

نق2 البرائع لحساب الغير
- خدمات النق2 البري املساعدة ؛

- اإليجاض والتكليف.
- التداول.

- التوزيعات.
- وسطاء تجاضة الجملة.

جميع  ومبيعات  مشتريات   -
وبجهزة  اإللكترونية  املعدات 

الكمبيوتر.
واملعدات  اآلالت  تركيب   -

الصناعية
متخصصة  إنشائية  بعمال   -

بخرى
- خدمات شخصية بخرى

- استيراد - تصدير
جميع  ترتبط   ، بعم  وبصوضة   -
العمليات بشك2 مباشر بو غير مباشر 
كلًيا بو جزئًيا أاألشياء املذكوضة بعاله 
بو من املحتم2 ب5 تسه2 تطبيقها بو 

تطو8رها..
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
سبتة اقامة الكوثر مدخ2 ت ضقم    

- 0800) املحمدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

السيد ضشيد مرزاق : 000  أقيمة 
00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرزاق  ضشيد  السيد 
شاضع سبتة اقامة الكوثر مدخ2 ت 

ضقم    0800) املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مرزاق  ضشيد  السيد 

شاضع سبتة اقامة الكوثر مدخ2 ت 

ضقم    0800) املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ     أاملحمدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 688.

381I

beroc conseil

AHD DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

AHD DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي :  س 3 

شقة ضقم  زنقة التشاد منفلوضي   

فاس - 30060 فاس املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.55637

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

0)0) تقرض ح2  املؤضخ في  3 دجنبر 

AHD DESIGN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 

وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي  س 3 شقة ضقم  

 - فاس  منفلوضي    التشاد  زنقة 

فاس املغرب نتيجة للهجرة   30060

الى الخاضج ومشك2 الرخصة.

و عي5:

و  احمدوش  ليلى   السيد)ة( 

زنقة    5 املنامة  شاضع  عنوانه)ا( 

 30060 فاس  الزهوض    الصومال 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
س 3  وفي    (0(0 دجنبر  أتاض8خ  3 
زنقة التشاد منفلوضي    شقة ضقم  

فاس - 30060 فاس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    8 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1264/021.
382I

CABINET AIT BELHOUCINE

TARSET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE
 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TARSET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي فيال ضقم 
7 اقليم الحوز دائرة ايت اوض8ر 

الجماعة القرو8ة اغمات مراكش 
فيال ضقم 7 اقليم الحوز دائرة ايت 

اوض8ر الجماعة القرو8ة اغمات 
مراكش 50000 مراكش املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.99035
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  املؤضخ في    ماضس  )0) 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  0.000 ضبسمالها  مبلغ    TARSET
دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي فيال 
اقليم الحوز دائرة ايت اوض8ر   7 ضقم 
الجماعة القرو8ة اغمات مراكش فيال 
اقليم الحوز دائرة ايت اوض8ر   7 ضقم 
مراكش  اغمات  القرو8ة  الجماعة 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   50000

توقف نشاط الشركة.
فيال  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اقليم الحوز دائرة ايت اوض8ر   7 ضقم 
مراكش  اغمات  القرو8ة  الجماعة 
ايت  اقليم الحوز دائرة   7 فيال ضقم 
اغمات  القرو8ة  الجماعة  اوض8ر 

مراكش 50000 مراكش املغرب. 

و عي5:

  SIR MARK ALLEN السيد)ة( 

و   MARK JOHN SPURGEON

 CANTERBURY CT11AA )عنوانه)ا

CANTERBURY انجلترا كمصفي )ة( 

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم ) 6)) .

383I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

NEO PARA
إعال5 متعدد القراضات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شاضع سيدي عبد الرحما5 ، 

00)0)، الداض البيراء املغرب

NEO PARA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 0  زنقة 

الحر8ة الطاأق 3 شقة 5 - - الداض 

البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5 8579

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في  3 دجنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 

املصادقة  العام  الجمع  قرض  مايلي: 

على تفو8ت الحصص أالشك2 التالي: 

00) حصة من طرف السيد  تفو8ت 

شركة  لصالح  نيكوال  سا5-كونتا5 

كوباف. تفو8ت 00) حصة من طرف 

السيد أنعبدهللا يونس لصالح شركة 

كوباف
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على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
قبول  العام   الجمع  قرض  مايلي: 

استقالة  ك2 من السيد سا5-كونتا5 

يونس  هللا  أنعبد  والسيد  نيكوال 

للشركة،  كمسيرين  منصبيهما  من 

تام ونهائي عن بداء  وإعطاءهما إأراء 

السيد  تعيي5  تأكيد  وتم  مهامهما. 

الدين  عز  سيدي  كواللي  كردودي 

مع  للشركة  وحيد  مسير  منصب  في 

إعطاءه حق اإلمراء املنفرد. 

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

صيغة   إعادة   العام،  الجمع  قرض  

ذات   للشركة   األسا�شي   القانو5  

فر8د   بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

األسا�شي  القانو5  على  املصادقة  و 

طرف  من  عرضه  تم  كما  الجديد، 

املسير.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6 : الذي ينص على مايلي: 

 6 الفص2  تغيير  العام  الجمع  قرض 

  00.000 كوباف  شركة   : كالتالي 

دضهم.

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 7 الفص2  تغيير  العام  الجمع  قرض 

000.  حصة  : شركة كوباف  كالتالي 

أقيمة 00  دضهم للحصة الواحدة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77336.

384I

OVERSTAR

OVERSTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

OVERSTAR

املح2 ضقم 0) مجموعة 3 العماضة 

  دياض األندلس الداضالبيراء ، 

0580)، الداضالبيراء املغرب

OVERSTAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2 
ضقم 0) مجموعة 3 العماضة   دياض 
األندلس - 0580)  الداضالبيراء 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.560587

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  08 ماضس  )0)  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    OVERSTAR الشر8ك الوحيد 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 
 (0 ضقم  املح2  اإلجتماعي  مقرها 
مجموعة 3 العماضة   دياض األندلس - 
الداضالبيراء املغرب نتيجة    (0580

ل : املنافسة.
املح2  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
دياض  العماضة     3 مجموعة   (0 ضقم 
الداضالبيراء    (0580  - األندلس 

املغرب. 
و عي5:

و  كر8طيط   املهدي    السيد)ة( 
 3 ضقم   (7 زنقة  االناضة    عنوانه)ا( 
الداضالبيراء    (0580 الشق  عي5 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773805.
385I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE CAZA FIBAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
STE CAZA FIBAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : حي 

النهرة زايو - 900)6 الناظوض 

املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

. 6533

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض  فبراير  )0)    ( في  املؤضخ 

شركة ذات   STE CAZA FIBAR ح2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

  00.000 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي  دضهم وعنوا5 مقرها 

النهرة زايو - 900)6 الناظوض املغرب 

نتيجة الستمراض ازمة كوضونا.

و عي5:

و  عنوضي  شفيق    السيد)ة( 

 6(900 زايو  النهرة  حي  عنوانه)ا( 

الناظوض املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

حي  وفي  فبراير  )0)    ( أتاض8خ 

الناظوض   6(900  - زايو  النهرة 

املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ )  ماضس 

 )0) تحت ضقم 541/542.

386I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

بركات فينونص صوليسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

أركات فينونص صوليسيو5 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 83 شاضع 

ولي العهد  في مركز NREA ضقم 3  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5963

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أركات   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

فينونص صوليسيو5.

الوساطة   : غرض الشركة أإيجاز 

والوساطة  التمو28  في  والسمسرة 

املالية.

عنوا5 املقر االجتماعي : 83 شاضع 
 -  3 ولي العهد  في مركز NREA ضقم 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

أركات  الدين  صالح  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أركات  الدين  صالح  السيد 

 MEDITRRANEE RES LA )عنوانه)ا

 CYGNE ETG 5 NO 84 TANGER

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أركات  الدين  صالح  السيد 

 MEDITRRANEE RES LA )عنوانه)ا

 CYGNE ETG 5 NO 84 TANGER

90000 طنجة املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 050 5).

387I

AUDINET

TOP 10
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 03
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
TOP 10 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 03 زنقة 
ايت اوض8ر  - 0000) الداض البيراء  

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
. 380 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
06 فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   TOP 10
  00.000 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 
الداض   (0000  - زنقة ايت اوض8ر    03
إغالق  ل-  نتيجة  املغرب  البيراء  

التصفية
- املوافقة على حساأات التصفية. 

- حفظ الوثائق. 
- إعطاء الصالحيات..

و عي5:
السيد)ة( محمد   تازي و عنوانه)ا( 
 (0000 زنقة بسني حي السالم    5(
)ة(  املغرب كمصفي  البيراء   الداض 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   03 وفي  بأر28  )0)   09 أتاض8خ 
الداض البيراء    (0000  - ايت اوض8ر  

املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 70 775.

388I

CASSAP

SARL-A.U.»FAAZAMA» فاعا 
زاما

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

قف2 التصفية

CASSAP
 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El
 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
SARL-A.U.»FAAZAMA» فاعا زاما 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : شاضع 

جول فير5 وشاضع الرجراجا  
مجموعة اإلسكا5 ضقم 9 - الطاأق 
 Rue Jules  السابع سيدي أليوط
 Verne et Rue Regraga GH9 au

 7éme étage Sidi Balyout  20100
الداض البيراء املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.30685 
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2   (0(0 يناير   (8 املؤضخ في 
فاعا   «SARL-A.U.»FAAZAMA
ذات مسؤولية محدودة  زاما شركة 
ذات الشر8ك الوحيد مبلغ ضبسمالها 
مقرها  وعنوا5  دضهم    0.000
وشاضع  فير5  جول  شاضع  اإلجتماعي 
ضقم  اإلسكا5  مجموعة  الرجراجا  
أليوط   سيدي  السابع  الطاأق   -  9
 Rue Jules Verne et Rue Regraga
  GH9 au 7éme étage Sidi Balyout
الداض البيراء املغرب نتيجة   (0 00
للم تسمح الظروف أمماضسة نشاط 

تجاضي.
و عي5:

السيد)ة( السيدة سعدية   حبيبي 
و عنوانه)ا( قر8ة الطياض ضقم 3)3 ، داض 
 Village Pilote N° 323, Dar أوعزة
 Bouazza -Casablanca  27223
)ة(  كمصفي  املغرب  البيراء  الداض 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
قر8ة  وفي   (0(0 يناير   (8 أتاض8خ 
 Village 3)3 ، داض أوعزة الطياض ضقم 
    Pilote N° 323, Dar Bouazza
الداض البيراء   Casablanca 27223

داض أوعزة  املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير 0)0) تحت ضقم 5)) 73.
389I

GMF

FROSTIME MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

FROSTIME MOROCCO
97 ، شاضع املقاومة ، الطاأق 06 ، 

0000)، الداضالبيراء املغرب
FROSTIME MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 97 ، 

شاضع املقاومة ، الطاأق 06 - 0000) 
الداضالبيراء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.536689
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   (0(0 دجنبر  في  )  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 FROSTIME الوحيد  الشر8ك  ذات 
ضبسمالها  مبلغ    MOROCCO
مقرها  وعنوا5  دضهم   50.000
 ، املقاومة  شاضع   ، 97 اإلجتماعي 
الداضالبيراء   (0000  -  06 الطاأق 

.Covid 19 : املغرب نتيجة ل
 ، 97 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شاضع املقاومة ، الطاأق 06 - 0000) 

الداضالبيراء املغرب. 
و عي5:

و  هولزوانجر  ماضك    السيد)ة( 
تايمز   ، أرودواي  عنوانه)ا(  55  
  00 8 الخامس  الطاأق   ، سكو8ر 
الواليات املتحدة  نيو8وضك     0(9(

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 976)77.
390I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 GROUPE SCOLAIRE
SAYARH )PRIVE( SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شر8ك

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 GROUPE SCOLAIRE SAYARH

PRIVE( SARL(  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
املصلى ازموض - 00 5) بزموض 

املغرب.
وفاة شر8ك

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.7 69

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في  0 ماضس  )0) تم اإلعالم 
أوفاة الشر8ك محمد عادل الصايغ 
 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  توزيع  و 
يناير   07 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

 )0) أالشك2 األتي :
 (   ، سعاد أن جلو5   السيد)ة( 

حصة .
 3   ، السالك   ايما5  السيد)ة( 

حصة .
 (   ، الصايغ   ضانية  السيد)ة( 

حصة.
 (   ، الصايغ   مالك  السيد)ة( 

حصة .
السيد)ة( ض8م الصايغ  ،  ) حصة .
السيد)ة( محمد عمر الصايغ  ،  5 

حصة .
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ )) ماضس 

 )0) تحت ضقم  9 6).
391I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

CINQ PLUS SERVICE
إعال5 متعدد القراضات

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el  99

 mouahidine appartement a2 ،
28820، mohammedia maroc

CINQ PLUS SERVICE «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: 79 مكرض 
شاضع محمد6  - 83000 تاضودانت 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.677

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 5  شتنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
شاضع  مكرض  الرئي�شي79  املقر  نق2 
نو8لي  دواض  الي  تاضودانت   6 محمد 
لقاللش  قيادات  ايت  جماعة  احمر 

تاضودانت
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
ز8ادة ضبس املال أمقداض 500.000.00 
دضهم ليصبح من 00.000.00  دضهم 
طر8ق  عن  دضهم   500.000.00 إلى 
للشركاء  الجاضي  الحساب  تحو28 
أقيمة  جديد  سهم   5000 وإنشاء 

اسمية 00.00  دضهم
قراض ضقم 3 : الذي ينص على مايلي: 
تعدي2 غرض الشركة من خالل إلغاء 
النشاط والتصميم والتشغي2 وإنشاء 
اإللكترونية  والتجاضة  الو8ب  مواقع 
نشاط  وإضافة  الكمبيوتر  وبرمجة 
نشاط اإلنشاء  العم2 املتنوع وإلغاء 
الهاتفية  االتصال  مراكز  وتشغي2 
بنظمة  تركيب  النشاط  وإضافة 
املراقبة واألمن وبالتالي يصبح الغرض 
املؤس�شي للشركة كما يلي: -1 تسو8ق 

جميع  وتركيب  وإصالح  وصيانة 

للمكاتب-  اآللي  التشغي2  معدات 

بعمال   2- اإللكترونية  الكهربائية- 

تركيب   3- املتعددة  البناء  واشغال 

نظام املراقبة واألمن

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

غرض الشركة 

أند ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

مقر الشركة

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ضبسمال الشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  0  أتاضودانت   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 83 .

392I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 GROUPE SCOLAIRE
SAYARH )PRIVE( SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي5 مسير جديد للشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT

 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE SAYARH

PRIVE( SARL(  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
املصلى ازموض - 00 5) بزموض 

املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.7 69

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)  املؤضخ في  0 

أن  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

جلو5 سعاد كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ )) ماضس 

 )0) تحت ضقم  9 6).
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STE GESTAC SUD SARL

STE KASBAH DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
STE KASBAH DESIGN  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب 

ضقم ) شقة 6 زاو8ة زنقة طاضق اأن 
ز8اد و زنقة اأن عائشة  عماضة 8   - 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3 67
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. KASBAH DESIGN
أائع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعة  منتوجات  أالتقسيط 

التقليدية -االستيراد و التصدير.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
زاو8ة زنقة طاضق اأن   6 شقة   ( ضقم 
 -    8 ز8اد و زنقة اأن عائشة  عماضة 

50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
ضشاضد  كينتاس   داسلفا  السيد 
دضهم   5.000 أقيمة  حصة   50   :

للحصة .

 50   : هيلي5  السيدة أيرز الودي  
حصة أقيمة 5.000 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ضشاضد  كينتاس   داسلفا  السيد 
 750 0 53 زنقة دو فوبوض  عنوانه)ا( 

أاضيس 0 750 أاضيس فرنسا.
هيلي5  الودي   أيرز  السيدة 
أوضدو  هوسما5   الي     3 عنوانه)ا( 

33300 أوضدو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ضشاضد  كينتاس   داسلفا  السيد 
 750 0 53 زنقة دو فوبوض  عنوانه)ا( 

أاضيس 0 750 أاضيس فرنسا
هيلي5  الودي   أيرز  السيدة 
أوضدو  هوسما5   الي     3 عنوانه)ا( 

33300 أوضدو فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28  أتاض8خ  0  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )59)) .
394I

COMPTA DAY SERVICES

AUTO ECOLE UNIVERSITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAY SERVICES
شاضع محمد الخامس الرقم 503 
الطاأق الرابع أني مالل ، 3000)، 

أني مالل املغرب
 AUTO ECOLE UNIVERSITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض ايت 
اعلي اكطاية ايت الربع قصبة تادلة 

- 3350) قصبة تادلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 559
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.ECOLE UNIVERSITE
مدضسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة.
: دواض ايت  عنوا5 املقر االجتماعي 
اعلي اكطاية ايت الربع قصبة تادلة - 

3350) قصبة تادلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

 AUTO ECOLE الشركة 
  00 أقيمة   UNIVERSITE : 1000

دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جهاضي  خولة  السيدة 
05  قربة  3 ضقم  حي الرحمة ألوك 

تادلة 3350) قصبة تادلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جهاضي  خولة  السيدة 
05  قربة  3 ضقم  حي الرحمة ألوك 

تادلة 3350) قصبة تادلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  االأتدائية أقصبة تادلة  

ماضس  )0) تحت ضقم  3.

395I

GRAPHITE PRINT

GRAPHITE PRINT كرافيت 
برينت

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GRAPHITE PRINT
  RUE 3 MAG MLY RCHID 2  ,73
CASABLANCA ، 20703 -، الداض 

البيراء املغرب
GRAPHITE PRINT كرافيت أر8نت 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 73 

زنقة 3 موالي ضشيد ) - 0660) الداض 
البيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5957 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
GRAPHITE PRINT كرافيت أر8نت.

الغرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 
في  بو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 
ولحساب  الخاص  لحسابها  الخاضج 

الغير:
األوفست  طباعة  جميع   -
والطباعة الرقمية واإلداض8ة والتجاض8ة 
والكتالوجات  والكتيبات  والنشرات 
البيع  ونقاط  والنشرات  وامللصقات 
والتجاض8ة  اإلداض8ة  والشاشات 
واإلعالنية املطبوعة وبكياس الشحن 
واألكالي2 على جميع الوسائط أجميع 

بشكالها ؛
الجرافيكي  والتصميم  اإلأداع   -

والديكوض والتخطيط ؛
من  االتصال  وسائط  طباعة   -

تكو8ن النصوص إلى التشكي2.
- اإلعال5 حسب الكائن والطباعة 

أالشاشة الحر8ر8ة ؛
واجهات   ، املركبات  تغليف   -

الجدضا5 ؛
املواد  جميع  وتصدير  استيراد   -
املتعلقة  وامللحقات  واملشتقات 
والتصنيع  والتسامي  أالطباعة 

والتشكي2.
والتصدير  واالستيراد  التجاضة   -
والتخليص الجمركي لجميع البرائع 

املنقولة أحرا بو أر8ا بو جوا ؛
غير  بو  املباشرة  املشاضكة   -
املباشرة في جميع العمليات التجاض8ة 
األشياء  أأحد  املتعلقة  واملنظمات 
إنشاء  طر8ق  عن  بعاله  املذكوضة 
منظمات  بو  مؤسسات  بو  شركات 
من خالل  بو   ، نوع  بي  من  جديدة 

حق  املساهمة في االكتتاب بو شراء 

بو  االجتماعي  االختياض  بو  امللكية 

االندماج ، بو أوسيلة بخرى ؛

العمليات  جميع  عام،  وبوجه   -

بو  تجاض8ة  كانت  سواء  نوع،  بي  من 

صناعية بو مالية بو دعائية بو منقولة 

بشك2  ترتبط  غيرها،  بو  عقاض8ة  بو 

بعاله  وضد  أما  مباشر  غير  بو  مباشر 

بو من املحتم2 ب5 تعزز تحقيقها بو 

توسيعها بو تطو8رها..

 73 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

زنقة 3 موالي ضشيد ) - 0660) الداض 

البيراء  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مدة   هشام  السيد 

 ( الطاأق   7 الشقة  أوملا5  زنقة   5

0050) الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  خلدي   محمد  السيد 

زنقة دوي ضقم 7 الطاأق 5 الشقة 0  

0300) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مدة   هشام  السيد 

 ( الطاأق   7 الشقة  أوملا5  زنقة   5

0050) الداض البيراء املغرب

عنوانه)ا(  خلدي   محمد  السيد 

زنقة دوي ضقم 7 الطاأق 5 الشقة 0  

0300) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

396I

CABINET CONSEIL ACHOURI

N.J.H.M FRERES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97

 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

 N.J.H.M FRERES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 05   ، 

الطاأق الثالث ، شقة 6  ، ناصية 

مصطفى املعاني ،    يناير - 0000) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597(0 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.N.J.H.M FRERES SARL AU

الترو8ج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

للعقاض.

 ،    05  : عنوا5 املقر االجتماعي 

ناصية   ،   6 شقة   ، الطاأق الثالث 

مصطفى املعاني ،    يناير - 0000) 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
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  .000   : السيد نوض الدين نعوم 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نوض الدين نعوم عنوانه)ا( 
املحمدية   536 ضقم  النهرة  حي 

3000) املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نوض الدين نعوم عنوانه)ا( 
املحمدية   536 ضقم  النهرة  حي 

3000) املحمدية املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 775)77.

397I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

EL BOUHALI LAAJAJRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،
FES MAROC

EL BOUHALI LAAJAJRA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

363 «ب» املح2 ضقم )0 تجزئة أاب 
األندلس طر8ق مكناس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67(07

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BOUHALI LAAJAJRA
مطوض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضات
مقاولة في األشفال العامة و البناء 

.
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
تجزئة أاب   0( املح2 ضقم  «ب»   363
 30000  - مكناس  طر8ق  األندلس 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
الوهاب  عبد  البهالي  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  البهالي  السيد 
الحديقة  ك3    37 ضقم  عنوانه)ا( 

تغاث  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الوهاب  عبد  البهالي  السيد 
الحديقة  ك3    37 ضقم  عنوانه)ا( 

تغاث  30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6 7 .
398I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

MHN EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT (0
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC
MHN EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  6 
 AV LALLA YACOUT  ANGLE
 MUSTAPHA  EL MAANI 2
 EME ETAGE CENTRE RIAD

 CASABLANCA - 20000
الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598559

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MHN : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

.EXPRESS
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع الغير.
 6  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 AV LALLA YACOUT  ANGLE
 MUSTAPHA  EL MAANI 2
 EME ETAGE CENTRE RIAD
 CASABLANCA - 20000

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الغاني موهب :  000.  
حصة أقيمة 00.000  دضهم للحصة 

.
السيد عبد الغاني موهب : 000  

أقيمة 00.000  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
موهب  الغاني  عبد  السيد 
 (83 ضقم  مديونة  تجزئة  عنوانه)ا( 
 (9590 الداضالبيراء  مديونة 

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

موهب  الغاني  عبد  السيد 

 (83 ضقم  مديونة  تجزئة  عنوانه)ا( 

 (9590 الداضالبيراء  مديونة 

الداضالبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  77393.

399I

BEFEC

 TAMUDA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BEFEC

30 شاضع الجيش امللكي ، 0000)، 

الداض البيراء املغرب

 TAMUDA DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 35 شاضع 

سيدي عبد الرحما5  - 0000) الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597. (7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TAMUDA DEVELOPPEMENT

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

35 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

سيدي عبد الرحما5  - 0000) الداض 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
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شركة  الحسينية  الشركة 
  00 حصة أقيمة   657   : مساهمة 

دضهم للحصة .
الشركة MG  :  143 حصة أقيمة 

00  دضهم للحصة .
السيد لغراضي محمد :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد لغراضي حمزة :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لغراضي محمد عنوانه)ا( 9 
إقامة أاي سيدي عبد الرحما5 بنفا 

0000) الداض البيراء املغرب.
عنوانه)ا(  حمزة  لغراضي  السيد 
بنفا  طامريس  زنقة  سلوا5  فيال 

0000) الداض البيراء املغرب.
شركة  الحسينية  الشركة 
عبد  شاضع   35 عنوانه)ا(  مساهمة 
البيراء  الداض   (0000 الرحما5 

املغرب.
الشركة MG  عنوانه)ا( 30 شاضع 
الداضالبيراء   (0000 الجيش امللكي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لغراضي محمد عنوانه)ا( 9 
إقامة أاي سيدي عبد الرحما5 بنفا 

0000) الداض البيراء املغرب
عنوانه)ا(  حمزة  لغراضي  السيد 
بنفا  طامريس  زنقة  سلوا5  فيال 

0000) الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 755.)77.
400I

alexi

PHARMACIE HORTENSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،
casablanca maroc

 PHARMACIE HORTENSIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55 شاضع 

عبد القادض مفتكر الدوض الثاني ضقم 

3 - 0300) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59 555

 05 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PHARMACIE HORTENSIA

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املستحررات الصيدالنية و الخرافية

ملنتجات  اإلنترنت  عبر  البيع 

الخطاطيف الطبية.

55 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

عبد القادض مفتكر الدوض الثاني ضقم 3 

- 0300) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : أاجي  فيردوس  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : أاجي  فيردوس  السيدة 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أاجي  فيردوس  السيدة 

الشروق  اقامة  كاليفوضفنيا  أاب 

طاأق 5 شقة 3  طر8ق مكة  0300) 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أاجي  فيردوس  السيدة 

الشروق  اقامة  كاليفوضفنيا  أاب 

طاأق 5 شقة 3  طر8ق مكة  0300) 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

401I

AL AGADIR

 STE SOS ASSISTANCE
 MEDICALE D’URGENCE

SARL A.U

إعال5 متعدد القراضات

AL AGADIR

 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،

maroc 80000، بكادير

 STE SOS ASSISTANCE

 MEDICALE D’URGENCE SARL

A.U «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ضقم  

ألوك )  زنقة مراكش بكادير  -  

56779 بكادير  املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: -.

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في  0 فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- ضقم  قراض 

مايلي: - تفو8ت08  حصة من السيد 

السيد  الشر8ك  إلى  مهدي  الهادي 

الشركة  تحو28   - بأوز8د   الحبيب 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة  

ذات الشر8ك الوحيد  -تحيي5 النظام 

األسا�شي للشركة - تخو28 صالحيات

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :--- ضقم  أند 

مايلي: -- 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   30 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

.98895et 56779 0) تحت ضقم( 

402I

CABINET CONSEIL ACHOURI

A.E IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97

 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

A.E IMMOBILIER   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 05   ، 

الطاأق الثالث ، شقة 6  ، ناصية 

مصطفى املعاني ،    يناير - 0000) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596555

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A.E  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.  IMMOBILIER

الترو8ج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العقاضي.

 ،    05  : عنوا5 املقر االجتماعي 

ناصية   ،   6 شقة   ، الطاأق الثالث 

مصطفى املعاني ،    يناير - 0000) 

الداض البيراء املغرب.
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد جباض العمري :  000.  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

العمري  جباض  عبد  السيد 
 66 ضقم  اللي2  مسك  حي  عنوانه)ا( 
املحمدية. 3000) املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

العمري  جباض  عبد  السيد 
 66 ضقم  اللي2  مسك  حي  عنوانه)ا( 

املحمدية. 3000) املحمدية املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 67 )77.
403I

AL AGADIR

STE OMML OPC  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AL AGADIR
 boulevard ABDERRAHIM

 BOUAABID 2Eme etage appt 9 ،
maroc 80000، بكادير

 STE OMML OPC  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

0) عماضة 09 الفرية تمديد حي 
الداخلة اكادير بكادير 80000 بكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
56879

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OMML OPC  SARL AU

جدولة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مشاضيع  وتنسيق  وتوجيه  وتخطيط 

البناء أجميع حرفها.

تخطيط ومراقبة بعمال موقع   °

البناء.

الواجهاتالتنظيمية  إداضة   °

والتقنية للبناء.

للدضاسات  اجتماعات  تنسيق   °

وتتبع بعمال البناءفي املوقع.

في  التطوضات  ومسايرة  إداضة   °

العم2.

° إداضة جودة العم2.

.

 (0 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

عماضة 09 الفرية تمديد حي الداخلة 

اكادير بكادير 80000 بكادير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مر8مة املغراني  عنوانه)ا( 

اكادير 80000 املغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مر8مة املغراني  عنوانه)ا( 

اكادير 80000 بكادير املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 98977.

404I

STE VIP COMPTA

CAFE GAZANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

STE VIP COMPTA

 BD BIR ANZARANE IMM

 ERAC APP N° 6 QU HASSANI

 YOUSSOUFIA، 46300،

YOUSSOUFIA MAROC

CAFE GAZANIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 79  

تجزئة اجنديز اليوسفية  - 56300 

اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(963

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.GAZANIA

صانع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

القهوة 

متعهد تقديم الطعام .

عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 79  

 56300  - تجزئة اجنديز اليوسفية  

اليوسفية املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : عادل  كروني  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد كروني عادل : 000  أقيمة 

00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كروني عادل  عنوانه)ا( حي 

االم2 زنقة الدضسة الرقم )0  56300 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كروني عادل عنوانه)ا( حي 

االم2 زنقة الدضسة الرقم )0  56300 

اليوسفية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أاليوسفية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 63/2021.

405I

LK CONSULTING SARL

املرواني شنج
إعال5 متعدد القراضات

LK CONSULTING SARL

شاضع محمد الخامس ضقم 55 

الطاأق الثاث ضقم 8  تطوا5 ، 

93000، تطوا5 املغرب

املرواني شنج  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

محمد الخامس ضقم 0) مكرض - 

93000 تطوا5 املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.839 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )0 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

اعادة توزيع الحصص بعد وفاة احد 

املساهمي5 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

محمد  السيد  جديد  مسير  تعي5 

املرواني 
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وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 
النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6 : الذي ينص على مايلي: 
دضهم   محمد.........59500   املرواني 
59300  دضهم  املرواني عبد الخالق 
دضهم    59300 نوضالدين  املرواني 
املرواني كوثر 00 )  دضهم  املرواني 
دضهم املرواني لطيفة    ( 00 حنا5 
فطيمة  الخليفي  دضهم    ( 00

5600  دضهم  املجموع 500000 
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
املرواني محمد 595   حصة  املرواني 
املرواني  593 حصة  الخالق  عبد 
593 حصة املرواني كوثر  نوضالدين 
 ) حصة  املرواني حنا5  )  حصة 
املرواني لطيفة  )  حصة الخليفي 
 5000 املجموع  حصة    56 فطيمة 

حصة 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28  أتاض8خ  0  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم  077.
406I

CABINET CRCOM

DIAMOND HEAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية
DIAMOND HEAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 
التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 53) 
تجزئة الوفاق زواغة فاس - 30000 

فاس املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.50595

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  5  ماضس  )0)  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ ضبسمالها    DIAMOND HEAD
مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

اإلجتماعي 53) تجزئة الوفاق زواغة 
فاس - 30000 فاس املغرب نتيجة ل 

: ح2 الشركة .
 (53 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 30000  - تجزئة الوفاق زواغة فاس 

فاس املغرب. 
و عي5:

و  ضاشدي   املغرب   السيد)ة( 
0) زنقة بأو الطيب املتنبي  عنوانه)ا( 
شقة 9 30000 فاس املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
ضاشدي   العز8ز   عبد  السيد)ة( 
جنا5  غماضة  زنقة   5 عنوانه)ا(  و 
 30000 أوجيدة   سيدي  أوطاعة 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  فرحو5   سعاد   السيد)ة( 
جنا5  غماضة  زنقة   5 عنوانه)ا( 
 30000 أوجيدة   سيدي  أوطاعة 

فاس املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 730 .
407I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

EL HADI MED NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT (0
 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA MAROC
EL HADI MED NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 
 RESIDENCE ARRAYANE RUE

 12 N 7 QUARTUER SIDI
 MOUMEN  CASABLANCA -

0500) الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

593(( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0(0 نونبر   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HADI MED NEGOCE

غرض الشركة أإيجاز : مقهى.

 : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 RESIDENCE ARRAYANE RUE 12

  N 7 QUARTUER SIDI MOUMEN

 CASABLANCA - 20400

الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الهادي  ياسي5  السيد 

دضهم    00.000 أقيمة  حصة 

للحصة.

  000  : الهادي  ياسي5  السيد 

أقيمة 00.000  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الهادي  ياسي5  السيد 

دواض اهاللت مديونة البيراء 9590) 

الداضالبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الهادي  ياسي5  السيد 

دواض اهاللت مديونة البيراء 9590) 

الداضالبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 768779.

408I

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

اكغوطيك-الب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66

 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

اكغوطيك-الب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

 RUE 8 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 EL FARABI RÉSIDENCE PALACE

 ENTRE SOL NO 6A  - 90000

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5965

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

اكغوطيك-الب.

تحلي2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األغذية الزضاعية والبيئية

.

 RUE  8  : املقر االجتماعي  عنوا5 

 EL FARABI RÉSIDENCE PALACE

 ENTRE SOL NO 6A  - 90000

طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة نوال الكوطيط 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نوال الكوطيط عنوانه)ا( 

 RES DOHA VAL FLEURI NO 29

طنجة   ETAGE 8 NO 52 90000

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نوال الكوطيط عنوانه)ا( 

 RES DOHA VAL FLEURI NO 29

طنجة   ETAGE 8 NO 52 90000

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  05 5).

409I

LA DILIGENCE COMPTABLE

ARTRANORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE

6  زنقة عبد العز8ز الثعالبي شاضع 

عالل أن عبد هللا الطاأق الثاني 

املكتب ضقم 5  فاس ، 30000، 

فاس املغرب

ARTRANORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم  3 

تجزئة عاطف عي5 عمير الطاأق 

الثالث الشقة ضقم 5 فاس - 30050 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(33

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ARTRANORD

بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و بشغال البناء..
ضقم  3   : عنوا5 املقر االجتماعي 

الطاأق  عمير  عي5  عاطف  تجزئة 

 30050  - 5 فاس  الثالث الشقة ضقم 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

500.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

  : صو�شي  علوي  ضشيد  السيد 

دضهم   100,00 أقيمة  حصة   3.000

للحصة .

 (.000   : لكح2  كمال  السيد 

حصة أقيمة 100,00 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

صو�شي  علوي  ضشيد  السيد 
عنوانه)ا( 3  زنقة الحسي5 الدخي�شي 

اقامة مالك الشقة 8 الطاأق الثالث 

م.ج 30000 فاس املغرب.
السيد كمال لكح2 عنوانه)ا( ضقم 

 5 الطاأق االول الشقة   8 عماضة   86

فاس  املرجة  الزهوض  ض8اض  تجزئة 

30090 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

صو�شي  علوي  ضشيد  السيد 
عنوانه)ا( 3  زنقة الحسي5 الدخي�شي 

اقامة مالك الشقة 8 الطاأق الثالث 

م.ج 30000 فاس املغرب
السيد كمال لكح2 عنوانه)ا( ضقم 

 5 الطاأق االول الشقة   8 عماضة   86

فاس  املرجة  الزهوض  ض8اض  تجزئة 

30090 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 739 .

410I

FOGHAL GESTION SARL AU

 STE NOUVELLE AIRE DES
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ضفع ضبسمال الشركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

 STE NOUVELLE AIRE DES
TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة دينا 
شقة 0 حي واد فاس - 00 30 فاس 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.53577

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم  ماضس  )0)    5 في  املؤضخ 
أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم»   300.000» قدضه 
«700.000.  دضهم» إلى «000.000.) 
مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 
مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 2021/1728.
411I

fudben

AMIRI LELIAMAR SRL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudben
-71شاضع املسيرة الناظوض، 000)6، 

الناظوض املغرب
  AMIRI LELIAMAR SRL شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمرا5 ضقم  68)-)68) الطاأق 
األول شقة ضقم 3 سلوا5 - )70)6 

اقليم الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 839
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. AMIRI LELIAMAR SRL
منعش   -  : غرض الشركة أإيجاز 

عقاضي.
األشغال  عمليات  جميع  -انجاز 
وبيع  الغير  و  الدولة  لحساب  البناء 

األضا�شي املجزئة. .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الطاأق   2681-2682 ضقم  العمرا5 
 6(70(  - سلوا5   3 األول شقة ضقم 

اقليم الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 350   : عبدهللا  عميري  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 330   : املصطفى  كاضي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
حصة   330   : عمر  فقير  السيد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 350  : عبدهللا  عميري  السيد 

أقيمة 35.000 دضهم.
 330  : املصطفى  كاضي  السيد 

أقيمة 33.000 دضهم.
أقيمة   330  : عمر  فقير  السيد 

33.000 دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عميري عبدهللا عنوانه)ا( 
العروي  الخطاب  اأن  عمر  شاضع 

553)6 الناظوض املغرب.
السيد كاضي املصطفى عنوانه)ا( 
 6(05( وكي2  أني  اكدوض5  دواض 

الناظوض املغرب.
السيد فقير عمر عنوانه)ا( تجزئة 
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 6(70( سلوا5    08 ضقم  العمرا5 
الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد كاضي املصطفى عنوانه)ا( 
 6(05( وكي2  أني  اكدوض5  دواض 

الناظوض املغرب
السيد فقير عمر عنوانه)ا( تجزئة 
 6(70( سلوا5    08 ضقم  العمرا5 

الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 6) ماضس 

 )0) تحت ضقم 6)6.
412I

CABINET CADRE CONSEIL

MEDSALDI CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 MEDSALDI CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )  

مسجد عمر اأن عبد العز8ز وضزازات 
- 55000 وضزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MEDSALDI CAR SARL AU
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات أدو5 سائق.
  ( ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
مسجد عمر اأن عبد العز8ز وضزازات 

- 55000 وضزازات املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
السيد اداي سعيد :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(                   سعيد  اداي  السيد 
زاكوضة  تمزموط  اكن  ايت  دواض 

57900 زاكوضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بحمد  فوضيس  السيد 
زاكوضة  تمزموط  اكن  ايت  دواض 

57900 زاكوضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
09 بأر28  االأتدائية أوضزازات  أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم 37).
413I

INFOPLUME

VALENCIA RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

INFOPLUME
59  شاضع محمد الخامس اقامة 

ميموزا   ضقم 7  ، 90000، طنجة 
املغرب

VALENCIA RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9)، ونقة 
عمر إأن العاص، الطاأق 3، ضقم 3) 

- 90000 طنجت املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تمت  يناير  )0)    8 في  املؤضخ 

املصادقة على :
سعاد  خناتة  )ة(  السيد  تفو8ت 

اجتماعية  حصة   500 محيالدين 

500 حصة لفائدة  السيد  من بص2 

بأر28   (0 عثما5 الرغوي أتاض8خ  )ة(  

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 9)58).

414I

JABRA TRAV SARL

JABRA TRAV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

JABRA TRAV SARL

 MAGASIN N° 01 COMPLEXE

 NOUR GH54, DOUAR BNI

 TOUZINE ROUTE DE RABAT ،

90090، TANGER MAROC

JABRA TRAV SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5 مجمع 

املجد  5 الطاأق 3 شقة ضقم )   - 

90000 طنجة  املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.60839

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في  0 فبراير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة   3 الطاأق   5 مجمع املجد    5»

املغرب»  طنجة    90000  -    ( ضقم 

   GH54إلى «املتجر ضقم  0 مجمع توض

 - الرباط    طر8ق  توز8ن  أني  ,دواض 

90090 طنجة  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 77  5).

415I

MEDATEX SARL

MEDATEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

MEDATEX SARL

 AVENUE MARRAKECH 18,

 RÉSIDENCE AL KHANSAE 2

 ENTRE SOL BUREAU N° 4 ،

90000، TANGER MAROC

MEDATEX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 3 

ضقم 56 حي أيلير  - 00 90 طنجة  

املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.679 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 3  نونبر 0)0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 90 00  - 56 حي أيلير   3 ضقم  «زنقة 

شاضع     8» إلى  املغرب»  طنجة  

أي5   ( الخنساء  إقامة  مراكش 

 90000  -   5 ضقم  املكتب  الطاأقي5 

طنجة  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )8  5).

416I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE CITY FASI GENERAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،

30000، FES MAROC

STE CITY FASI GENERAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم 5 

دضب الر8حاني الفخاض8ن فاس املدينة 

فاس 30000 فاس املغرب.
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قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.5 997

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  يناير  )0)    ( املؤضخ في 

شركة   STE CITY FASI GENERAL

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  دضهم   80.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي ضقم 5 دضب الر8حاني 

 30000 الفخاض8ن فاس املدينة فاس 

النشاط  النتهاء  نتيجة  املغرب  فاس 

التجاضي.

و عي5:
الطاهري  يوسف   السيد)ة( 
دضب  ضقم    عنوانه)ا(  و  العلوي 

أوجيدة  سيدي  الحبي2  الكنيف 

)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.
السيد)ة( ضشيد  الطاهري العلوي 
الكنيف  دضب  ضقم    عنوانه)ا(  و 

الحبي2 سيدي أوجيدة 30000 فاس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض8خ )  يناير  )0) وفي ضقم 5 دضب 

الر8حاني الفخاض8ن فاس املدينة فاس 

30000 فاس املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 644/2021.

417I

DINA HOME DESIGN SARL AU

 DINA HOME DESIGN SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

DINA HOME DESIGN SARL AU

5 زنقة 7  تجزئة العيو5 الشرف 

قطعة ضقم 5) ، 90070، طنجة 

املغرب

 DINA HOME DESIGN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 7  

تجزئة العيو5 الشرف قطعة ضقم 5) 

- 90070 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5065

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DINA : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.HOME DESIGN SARL AU

وكالة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

طباعة  واالشهاض.  االتصاالت 

األوفست والطباعة الرقمية. التزيي5. 

شراء وبيع لوازم املكتب والطباعة. 

بشغال  االشهاض8ة.  اللوحات  صناعة 

مختلفة.

العمليات  جميع  عامة،  وبصفة 

واملالية  والصناعية  التجاض8ة 

واملنقولة بو العقاض8ة التي قد ترتبط 

أك2  مباشر،  غير  بو  مباشر  بشك2 

إليها  املشاض  العمليات  بو بعض هذه 

بعاله والكفيلة أتطو8ر الشركة..
عنوا5 املقر االجتماعي : 5 زنقة 7  

تجزئة العيو5 الشرف قطعة ضقم 5) 

- 90070 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة دينا حمودا5  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيدة دينا حمودا5  

 90070   35 حي املنظر الجمي2 ضقم 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة دينا حمودا5  
 90070   35 حي املنظر الجمي2 ضقم 

طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7   5).

418I

SAGASUD

TACHROUN NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شاضع االمير موالي عبد هللا ضقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب
TACHROUN NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
الوحدة تجزئة االم2 ضقم 09 املر�شى 

- 70000 العيو5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
36007

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TACHROUN NEGOCE
الصيد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
أالجملة  السمك  تجاضة  البحري 
للبرائع  الطرقي  النق2  والتقسيط 
مالحي  صناعي  تجاضي  نشاط  ك2 

خدماتي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
املر�شى   09 الوحدة تجزئة االم2 ضقم 

- 70000 العيو5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : املهدي تشرو5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تشرو5  املهدي  السيد 
 09 ضقم  االم2  تجزئة  الوحدة  حي 

املر�شى 70000 العيو5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تشرو5  املهدي  السيد 
 09 ضقم  االم2  تجزئة  الوحدة  حي 

املر�شى 70000 العيو5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 053 .
419I

FOUZMEDIA

SATMIL TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SATMIL TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 
موالي عبدالعز8ز شاضع موالي 
عبدالعز8ز الرقم 5 - 5000  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59979

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
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الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SATMIL TRANS

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

نق2 املستخدمي5

مقاول في نق2 السلع

املختلفة  االشغال  في  مقاول 

واشغال البناء.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع  عبدالعز8ز  موالي  اقامة 

  5000  -  5 موالي عبدالعز8ز الرقم 

القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشقيرني كمال عنوانه)ا( 

الركابي اوالد أوشيبة عامر السفلية 

5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشقيرني كمال عنوانه)ا( 

الركابي اوالد أوشيبة عامر السفلية 

5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم -.

420I

VISION VASTE CONSULTING

MODIGLIANI
عقد تسيير حر ألص2 تجاضي )األشخاص 

املعنو8و5(

عقد تسيير حر ألص2 تجاضي

MODIGLIANI

أمقت�شى  عقد عرفي مؤضخ قي 7) 

 MODIGLIANI بعطى  يناير  )0) 

 7 0 9 التجاضي  أالسج2  املسج2 

حق  أطنجة  التجاض8ة  أاملحكمة 

التسيير الحر لألص2 التجاضي الكائن 

ب شاضع تاضودانت إقامة تاضدا5 ضقم 

لفائدة  املغرب  طنجة   90000  -  9

) سنة  ملدة   IBNYASSINE LOUTFI

تبتدئ من  0 يناير  )0) و تنتهي في 
مقاأ2 مبلغ شهري   (0(( دجنبر   3 

قيمته 9.000 دضهم.

421I

SAGASUD

 SERVICES DE POISSONS

IDRIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

ضقم  االمير موالي عبد هللا  شاضع 

 LAAYOUNE، 70000، العيو5   (3

LAAYOUNE املغرب

 SERVICES DE POISSONS

IDRIS شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد

تجزئة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 

 -   35 مدينة الوحدة ألوك س ضقم 

70000  العيو5 املغرب

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36005

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
.SERVICES DE POISSONS IDRIS

الصيد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
أالجملة  السمك  تجاضة  البحري 
للبرائع  الطرقي  النق2  والتقسيط 
تجترة عامة ك2 نشاط تجاضي صناعي 

مالحي خدماتي.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 -   35 مدينة الوحدة ألوك س ضقم 

70000  العيو5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد ادضيس اغر8رو 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادضيس اغر8رو عنوانه)ا( 
انزكا5   86350 تراست   6(( الزنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادضيس اغر8رو عنوانه)ا( 
انزكا5   86350 تراست   6(( الزنقة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم )05 .
422I

فيكوجيس

 CREATION INNOVATION
)SOLUTION )C.I.S

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

فيكوجيس
53 زنقة موض8طانيا الشقة 5 جيليز ، 

50000، مراكش املغرب
 CREATION INNOVATION

SOLUTION )C.I.S(  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
الثاني ضقم 8 6 املسيرة ) ب مراكش  - 

50 50 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  3559

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 CREATION INNOVATION

. (SOLUTION )C.I.S
غرض الشركة أإيجاز : أيع  اآلالت 

الزضاعية.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الثاني ضقم 8 6 املسيرة ) ب مراكش  - 

50 50 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عادل غرب اللي2  :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اللي2   غرب  عادل  السيد 
 7 9 ضقم  عنوانه)ا( داض السالم عماضة 

اسعادة  50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللي2   غرب  عادل  السيد 
 7 9 ضقم  عنوانه)ا( داض السالم عماضة 

اسعادة  50000 مراكش  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 765)) .
423I
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SAGASUD

 MEDELLY AGRO
ALIMENTARIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SAGASUD

شاضع االمير موالي عبد هللا ضقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب

 MEDELLY AGRO ALIMENTARIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

االسماعيلية ضقم 0) زنقة 05 - 

70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36035

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MEDELLY AGRO ALIMENTARIO

تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية  املراد  وتصدير  استيراد 

الطازجة واملعلبة أالجملة والتقسيط 

استيراد وتصدير السلع تجاضة عامة 

ك2 نشاط تجاضي صناعي خدماتي.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 -  05 زنقة   (0 ضقم  االسماعيلية 

70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الزهري  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 STANIA PREDA السيدة 

  00 أقيمة  حصة   ELENA :  500

دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزهري  محمد  السيد 
عماضة محمد فاض2 ألوك ت ضقم 07 
حي الشهداء 70000 العيو5 املغرب.
 STANIA PREDA ELENA السيدة
عنوانه)ا( عماضة محمد فاض2 ألوك 

ت ضقم 07 70000 العيو5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزهري  محمد  السيد 
عماضة محمد فاض2 ألوك ت ضقم 07 

حي الشهداء 70000 العيو5 املغرب
 STANIA PREDA ELENA السيدة
عنوانه)ا( عماضة محمد فاض2 ألوك 

ت ضقم 07 70000 العيو5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 083 .

424I

إزي أروتي5

إزي بروتين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إزي أروتي5
75 ألوك اأطيح تمديد الداخلة 
بكادير 75 ألوك اأطيح تمديد 

الداخلة بكادير، 80000، بكادير 
املغرب

إزي أروتي5 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي إكيا 
عبو ملزاض  - 50 86 ايت ملول إنزكا5 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

((665
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إزي   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

أروتي5.

تدو8ر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عبر  العرو8ة  النفايات  وتثمي5 

تحو8لها ملنتوجات ذات قيمة مرافة 

كاألعالف واألسمدة البيولوجية .

حي إكيا   : عنوا5 املقر االجتماعي 

عبو ملزاض  - 50 86 ايت ملول إنزكا5 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
إزي   / بفوناس  حسناء  السيدة 
  .000 أقيمة  حصة   95   : أروتي5 

دضهم للحصة .
السيد مصطفى مستحفيظ / إزي 
أروتي5 :  5 حصة أقيمة 000.  دضهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
إزي   / بفوناس  حسناء  السيدة 
بأطيح  75ألوك  عنوانه)ا(  أروتي5 

تمديد الداخلة بكادير 80000 بكادير 

املغرب.

 / مستحفيظ  مصطفى  السيد 

إزي أروتي5 عنوانه)ا( 75ألوك بأطيح 

تمديد الداخلة بكادير 80000 بكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
إزي   / بفوناس  حسناء  السيدة 
بأطيح  75ألوك  عنوانه)ا(  أروتي5 

تمديد الداخلة بكادير 80000 بكادير 

املغرب

 / مستحفيظ  مصطفى  السيد 

إزي أروتي5 عنوانه)ا( 75ألوك بأطيح 

تمديد الداخلة بكادير 80000 بكادير 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   09 أتاض8خ  االأتدائية أانزكا5  

 )0) تحت ضقم 6)5.

425I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PARK CONGELADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم  5-0)77 

صندوق البريد ضقم 56 ، 73000، 

الداخلة املغرب

PARK CONGELADOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي القسم 

)0 ضقم ب7   - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7863

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARK : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.CONGELADOS

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السمك أالجملة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 73000  - ب7    ضقم   0( القسم 

الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 CHOON SOO  PARK السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة   :  500

للحصة.

 HYANG SOOK PARK السيدة 

دضهم    00 أقيمة  حصة   :  500

للحصة.



8803 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 CHOON SOO PARK السيد 
عنوانه)ا( - 73000 الداخلة املغرب.
 HYANG SOOK PARK السيدة 
عنوانه)ا( - 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

 CHOON SOO PARK السيد 
عنوانه)ا( - 73000 الداخلة املغرب

 HYANG SOOK PARK السيدة 
عنوانه)ا( - 73000 الداخلة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

بأر28  )0) تحت ضقم 565.
426I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

AGOUR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شاضع سيدي محمد ، 5000 ، 
الخميسات املغرب

AGOUR CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 78  
مكرض شاضع الحسن األول - 5000  

الخميسات املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.(53  

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  9) ماضس  )0)  املؤضخ في 
AGOUR CAR شركة ذات املسؤولية 
 500.000 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 
  78 دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 
  5000  - مكرض شاضع الحسن األول 

الخميسات املغرب نتيجة الألزمة.
و عي5:

السيد)ة( لبنى  مروش و عنوانه)ا( 
  5000 تاداضت  تجزئة   B زنقة    3
)ة(  كمصفي  املغرب  الخميسات 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
  78 وفي  ماضس  )0)   (9 أتاض8خ 
  5000  - مكرض شاضع الحسن األول 

الخميسات املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالخميسات   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 7  .
427I

SOLUCIA EXPERTISE

LFM IT
إعال5 متعدد القراضات

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
LFM IT «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ضقم    
زنقة عز8ز أالل الطاأق الخامس, 
املعاض8ف - 0330) الداض البيراء 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. (59865

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 5) فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
  (00 زكري  محمد  السيد  تفو8ت 

حصة للسيد املعطي ضز8ق. 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تغيير اسم الشركة من « LFM IT » إلى 

  .« AZIKMA SERVICES »
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :3 ضقم  أند 
تأخذ الشركة اسم   : التسمية  مايلي: 
«AZIKMA SERVICES» شركة ذات 
مسؤولية محدودة للشر8ك الوحيد. 
في جميع األعمال والفواتيروالقسائم 
وبي مستندات تتعلق أالشركة، يجب 
املكتوبة  الكلمات  االسم  يتبع  ب5 
ذات  شركة  كام2،  وبشك2  أوضوح 
مسؤولية محدودة للشر8ك الوحيد.

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

ساهم في هذه الشركة   : املساهمات 

 120.000,00 املعطي ضز8ق  السيد    :

دضهم(  بلف  وعشرو5  )مائة  دضهم 

)مائة  دضهم   120.000,00  : املجموع 

وعشرو5 بلف دضهم(.

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ضبس املال اإلجتماعي : يبلغ الربسمال 

اإلجتماعي : 120.000,00دضهم )مائة 

مقسمة  وهي  دضهم(  بلف  وعشرو5 

حصة  ومائتي(  00) )بلف  إلى 

للحصة  دضهم  )مائة(    00 أقيمة 

مدفوعة  أالكام2,  فيها  اإلشتراك  تم 

أالكام2 ومخصصة على النحو التالي 

)بلف    (00 ضز8ق  املعطي  السيد   :

ومائتي( حصة.

على  ينص  الذي   : 5 ضقم  أند 

السيد   تعي5  يتم   : املدضاء  مايلي: 

املعطي ضز8ق مغربي الجنسية، املزداد 

أتاض8خ  املحمدي  حي  السبع  بعي5 

 (5 واملقيم في عماضة   23/07/1968

الحام2  البرنو�شي البيراء،   (( ضقم 

 BJ80088 ضقم   الوطنية  للبطاقة 

محدودة،  غير  ملدة  للشركة  مديرا 

التعيي5  هذا  أقبوله  املدير  يصرح 

موضًحا بنه ال يوجد بي اعتراض بو 

نفسه قد يمنعه من  حظر من تلقاء 

هذا التعيي5، وسيتم تحديد بجره في 

قانو5 الحق.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 9 7750.

428I

FOUZMEDIA

ECLAIRCIR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ECLAIRCIR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 53 زنقة 
موالي عبدهللا مكتب ضقم 6  

الطاأق الخامس  - 5000  القنيطرة 
املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 07 دجنبر 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مكتب  عبدهللا  موالي  زنقة   53»
  5000  - الطاأق الخامس     6 ضقم 
القنيطرة املغرب» إلى «39 زاو8ة شاضع 
محمد الديوضي وزنقة االميرة عائشة 
إقامة النخي2 مكتب ضقم )  الطاأق 

الثاني  - 5000  القنيطرة  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم 56) 8.

429I

 BEPOLYCO  مكتب الدضاسات املتعدد االستشاضات

ش م م

 STE BEZZA
 ABDERRAHMANE MINING
SARL  شركة بزا عبد الرحمان 

للمعادن ش.م.م.ب.ش.و.
إعال5 متعدد القراضات

مكتب الدضاسات املتعدد 
االستشاضات  BEPOLYCO ش م م
ضقم 0   حي الحسني شاضع موالي 
ضشيد وضزازات ، 55000، وضزازات 

املغرب
 STE BEZZA ABDERRAHMANE
MINING SARL  شركة أزا عبد 

الرحما5 للمعاد5 ش.م.م.ب.ش.و. 
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر8ك الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: دواض 

زاو8ة سيدي أالل قيادة ويسلسات 
تازناخت  - - وضزازات  املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.8809
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5) فبراير  )0)
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تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 

أقيمة  الراسمال  من  الرفع  مايلي: 

الشر8ك  قام  حيت  300.000دضهم 

تلمنصوض  احمد  السيد  القديم 

أاالتياب أماقدضه ستو5 الف دضهم 

السيد  من  ك2  الجدد  والشركاء 
اضبعو5  قدضه  أما  تلمنصوضالحبيب 

شداف  زكر8اء  والسيد  دضهم  الف 

والسيدة  دضهم  الف  مائة  ماقدضه 

الف  مائة  ماقدضه  كوتر  تلمنصوض 

االجمالي  الراسمال  ليصبح  دضهم 

مقسم  دضهم  مائة  اضبعة  للشركة  

تلمنصوض  يالي:  كما  الشركاء  أي5 

كوتر  تلمنصوض  600 حصة  احمد 

 500 000 حصة تلمنصوض الحبيب 

000  حصة  حصة و شداف زكر8اء 

قيمة ك2 حصة 00 دضهم.

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير الهدف الرئي�شي للشركة ليصبح 

البحت  يالي  كما  القراض  هدا   بعد 

و  االستيراد  املعادد5   استغالل  و 

التصدير

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

ينص  الذي   :03-06 ضقم  أند 

على مايلي: البنود التي لحقها التغيير 

الساأق

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أوضزازات  أتاض8خ 5) ماضس 

 )0) تحت ضقم 96 .

430I

FIDUCIAIRE ZBIRI

TRAVAUX LUX DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

FIDUCIAIRE ZBIRI

 AVENUE ZERKTOUNI 36/35

 APT N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TRAVAUX LUX DESIGN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 
 AVENUE MOHAMED 36/35

 ZERKTOUNI APPT N° 10
GUELIZ  - 40000 مراكش  املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(0 ماضس    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :
 ZHAR )ة(  السيد  تفو8ت 
حصة اجتماعية   ABDELHADI 33
السيد  حصة لفائدة    33 من بص2 
  ( أتاض8خ    ZAKARIA LOUDYI )ة( 

ماضس 0)0).
  EL KADRI )ة(  السيد  تفو8ت 
من  اجتماعية  حصة   OMAR 33
)ة(  السيد  حصة لفائدة    33 بص2 
  ( أتاض8خ    ZAKARIA LOUDYI

ماضس 0)0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز  أتاض8خ  0  التجاض8ة أمراكش  

0)0) تحت ضقم   )98.

431I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

ANZAR HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ANZAR HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
األض�شي ضقم 3 ساحة موالي عبد 
العز8ز و شاضع عمر أن الخطاب  - 

90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  50 7
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ANZAR HOME

تصنيع و   : غرض الشركة أإيجاز 

أيع بثاث املنزل 

االستراد و التصدير.

الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

عبد  موالي  ساحة   3 ضقم  األض�شي 

 - الخطاب   أن  عمر  و شاضع  العز8ز 

90000 طنجة  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 (00   : يحياوي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (00   : مبصط  سامية  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 600   : أوزكاوي  ادضيس  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يحياوي  محمد  السيد 

فرنسا 90)6) فرنسا فرنسا.

السيدة سامية مبصط عنوانه)ا( 

شاضع  س   اقبال  اقامة   5 شقة 

مكناس    50000 امللكي   الجيش 

املغرب.

السيد ادضيس أوزكاوي عنوانه)ا( 

هولندا   989) هولندا   هولندا  .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يحياوي  محمد  السيد 

فرنسا 90)6) فرنسا فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 8 )3.
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TECHNIREV

CHEZ LE LIBANAIS
إعال5 متعدد القراضات

CHEZ LE LIBANAIS

 ،RUE ABDELLAH ، 20000 65

maroc الداض البيراء

CHEZ LE LIBANAIS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 7 

 RESIDENCE RAMI RUE SEBTA

 2 EME ETAGE BUREAU N8

CASABLANCA  - 20000 الداض 

البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.58(095

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 3) فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

أمقت�شى قراض الشر8ك الوحيد املؤضخ 

تم تحو28 املقر  فبراير  )0)   (3 في 

 7» من  للشركة  الحالي  االجتماعي 

 RESIDENCE RAMI RUE SEBTA

الداض   2 EME ETAGE B 8 - 20000

 RUE  73» إلى  املغرب»  البيراء 

 ABOU ISHAK AL MAROUNI

البيراء  الداض   RDC - 20000

املغرب».

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

قت�شى قراض الشر8ك الوحيد املؤضخ 

تم إقالة املسير  فبراير  )0)   (3 في 

السيد عباس كالكش

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

 RUE  73 سيكو5 املكتب الرئي�شي في 

 ABOU ISHAK AL MAROUNI

RDC MAARIF CASABLANCA

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 805 77.

433I
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N-ARAISSI SARL AU

ORIGIN SOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

N-ARAISSI SARL AU

 Résidence Akhawane Rue Abou

 Alâa Maari 4ème Etage App N°7

 – TANGER ، 9000، TANGER

MAROC

ORIGIN SOFT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

العز8ز8ة شاضع اململكة العربية 

السعودية الطاأق 3 ضقم 0) - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  59(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ORIGIN SOFT

تهدف     : أإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة سواء في املغرب او في الخاضج 

الى:

كخدمة  أرمجية  منصة  توفير   •

تطبيقات  أواسطة  مخصصة 

وشفافية  سيولة  لتعز8ز  معلوماتية 

املعلومات املتعلقة أالسلع واملنتجات 

من  تتبعها  إمكانية  إلى  أاإلضافة 

طرف إلى طرف من سلسلة الخدمات 

اللوجستية أمساعدة

 QR code )codes-barres ou  

autres codes( ؛

تحسي5 تدفق املعلومات من   •  •

خالل الشهادات في دائرة الخدمات 

اللوجستية واالستشاضات.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

العربية  اململكة  شاضع  العز8ز8ة 
السعودية الطاأق 3 ضقم 0) - 90000 

طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : السيد محمد أدض ايت أال 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أال  ايت  أدض  محمد  السيد 

 Cutting CT Walnut عنوانه)ا(  

كاليفوضنيا   Creek 22 94596

الواليات املتحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أال  ايت  أدض  محمد  السيد 

 Cutting CT Walnut عنوانه)ا(  

كاليفوضنيا   Creek 22 94596

الواليات املتحدة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28  أتاض8خ  0  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 008 5).
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SOCIETE MODYANI SARL

GOLDEN.FR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب

GOLDEN.FR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة أاب 

سبتة شاضع العلو8ي5 ممر  0 إقامة 

بحمد الطاأق األول شقة ضقم ) 

الفنيدق - 00 93 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(8957

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GOLDEN.FR

غرض الشركة أإيجاز : - مختلف 

بعمال البناء..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ممر  0  العلو8ي5  شاضع  سبتة  أاب 

إقامة بحمد الطاأق األول شقة ضقم 

) الفنيدق - 00 93 الفنيدق املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   330   : السيد عادل طايا 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

حصة   350   : السيد منعم طايا 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد ادضي�شي عالمي عماد :  330 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  طايا  منعم  السيد 

العلوي  العربي  موالي  زنقة  النزاهة 

ضقم 09 طنجة 90060 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  طايا  عادل  السيد 

تجزئة أاب سبتة شاضع عبد الخالق 

 93 00 الفنيدق   36 عماضة  طريس 

الفنيدق املغرب.

عماد  عالمي  ادضي�شي  السيد 

الفطواكي  حما5  زاو8ة  عنوانه)ا( 

ب  35عماضة  الشقة   الدكالي  ومباضك 

0)50  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  طايا  منعم  السيد 
العلوي  العربي  موالي  زنقة  النزاهة 

ضقم 09  90060 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  طايا  عادل  السيد 
تجزئة أاب سبتة شاضع عبد الخالق 
الفنيدق   90 00   36 طريس عماضة 

املغرب
عماد  عالمي  ادضي�شي  السيد 
الفطواكي  حما5  زاو8ة  عنوانه)ا( 
ب  35عماضة  الشقة   الدكالي  ومباضك 

0)50  القنيطرة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (( أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0665.
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ETUCOM

SOFERTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

ETUCOM
 N°842 1ER ETAGE APP 4 AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
SOFERTRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

)55 املحاميد 7  - 50000 مراكش 
املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.8 857
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم  بأر28  )0)   05 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
«900.000 دضهم» بي من «00.000  
عن  دضهم»    .000.000» إلى  دضهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  85)) .
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خبرة  الشرق

LAMYDIOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة  الشرق

59 شاضع البكاي لهبي2 اقامة ض8اض 

املدينة شقة ضقم 3 أركا5 59 شاضع 

البكاي لهبي2 اقامة ض8اض املدينة 

شقة ضقم 3 أركا5، 699، أركا5 

املغرب

LAMYDIOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شقة تقع 

بشاضع البكاي لهبي2 إقامة ض8اض 

املدينة الطاأق األول الشقة ضقم 

3 ضقم 59 أركا5. - 63300 أركا5 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

77(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LAMYDIOR

تسو8ق   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مستحررات التجمي2 وشبه الطبية 

أالجملة والتجزئة.

عنوا5 املقر االجتماعي : شقة تقع 

ض8اض  إقامة  لهبي2  البكاي  بشاضع 

ضقم  الشقة  األول  الطاأق  املدينة 

أركا5   63300  - أركا5.   59 ضقم   3

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 LAMYDIOR :  1.000 الشركة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة ملياء أراجع : 000  أقيمة 
00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أراجع  ملياء  السيدة 
امحمد  موالي  السلطا5  زنقة    ((
أركا5   63300 أركا5  الحسني   حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أراجع  ملياء  السيدة 
امحمد  موالي  السلطا5  زنقة    ((
أركا5   63300 أركا5  الحسني   حي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أبركا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 200/2021.
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INNOVAFRUITS

INNOVAFRUITS
إعال5 متعدد القراضات

INNOVAFRUITS
 ZI HOSTAL, LOT 32 -LARACHE

، 92000، LARACHE Maroc
INNOVAFRUITS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 
الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية اوسطال ضقم )3  - 

000)9 العرائش املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.((5 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في  0 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
 DUARTE املسير  استقالة  قبول 
 NUNO DA SILVA DE ALMEIDA
ضقم  السفر  لجواز  الحام2   FARIA

CA264828

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

 LUIS ANTONIO السيد  تعي5 

PEIXOTO AMARAL الحام2 لجواز 

كمسير    CB491323 ضقم  السفر 

ومن  لذلك  ونتيجة  للشركة  جديد 

 PAULO  اآل5 فصاعًدا يتولى السادة

 CARLOS ALVES LEAL, ROGERIO

 PINHO DA SILVA, NABIL SBAI

 et PEIXOTO AMARAL LUIS

تسيير الشركة لفترة      ANTONIO

محدودة مدتها ثالث سنوات بي حتى 

 16/03/2024

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

الستكمال  الصالحيات  منح  مايلي: 

االجراءات القانونية

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

ال �شيء

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ  0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 222/2021.
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LIDRY SALAH AUTO-ENTREPRENEUR

STE UPSKYDATA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

LIDRY SALAH AUTO-

ENTREPRENEUR

 N440 LOT LA LAGUNE

 4EME TRANCHE ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

 STE UPSKYDATA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شقة 

أالطاأق األض�شي ضقم   0  شاضع 

الكتبية التجزئة 5  - 55000 

الصو8رة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5655

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.UPSKYDATA SARL AU

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 entrepreneur de la gestion des

 exploitations commerciales

 où de services ) exploitant un

.(centre d’appel

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع  ضقم   0   األض�شي  أالطاأق 

الكتبية التجزئة 5  - 55000 الصو8رة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد إدأوجمعا بشرف :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بشرف  إدأوجمعا  السيد 

 5 56 شاضع الكتبية تجزئة  عنوانه)ا( 

55000 الصو8رة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بشرف  إدأوجمعا  السيد 

 5 56 شاضع الكتبية تجزئة  عنوانه)ا( 

55000 الصو8رة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالصو8رة  أتاض8خ 09 بأر28 

 )0) تحت ضقم 8) .

439I
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FICODEF

MEJJAT TERROIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FICODEF

ضقم 9 إقامة بمنية شاضع الجيش 

امللكي ، 30000، فاس املغرب

MEJJAT TERROIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 67 تجزئة 

الفتح آيت سقاطو) ،الطاأق 5، 

الشقة 9 - 30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67((5

 (6 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MEJJAT TERROIR

مستغ2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

ملزضعة فالحية.

عنوا5 املقر االجتماعي : 67 تجزئة 

 ،5 ،الطاأق  سقاطو)  آيت  الفتح 

الشقة 9 - 30000 فاس املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السماللي  الدين  صالح  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السماللي  الدين  صالح  السيد 
آيت  الفتح  تجزئة   67 عنوانه)ا( 
 9 الشقة   ،5 ،الطاأق  سقاطو) 

30000 فاس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السماللي  الدين  صالح  السيد 
آيت  الفتح  تجزئة   67 عنوانه)ا( 
 9 الشقة   ،5 ،الطاأق  سقاطو) 

30000 فاس  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1735/2021.
440I

PHARMACIE AL HANAA MARRAKECH

صيدلية الهنا مراكش 
 PHARMACIE AL HANAA

MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 PHARMACIE AL HANAA
MARRAKECH

 MAG N 1 MOSQUEE LAHNA
 DOUAR LAHNA TASSOULTANT

 LOUDAYA MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

 PHARMACIE صيدلية الهنا مراكش
   AL HANAA MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2 ضقم 
  مسجد الهنا دواض الهنا تسلطانت 

مراكش - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  3335

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 PHARMACIE صيدلية الهنا مراكش

.  AL HANAA MARRAKECH

غرض الشركة أإيجاز : صيدلية.

عنوا5 املقر االجتماعي : املح2 ضقم 

مسجد الهنا دواض الهنا تسلطانت    

مراكش - 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

3.000.000 دضهم، مقسم كالتالي:

 -
: اص2 تجاضي   السيد كروم خالد 

أقيمة 3.000.000 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خالد  كروم  السيد 
شاضع فاطمة الزهراء ضقم  5 الرميلة 

مراكش 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خالد  كروم  السيد 
شاضع فاطمة الزهراء ضقم  5 الرميلة 

مراكش 50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 655)) .

441I

SOLUCIA EXPERTISE

KWF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

KWF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم    
زنقة عز8ز أالل الطاأق الخامس, 

املعاض8ف الداض البيراء 0330) الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 598659

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.KWF : اإلقتراء أمختصر تسميتها

غرض الشركة أإيجاز : االستشاضة 

في الترميز والبرمجة.
ضقم      : عنوا5 املقر االجتماعي 
الخامس,  الطاأق  أالل  عز8ز  زنقة 

املعاض8ف الداض البيراء 0330) الداض 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : أوعشر8ن  مالك  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : كوثربوعشر8ن  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مالك أوعشر8ن عنوانه)ا( 
زنقة أن اأراهيم املراك�شي طاأق    0

الداضالبيراء   (0000   ( الشقة   3

املغرب.

السيدة كوثربوعشر8ن عنوانه)ا( 
زنقة الروضة اقامة النخي2 03 عماضة 

ف  0 جليز  50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كوثربوعشر8ن عنوانه)ا( 
زنقة الروضة اقامة النخي2 03 عماضة 

ف  0 جليز  50000 مراكش املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 8  775.

442I

SOLUCIA EXPERTISE

WEKAREYOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

WEKAREYOU  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم    

زنقة عز8ز أالل الطاأق الخامس, 

املعاض8ف - 0330) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 598655

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. WEKAREYOU

غرض الشركة أإيجاز : الخدمات 

الرقمية.

ضقم      : عنوا5 املقر االجتماعي 

الخامس,  الطاأق  أالل  عز8ز  زنقة 

البيراء  الداض   (0330  - املعاض8ف 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العالي احبيب  :  700 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 300   : افقير  ايت  ليلى  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

احبيب   العالي  عبد  السيد 
ضقم  الفاضج  تجزئة  عنوانه)ا( 
 (0000 النواصر  أوسكوضة   (33

الداضالبيراء املغرب.
السيدة ليلى ايت افقير عنوانه)ا( 
  3( 5 ضقم  حي عمر أن الخطاب زنقة 

0000) الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
احبيب   العالي  عبد  السيد 
ضقم  الفاضج  تجزئة  عنوانه)ا( 
 (0000 النواصر  أوسكوضة   (33

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  ) 775.
443I

CABINET SALAH AISSE

 PERFORMANCE
ASSURANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسمال الشركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 PERFORMANCE ASSURANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 37 

شاضع ضحال املسكيني - 0) 0) 
الداضالبيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.   357

العام  الجمع  أمقت�شى 
ماضس   (6 في  املؤضخ  اإلستثنائي 
الشركة  ضبسمال  ضفع  تم   (0( 
دضهم»     .000.000» قدضه  أمبلغ 

إلى  دضهم»    .000.000» من  بي 
  : طر8ق  عن  دضهم»    (.000.000»
بضباح بو عالوات  بو  إدماج احتياطي 

إصداض في ضبس املال.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 36 775.
444I

nador conseil sarl au

MIFACOP
إعال5 متعدد القراضات

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
MIFACOP   «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: ميناء 

الصيد أني انصاض - 000)6 الناظوض 
املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.  583 
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 30 ماضس  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
 CEPHALODAK SARL أاعت شركة
والسيد جوض8و توفيق300)  حصة 
 ، اجتماعية للسادة ياسر السمغيني 

متشيخ هشام و  أويش ادضيس
قراض ضقم ) : الذي ينص على مايلي: 
قبول استقالة السيد جوض8و توفيق 
وتعيي5  الشركة  تسيير  منصب  من 
السيد ياسر السمغيني مسيرا جديدا 

لها 
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
الذي ينص على   :  7 و   6 أند ضقم 
  .(30.000 الشركة  ضاسمال  مايلي: 
حصة    (300 الى  مقسم  دضهم 
دضهم موزعة    00 اجتماعية أقيمة 
ياسر  السيد  التالي:  الشك2  على 
السيد  حصة،   59(0 السمغيني 
3690 حصة و السيد   متشيخ هشام 

أويش ادضيس 3690

على  ينص  الذي   : 3 ضقم  أند 

تسير الشركة من قب2 السيد  مايلي: 

ياسر السمغيني ملدة غير محددة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ )0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 653.

445I

AM CONSULTING

STE GROUPE ICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

خفض ضبسمال الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

STE GROUPE ICE   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9 تجزئة 

الخالدية املنطقة الصناعية 

التشاضك أن مسيك سيدي عثما5 - 

0700) الداضالبيراء املغرب.

خفض ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.( 7669

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم   (0 ( دجنبر   (5 في  املؤضخ 

أمبلغ  الشركة  ضبسمال  خفض 

من  بي  دضهم»   900.000» قدضه 

«3.900.000 دضهم» إلى «3.000.000 

عدد   تخفيض   : طر8ق  عن  دضهم» 

األسهم.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير 3 0) تحت ضقم 5  5 5.

446I
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AM CONSULTING

STE GROUPE ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

STE GROUPE ICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9 تجزئة  

الخالدية املنطقة الصناعية 

التشاضك أن مسيك سيدي عثما5 - 

0700) الداضالبيراء املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.( 7669

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم   (0 5 يوليوز    3 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   5.000.000»

«3.000.000 دضهم» إلى «7.000.000 

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يوليوز 5 0) تحت ضقم 388 58.

447I

CLEROMAT SARLAU

 STE TOL MINUISERIE SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

TOL MINUISERIE SARLAU

 HAY PAM N 148 TIFLET-SIDI

 ALLAL EL BAHRAOUI ، 15400،

TIFLET MAROC

 STE TOL MINUISERIE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي أام 

ضقم 58  سيدي عالل البحراوي 

سيدي عالل البحراوي )5)5  

سيدي عالل البحراوي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

8(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TOL MINUISERIE SARL AU

نجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

للصدا- املقاوم  والفوالذ  األملنيوم 

وتشكيله-  أالحديد  األشياء  صانع 

تاجر حديد أالجملة- األعمال النهائية.

أام  حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

البحراوي  عالل  سيدي    58 ضقم 

  5(5( البحراوي  عالل  سيدي 

سيدي عالل البحراوي املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : وعز8ز   مولود  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مولود وعز8ز  عنوانه)ا( حي 

99 تماضة  االندلس زنقة طليطلة ضقم 

000)  تماضة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد مولود وعز8ز  عنوانه)ا( حي 
99 تماضة  االندلس زنقة طليطلة ضقم 

000)  تماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أتيفلت  

 )0) تحت ضقم 05 .
448I

RIAD RADOUANE

ETA ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD RADOUANE
 LOT MESK LIL N°94

 MOHAMMEDIA ، 20800،
mohammedia maroc

ETA ONE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفالح 5 ضقم 8  مح2 ضقم   العالية 

- 0800) املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(7755

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ETA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ONE
مخز5   -   : غرض الشركة أإيجاز 

بغذية عام
 - محالت السوبر ماضكت

 - أيع املواد الغذائية أالتجزئة في 
املتاجر املتخصصة

 - تقديم الخدمات
 - التداول

 - استيراد - تصدير

ترتبط جميع   ، بعم  وبصوضة   -  

العمليات بشك2 مباشر بو غير مباشر 

كلًيا بو جزئًيا أاألشياء املذكوضة بعاله 

بو من املحتم2 ب5 تسه2 تطبيقها بو 

تطو8رها..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الفالح 5 ضقم 8  مح2 ضقم   العالية 

- 0800) املحمدية املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

  000  : السيد عبد الحكيم أيهي 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

أيهي  الحكيم  عبد  السيد 
   8 ضقم   5 الفالح  تجزئة  عنوانه)ا( 

0800) املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أيهي  الحكيم  عبد  السيد 
   8 ضقم   5 الفالح  تجزئة  عنوانه)ا( 

0800) املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 885.

449I

TERKECH SARL AU

TERKECH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

TERKECH SARL AU

 AVENUE ABI LHASSAN

 CHADILI RESIDENCE WARDA

 RDC N° 2. ، 90000، TANGER

MAROC

TERKECH SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع ببي 

الحسن الشاذلي إقامة وضدة الطاأق 

األض�شي ضقم )  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(03

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TERKECH SARL AU

تهدف   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب بو أالخاضج بشك2 

بو  لحسابها  مباشر  غير  بو  مباشر 

اإلنعاش  ملماضسة:  الغير  لحساب 

العقاضي، شراء وبيع وكراء العقاضات. 

بشكاله،  أجميع  البناء  مقاولة 

طابع  ذات  البنايات  جميع  إصالح 

بشغال  تنفيذ جميع  بو خاص.  عام 

املدنية  الهندسة  األضضيات، 

كهربة  بشغال  جميع  والصناعية. 

الصرف  الترصيص،  البنايات، 

الصحي، النجاضة، الزجاج، الصباغة، 

نجاضة األلومنيوم، التلبيس والتزفيت. 

الهندسة  بشغال  وإعداد  تصميم 

الصناعية. تصميم وتنسيق ومراقبة 

وتسيير عمليات تهيئة جميع البنايات. 

وتسيير  استغالل  املشاضيع،  تسيير 

املقاولة  املشاضيع.  بنواع  لجميع  حر 

في  واملشاضكة  التعهد  الباطن،  من 

جميع الصفقات والعروض املرتبطة 

جميع  .إعداد  الشركة  أموضوع 

واالقتصادية  التقنية  الدضاسات 

واملالية غيرها. استيراد وتصدير جميع 

الصلة  ذات  واملعدات  املنتجات 

أاألنشطة بعاله.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
واملالية  والصناعية  التجاض8ة 
واملنقولة بو العقاض8ة التي قد ترتبط 
بو  أك2  مباشر  غير  بو  مباشر  بشك2 
املذكوضة  العمليات  إحدى  بعض 
الشركة  أتطو8ر  والكفيلة  بعاله 
وغير  املباشرة  املساهمة  وكذلك 
املباشرة مهما كا5 شكلها في مقاوالت 

ذات بهداف مماثلة او مكملة.
عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع ببي 
الحسن الشاذلي إقامة وضدة الطاأق 
طنجة   90000  -   ( ضقم  األض�شي 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
اشتيتيهي:   كر8م  محمد  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اشتيتيهي  كر8م  محمد  السيد 
إسماعي2  موالي  شاضع  عنوانه)ا( 
 90000  67 عماضة وليلي ألوك ب ضقم 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اشتيتيهي  كر8م  محمد  السيد 
إسماعي2  موالي  شاضع  عنوانه)ا( 
 90000  67 عماضة وليلي ألوك ب ضقم 

طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 37) 5).
450I

STE FICOPRO

 MAASSARAT ACHAJARA
 AL MOUBARAKA

LIZAYTOUNE
إعال5 متعدد القراضات

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC

 MAASSARAT ACHAJARA AL
 MOUBARAKA LIZAYTOUNE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: دواض 

الخراض8ب املهاية مكناس - 5000 
مكناس املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5 739
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في    ماضس  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي:    
للشركة  التسمية االجتماعية  -تغيير 
 ACHAJARA AL MOUBARAKA إلى

PROMO
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  النشاط  تغيير 
أحذف نشاط املتاجرة و ز8ادة نشاط 

اإلنعاش العقاضي
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
قرض الشركاء  تعدي2 البنود  و3 من 

القانو5 األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
 ACHAJARA ALالتسمية االجتماعية

   MOUBARAKA PROMO
أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي:  

نشاط الشركة اإلنعاش العقاضي
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28  أتاض8خ  0  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم  68 .

451I

اضنك

TRANS DOSAMIGOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اضنك
شاضع يوسف اأن تاشفي5 ضقم 5  
 LARACHE ،9(000 ،العرائش

املغرب
TRANS DOSAMIGOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجديد ضقم 5)3) - 000)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6057

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DOSAMIGOS

النق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

واالستيراد  للبرائع  والدولي  الوطني 

والتصدير بشك2 عام..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 9(000  -  (3(5 املغرب الجديد ضقم 

العرائش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : زعطوم  عبد هللا  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

500 حصة    : السيد صالح بيوب 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا زعطوم عنوانه)ا( 
الجديد  املغرب  تجزئة   (3(5 ضقم 

000)9 العرائش املغرب.

السيد صالح بيوب عنوانه)ا( دواض 

أني   (3000 اكناو   اوالد  العيايطة 

مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبا�شي  صاأر  السيد 
أوضحمو5   بوالد  الدضوة  الحباأيس 

النمة  اوالد  السبت  سوق   (3553

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  أالعرائش   االأتدائية 

ضقم  تحت  بأر28  )0)   09

.(60   ( 005966

452I

STE FIDMEK

NHY ASSURANCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

NHY ASSURANCES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي سنترال 

أاضك عماضة ا الطاأق الرلبع مكتب 

ضقم 35 - 8000) املحمدية اململكة 

املغربية.

إنشاء فرع تابع للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(7559

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في  ) دجنبر 0)0) تقرض إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

NHY و الكائن أالعنوا5 سنترال أاضك 

عماضة ا الطاأق الرلبع مكتب ضقم 35 

املحمدية اململكة املغربية   (8000  -

يساضي  و املسير من طرف السيد)ة( 

كر8م.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أاملحمدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم )70.

453I

BOUKHRIS &ASSOCIES

ENTERPRISE SERVICES CDG
تعيي5 متصرفي5

ENTERPRISE SERVICES CDG

شركة مساهمة أمجلس اداضة 
ضبسمالها 7.060.000  دضهم

 B9 مقرها االجتماعي: مبنى

تكنوبوليس – سال الجديدة

 RC Salé n° : 15209 - IF

 n° : 3335494 - ICE n° :

00 5(7536000055

الجمعية  محرر  أمقت�شى 

للمساهمي5  العادية  العمومية 

 ،(0(0 شتنبر   30 أتاض8خ  املنعقدة 

تقرض ما يلي:

السيد  استقالة  معاينة   ) 

مهامه  من  جنتيلي  هيبوليت  فرنك 

كمتصرف أالشركة،

كريستوف  السيد  تعيي5   )(

كمتصرف  ماضتينولي  دنيال  جوضج 

جديد أالشركة.

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية  املحكمة  لدى  التجاضي 

 5 أتاض8خ  عدد  3635   تحت  بسال 

بأر28  )0).

ملخص قصد النشر

454I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 STE NASSIMAROCH AUTO

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01

 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC

 STE NASSIMAROCH AUTO

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

موض8طانيا ضقم 03  العروي 000)6 

الناظوض املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 8577

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   08 في  املؤضخ 

املصادقة على :

نوضدين  )ة(   السيد  تفو8ت 

500.) حصة اجتماعية من  العاللي  

)ة(  السيد  00  حصة لفائدة   بص2 

08 ماضس  مصطفى  أوزعدلة أتاض8خ 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم  67.

455I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE FAMILLE FATI FATO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عماضة نوميديا شاضع محمد الخامس 

الطاأق )الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

STE FAMILLE FATI FATO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

-95الطاأق االض�شي تجزئة املنتزه - 

35000 تازة املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5977

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

ضفع  تم  فبراير  )0)   05 في  املؤضخ 
ضبسمال الشركة أمبلغ قدضه «90.000 

إلى  دضهم»    0.000» بي من  دضهم» 

«00.000  دضهم» عن طر8ق :  تقديم 

حصص نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أتازة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 09).

456I

BOUSSOLE CONSEIL

 CUIVRE LAITON

MAILLECHOT CLM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

BOUSSOLE CONSEIL

3, زاو8ة زنقة أيني2 و شاضع عبد 

املومن , الداض البيراء ، 0360)، 

الداضالبيراء املغرب

 CUIVRE LAITON MAILLECHOT

CLM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0)  زنقة 

وداية الحي املحمدي - 0300) الداض 

البيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.907(7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 05 يناير ) 0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - املحمدي  الحي  وداية  زنقة    (0»

إلى  املغرب»  البيراء  الداض   (0300

زنقة كاليا5 إقامة سمية شقة   05»

   املعاض8ف  - 0300) الداضالبيراء  

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير ) 0) تحت ضقم  93)59.

457I

BOUKHRIS &ASSOCIES

LES HOTELS MAHD SALAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

LES HOTELS MAHD SALAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شر8ك وحيد

ضبسمالها 8.500 07.5 .) دضهم

مقرها االجتماعي: 59 ، شاضع 

الحسن الثاني – الداض البيراء
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RC n° 23503 – IF n° 1049174

الجمعية  محرر  أموجب 

العمومية املنعقدة أتاض8خ  0 دجنبر 

0)0)، تقرض ما يلي:

- معاينة تفو8ت حصص الشركة 

ودخول شركاء جدد. 

القانوني  الشك2  تغيير  معاينة   -

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

محدودة ذات شر8ك وحيد الى شركة 

ذات مسؤولية محدودة.

اعتماد النظام األسا�شي املحي5   -

القانوني  للشك2  تبعا  للشركة 

الجديد.

أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 

  773595 تحت عدد  أالداض البيراء 

أتاض8خ 6 بأر28  )0).

ملخص قصد النشر

458I

kgh consulting maroc

OPALESCENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

kgh consulting maroc

55  شاضع محمد سميحة ، 0000)، 

الداضالبيراء املغرب

OPALESCENCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 58  شاضع 

بضجوا5 حي الراحة - 0000) الداض 

البيراء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

595((7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OPALESCENCE
تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بغراض للشقق واملخاز5.
  58  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 (0000  - الراحة  حي  بضجوا5  شاضع 

الداض البيراء اململكة املغربية.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : اكيو  حنا5  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اكيو  حنا5  السيدة 
شاضع االمام البخاضي معاض8ف 0000) 

الداض البيراء اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اكيو  حنا5  السيدة 
شاضع االمام البخاضي معاض8ف 0000) 

الداض البيراء اململكة املغربية
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 770895.

459I

kgh consulting maroc

TRAGEM
إعال5 متعدد القراضات

kgh consulting maroc
55  شاضع محمد سميحة ، 0000)، 

الداضالبيراء املغرب
TRAGEM  «شركة  املساهمة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: طر8ق 
9)0  ، املنطقة الصناعية بوالد 
ضاحو الحي الحسني ، والد حدو 
، سيدي معروف الداض البيراء 
0000)  الداض البيراء اململكة 

املغربية.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.769693

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 9  فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على أيع السهم

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

يصبح  الذي  الشركة  اسم  تغيير 

 TRAGEM DIGITAL INDUSTRY

TDI أاالختصاض

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

امتداد لغرض الشركة

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تسمية

أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

هدف

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ     أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 769693.

460I

IB PARTNERS

RODIAS SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IB PARTNERS

 BD LA CORNICHE ، 20040، 57

CASABLANCA MAROC

RODIAS SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

جعفر أن حبيب أوكو5 -  - 0550) 

الداض البيراء  املغرب  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597 37

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RODIAS SERVICES

غرض الشركة أإيجاز : التطهير ، 

مكافحة الفئرا5 ، مكافحة الحشرات.
زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 (0550  -   - جعفر أن حبيب أوكو5 

الداض البيراء  املغرب  .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عماد الدين ضر8ف :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد معاد ضر8ف :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ضر8ف  الدين  عماد  السيد 

  07 ضقم  حمزة  تجزئة  عنوانه)ا( 

شقة 5 سيدي معروف 0550) الداض 

البيراء  املغرب  .

عنوانه)ا(  ضر8ف  معاد  السيد 

تجزئة حمزة ضقم 07  شقة 5 سيدي 

07  شقة  معروف تجزئة حمزة ضقم 

البيراء   الداض  معروف  سيدي   5

املغرب  .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ضر8ف  الدين  عماد  السيد 

  07 ضقم  حمزة  تجزئة  عنوانه)ا( 

شقة 5 سيدي معروف 0550) الداض 

البيراء  املغرب  

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

461I
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STD AL MOSTAKBAL

S.T.D AL MOUSTAKBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

STD AL MOSTAKBAL

 RUE MED SMIHA RES  55

 JAWHARAT MED SMIHA ETG 6

 N° 35 ، 20130، CASABLANCA

MAROC

S.T.D AL MOUSTAKBAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55  زنقة 

محمد اسميحة اقامة جوهرة محمد 

اسميحة طاأق 6 ضقم 35  - 0) 0) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596 79

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S.T.D  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.AL MOUSTAKBAL

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.

عنوا5 املقر االجتماعي : 55  زنقة 

محمد اسميحة اقامة جوهرة محمد 

 (0 (0  -   35 6 ضقم  اسميحة طاأق 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عياد عبد العز8ز :  000.  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عياد عبد العز8ز عنوانه)ا( 
 (5(5( قاسم   سيدي  زنفة    75

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عياد عبد العز8ز عنوانه)ا( 
 (5(5( قاسم   سيدي  زنفة    75

الجديدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 880 77.

462I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTI AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
()CABINET COMPTABLE C.C.N

شاضع املوحدين تجزئة االميرة 
الطاأق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

00 93، الفنيدق املغرب
CASTI AUTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االميرة زنقة لشبونة الطاأق االض�شي 
ضقم 3  - 00 93 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(875 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)     
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASTI : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.AUTO
-أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات املستعملة.
املركبات  و  السياضات  -أيع 

الخفيفة.
واكسسواضات  معدات  -أيع 

السياضات..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
االميرة زنقة لشبونة الطاأق االض�شي 

ضقم 3  - 00 93 الفنيدق املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  00   : أنسليما5  السيد محمد 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد أنسليما5 عنوانه)ا( 
اقامة املسيرة شاضع    يناير ألوك 35 
3 شقة    00 93 الفنيدق  الطاأق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد أنسليما5 عنوانه)ا( 
اقامة املسيرة شاضع    يناير ألوك 35 
3 شقة    00 93 الفنيدق  الطاأق 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (5 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0506.
463I

املركز الجهوي لالستثماض لجهة دضعة تافياللت ملحقة 

وضزازات

STE APLASTIC’Z SARL AU »
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثماض لجهة دضعة 
تافياللت ملحقة وضزازات

شاضع موالي ضشيد عماضة دادس 
الطاأق االول وضزازات، 55000، 

وضزازات املغرب

 STE APLASTIC’Z SARL AU »
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

دواضتمكروت  - )5760 زاكوضة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3595

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  »  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.APLASTIC’Z SARL AU
ُمصنع   *  : غرض الشركة أإيجاز 

منتجات ومواد أالستيكية
* أيع مواد البناء أالتقسيط

* املساومة.
 : االجتماعي  املقر  عنوا5 
زاكوضة   5760(  - دواضتمكروت  

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد وعز8ز عبد النبي  :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد وعز8ز عبد النبي  عنوانه)ا( 
مركز تمكروت )5760 زاكوضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وعز8ز عبد النبي  عنوانه)ا( 

مركز تمكروت )5760 تنغير املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أزاكوضة  

 )0) تحت ضقم -.
464I
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CASA MANAGEMENT

سبيدبرو كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CASA MANAGEMENT

 BD RAHAL MESKINI N° ، 55

20300، CASABLANCA MAROC

سبيدأرو كاض شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحمد ضقم ٢٥ م٣ شاضع محمد 

جمال الدضة عي5 السبع الداض 

البيراء املغرب - 0300)  الداض 

البيراء   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598 (3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

سبيدأرو كاض.

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات أدو5 سائق.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الحمد ضقم ٢٥ م٣ شاضع محمد جمال 

البيراء  الداض  السبع  عي5  الدضة 

البيراء    الداض    (0300  - املغرب 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : بمي5   محمد  جامعي  السيد 

50).  حصة أقيمة 5.000)  دضهم 

للحصة .

السيد  الوضدي يوسف  :  500.) 

دضهم   (50.000 أقيمة  حصة 

للحصة.

  .(50   : بشرف  حنافي  السيد  
دضهم    (5.000 أقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بشرف  حنافي  السيد  
السبع    عي5  ضقم٨  زنقة٥  الولجة٢ 

0300)  الداض البيراء   املغرب.
بمي5   محمد  جامعي  السيد 
تجزئة  السبع    عي5  عنوانه)ا(  
حفيرة زنقة٣ ضقم ٢٨ 0300) الداض 

البيراء  املغرب.
السيد الوضدي يوسف  عنوانه)ا( 
 AV DES ERABLES 95400  05
 VILLIERS LE BEL FRANCE 22450

.PARIS FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   نبي2  طر8بق  السيد 
  5(000 تاوض8رت  املسيرة  تجزئة 

تاوض8رت املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773590.
465I

خبرة  الشرق

MASTERS RECYCLING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية
خبرة  الشرق

59 شاضع البكاي لهبي2 اقامة ض8اض 
املدينة شقة ضقم 3 أركا5 59 شاضع 
البكاي لهبي2 اقامة ض8اض املدينة 
شقة ضقم 3 أركا5، 699، أركا5 

املغرب
MASTERS RECYCLING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 7  شاضع 
الشهداء حي الحسني أركا5 - 63300 

أركا5 املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.50(7

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2   (0 7 بأر28    3 املؤضخ في 
شركة   MASTERS RECYCLING
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
  00.000 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 
  7 اإلجتماعي  دضهم وعنوا5 مقرها 
 - أركا5  حي الحسني  الشهداء  شاضع 
لعجز  نتيجة  املغرب  أركا5   63300

مالي.
و عي5:

و  ناصري  محمد     السيد)ة( 
أركا5   63300 أركا5  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض8خ 9) ماضس  )0) وفي 7  شاضع 
الشهداء حي الحسني أركا5 - 63300 

أركا5 املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أبركا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 205/2021.
466I

خبرة  الشرق

EAST CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

خبرة  الشرق
59 شاضع البكاي لهبي2 اقامة ض8اض 
املدينة شقة ضقم 3 أركا5 59 شاضع 
البكاي لهبي2 اقامة ض8اض املدينة 
شقة ضقم 3 أركا5، 699، أركا5 

املغرب
EAST CLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

البكاي لهبي2 اقامة ض8اض املدينة 
الطاأق االول شقة ضقم 3 أركا5 - 

63300 أركا5 املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.7075

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
املؤضخ في 08 بأر28  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ض8اض  اقامة  لهبي2  البكاي  «شاضع 

 3 ضقم  شقة  االول  الطاأق  املدينة 
إلى  املغرب»  أركا5   63300  - أركا5 
ضقم    الركادة  بعي5  الكائن  «املراب 
شاضع محمد الخامس أركا5 - 63300 

أركا5  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أبركا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 207/2021.
467I

STE CECONA SARL

STE IMONAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
شاضع جيش امللكي ضقم 75 الناظوض ، 

000)6، الناظوض املغرب
STE IMONAD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
أوشواف عر8ض - الناظوض حي 

أوشواف عر8ض - الناظوض 000)6 
الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 (057

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0 ( دجنبر    3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.IMONAD SARL
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
حي  الناظوض   - عر8ض  أوشواف 
 6(000 الناظوض   - أوشواف عر8ض 

الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
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 550   : املنوا�شي  محمد  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 550   : املنوا�شي  ضشيد  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 550  : املنوا�شي  محمد  السيد 
أقيمة 00  دضهم.

 550  : املنوا�شي  ضشيد  السيد 
أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد املنوا�شي عنوانه)ا( 
 7- ضقم   5( شاضع  العرا�شي  شاضع 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب.
املنوا�شي عنوانه)ا(  السيد ضشيد 
 - ضقم     89 شاضع  عاض8ض    حي 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد املنوا�شي عنوانه)ا( 
 7- ضقم   5( شاضع  العرا�شي  شاضع 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب
املنوا�شي عنوانه)ا(  السيد ضشيد 
 - ضقم     89 شاضع  عاض8ض    حي 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 09 يناير 

3 0) تحت ضقم 38.

468I

MED ACCOUNTING

MD LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

MED ACCOUNTING
 AVENUE EL HARIRI  8
 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

MD LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7 شاضع 
الحر8ري اقامة جميلة الشقة 8  

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5757

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MD  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LOGISTIQUE

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.

شاضع   7  : عنوا5 املقر االجتماعي 

  8 الشقة  جميلة  اقامة  الحر8ري 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

 BOUDOUMA السيد  

حصة   ABDERABAH :  1.000

أقيمة 100,00 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 BOUDOUMA السيد  

اوالد  دواض  عنوانه)ا(   ABDERABAH

اسبيطة عامر الجنوبية أوقنادل سال 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 BOUDOUMA السيد  

اوالد  دواض  عنوانه)ا(   ABDERABAH

اسبيطة عامر الجنوبية أوقنادل سال 

90000 طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   30 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 50853).

469I

أالم فيديس ش م م

AGDOUZ PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

أالم فيديس ش م م

69  شاضع محمد أوز8ا5 , فرحتي5 

9 الطاأق الرابع ضقم 5  سيدي 

عثما5، 0700)، الداض البيراء 

املغرب

AGDOUZ PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 57  

شاضع الداخلة جميلة 3 قر8ة 

الجماعة  - 30)0) الداض البيراء 

املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.3796(5

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  ماضس  )0)  في  0  املؤضخ 

ذات  شركة   AGDOUZ PLUS ح2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ضبسمالها 50.000 دضهم 

57  شاضع  وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 - قر8ة الجماعة    3 الداخلة جميلة 

الداض البيراء املغرب نتيجة   (0(30

الشر8ك  من  أقراض  الشركة  لح2 

الوحيد.

و عي5:

و  اكدوز  محمد   السيد)ة( 

  0 س  م  االما5  اقامة  عنوانه)ا( 

السبع  عي5   05 الرقم   76 عماضة 

املغرب  البيراء  الداض   (0(50

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض8خ  0 ماضس  )0) وفي 57  شاضع 

 - قر8ة الجماعة    3 الداخلة جميلة 

30)0) الداض البيراء املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  88)77.

470I

AM CONSULTING

STE GROUPE ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

STE GROUPE ICE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9 تجزئة 

الخالدية املنطقة الصناعية 

التشاضك أن مسيك سيدي عثما5 - 

0700) الداضالبيراء املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.( 7669

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم   (0 ( دجنبر   (5 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   (.900.000»

«000.000.  دضهم» إلى «3.900.000 

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير 3 0) تحت ضقم 5  5 5.

471I

 centre de developpment profesionnel des

competences

BRABANDER EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
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BRABANDER EXPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع عمر 

املختاض ضقم 9)  شقة ضقم 5 العيو5 

- 70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36065

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BRABANDER EXPORT

غرض الشركة أإيجاز : الخدمات 

الشخصية األخرى 

استيراد وتصدير 

تجاضة عامة .

عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع عمر 

املختاض ضقم 9)  شقة ضقم 5 العيو5 

- 70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

القدميري  مصطفى  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القدميري  مصطفى  السيد 

عنوانه)ا( عماضة 9)  شقة 5) اقامة 

 70000 اكادير  املحمدي  اسال5 حي 

العيو5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

القدميري  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( عماضة 9)  شقة 5) اقامة 
 70000 اكادير  املحمدي  اسال5 حي 

العيو5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1090/21.
472I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MYAV AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
MYAV AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

محمد الخامس اقامة االندلس ب 
املكتب ضقم 09 - 000)9 العرائش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6035
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   ( 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MYAV : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.AGRI
 -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي 
و عموما جميع العمليات التجاض8ة,  
غير  بو  العقاض8ة,  املالية,  الصناعية, 
مباشرة  قه  عال  لها  التي  العقاض8ة 
أاألهداف بعاله و التي أإمكانها تطو8ر 
بهداف الشركة, و كذلك ك2 مساهمة 

مباشرة بو غير مباشرة تحت بي صفة 

في الشركات التي لها بهداف مماثلة...

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ب  االندلس  اقامة  الخامس  محمد 

العرائش   9(000  -  09 ضقم  املكتب 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 330   : الصق2   املغاضي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 350   : مغنوج  شكري  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : السيد عبد املنعم فوزي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املغاضي الصق2  عنوانه)ا( 
أني مطهر شاضع محمد  زنقة   ( ضقم 

الرباط    0 05 السوي�شي  الخامس 

املغرب.

عنوانه)ا(  مغنوج  شكري  السيد 

داض أوعزة   365 تجزئة النوضس ضقم 

البيراء  الداض   (7((3 النواصر 

املغرب.

السيد عبد املنعم فوزي عنوانه)ا( 

اقامة حدائق املنظر الجمي2 فيال 5  

  (0((0 الحسني   حي  ازموض  طر8ق 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املغاضي الصق2  عنوانه)ا( 
أني مطهر شاضع محمد  زنقة   ( ضقم 

الرباط    0 05 السوي�شي  الخامس 

املغرب

عنوانه)ا(  مغنوج  شكري  السيد 

داض أوعزة   365 تجزئة النوضس ضقم 

البيراء  الداض   (7((3 النواصر 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 8)).

473I

فيكوساج كون�شي

STE INVESTIR D›OR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوساج كون�شي
٩شاضع الجيش امللكي مكاتب 
اإلدضيسية مكتب 35 الطاأق 

الخامس األطلس فاس، 30000، 
فاس املغرب

  STE INVESTIR D›OR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة  )3 
ضقم)   تجزئة سيف الدين أنسودة 

فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 09
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. INVESTIR D’OR SARL
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
عنوا5 املقر االجتماعي : تجزئة  )3 
تجزئة سيف الدين أنسودة  ضقم)   

فاس - 30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

000.000.  دضهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : السيد أوسعداني فؤاد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد أوسعداني محمد :  000.) 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد أوسعداني سلما5 :  000.) 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
الرحما5  عبد  أوسعداني  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة   (.000   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أوسعداني فؤاد عنوانه)ا( 

فاس   30000 أنسودة   5 أام  حي 

املغرب.

محمد  أوسعداني  السيد 

 30000 أنسودة   5 عنوانه)ا( حي أام 

فاس املغرب.

سلما5  أوسعداني  السيد 

 30000 أنسودة   5 عنوانه)ا( حي أام 

فاس املغرب.

الرحما5  عبد  أوسعداني  السيد 

 30000 أنسودة   5 عنوانه)ا( حي أام 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أوسعداني فؤاد عنوانه)ا( 

فاس   30000 أنسودة   5 أام  حي 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 633 .

474I

جوبفيافو5

OCEON TECH أوسيون تيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

جوبفيافو5

تجزئة مونا حي سيدي واص2 ، 

56000، آسفي املغرب

 OCEON TECH بوسيو5 تيك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 50 

عماضة س إقامة الياسمي5 حي فرنسا 

- 56000 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  567

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : بوسيو5 

.OCEON TECH تيك
غرض الشركة أإيجاز : الدضاسات 

الثقنية - بعمال متنوعة.
 50 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
عماضة س إقامة الياسمي5 حي فرنسا 

- 56000 آسفي املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
  00   : السيد العاز8ز أدض الدين 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العاز8ز أدض الدين عنوانه)ا( 
ضقم 50 عماضة س إقامة الياسمي5 حي 

فرنسا 56000 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نسر8ن  ثاأت  السيدة 
ضقم 50 عماضة س إقامة الياسمي5 حي 

فرنسا 56000 آسفي املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أآسفي   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 373.

475I

SOLUCIA EXPERTISE

HQS TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 ، CASABLANCA-MAROC

CASABLANCA MAROC ،(0330

HQS TECHNOLOGIES  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم    
زنقة عز8ز أالل الطاأق الخامس, 

املعاض8ف - 0330) الداض البيراء 

املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

. 5 7(85

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2   (0 9 نونبر    5 املؤضخ في 

شركة    HQS TECHNOLOGIES

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 
زنقة عز8ز  مقرها اإلجتماعي ضقم    

 - املعاض8ف  الخامس,  الطاأق  أالل 

الداض البيراء املغرب نتيجة   (0330

لقراض الشركاء.

و عي5:

أاز و عنوانه)ا(  نجيب   السيد)ة( 

جنات  تجزئة   95 ضقم  النسيم  حي 

البيرة طاأق السفلي  0000) الداض 

البيراء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي ضقم     ماضس  )0)    5 أتاض8خ 
الخامس,  الطاأق  أالل  عز8ز  زنقة 

البيراء  الداض   (0330  - املعاض8ف 

املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 6) 775.

476I

BEACHCOMBER HOTEL SA

BEACHCOMBER HOTEL SA
شركة املساهمة

ضفع ضبسمال الشركة

BEACHCOMBER HOTEL SA

 KM 12 ROUTE D›AMIZMIZ

 COMMUNE DE TAMESLOHT ،

40000، MARRAKECH MAROC

 BEACHCOMBER HOTEL SA

شركة املساهمة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي كيلومتر)  

طر8ق إميزميز،جماعة تمصلوحت - 

50000 مراكش املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.37 55

العام  الجمع  أمقت�شى 

فبراير   (5 في  املؤضخ  اإلستثنائي 

الشركة  ضبسمال  ضفع  تم   (0( 

دضهم»   50.000.000» قدضه  أمبلغ 

إلى  دضهم»   585.000.000» من  بي 

طر8ق  عن  دضهم»   535.000.000»

الشركة  ديو5  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 837)) .

477I

اضنك

GARB FRUTAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

اضنك

شاضع يوسف اأن تاشفي5 ضقم 5  

 LARACHE ،9(000 ،العرائش

املغرب

GARB FRUTAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5  شاضع 

يوسف اأن تاشفي5  - 000)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6059

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GARB : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.FRUTAS
 : أإيجاز  الشركة  غرض 
وشبه  االستوائية  النباتات  إنتاج 

االستوائية..
  5  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 9(000  - شاضع يوسف اأن تاشفي5  

العرائش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد عباد ضوز ميكي2 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عباد ضوز ميكي2 عنوانه)ا( 
فيليز - ماالكا 6 90) ماالكا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عباد ضوز ميكي2 عنوانه)ا( 
فيليز - ماالكا 6 90) ماالكا اسبانيا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  أالعرائش   االأتدائية 
ضقم  تحت  بأر28  )0)   09

.(60   ( 005965
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ديفي اكسبيرتيز

ys concept
إعال5 متعدد القراضات

ديفي اكسبيرتيز
إقامة الياسمي5 زاو8ة شاضع عمر 
الخيام وزنقة البنفسج عماضة 7 

أوسيجوض ، 0))0)، الداض البيراء 
املغرب

ys concept «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 59 ، 
شاضع جا5 جوضيس حي غوتييه 

سيدي أليوط 5 زنقة قصاض املعاض8ف 
0300) الداض البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.3(8577
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 0  فبراير  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
خليفة  شر8ف  إيما5  السيدة  نق2 
للوقائع  العادية  الرمانات  أموجب 
والقانو5 في هذا الشأ5 ، إلى السيدة 
امللكية  تقب2  التي   ، البغدادي  ملك 
اململوكة  األسهم  لجميع   ، الكاملة 
 (50( وهي خمسو5   ، لها في الشركة 
سهًما. مائة )00 ( دضهم قيمة اسمية 

لك2 منها.
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة السيدة إيما5 شر8ف خليفة 
للشركة  مشاضك  كمدير  مهامها  من 
اعتباًضا من 0  فبراير  )0) وإعفائها 

من إداضتها بشك2 كام2 ونهائي.
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
شركة  من  القانوني  الشك2  تحول 
شركة  إلى  محدودة  مسئولية  ذات 
أمساهم  محدودة  مسئولية  ذات 

واحد
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
 ، يتم تشكيلها من قب2 املوقع بدناه 
مالك األسهم التي تم إنشاؤها بدناه 
وبي5 مالكي تلك التي قد يتم إنشاؤها 
مسؤولية  ذات  شركة   ، الحًقا 
تحكمها  واحد  مساهم  مع  محدودة 
الساض8ة أاإلضافة  القواني5 واللوائح 

إلى هذه العروض.
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 
يقدم املساهم الوحيد للشركة مبلغ 
دضهم   )10،000.00( آالف  عشرة 

نقًدا
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
عشرة  أمبلغ  املال  ضبس  تحديد  تم 
وهي  دضهم.   )10،000.00( آالف 
سهم أمائة   ) 00( مقسمة إلى مائة 
)00 ( دضهم موزعة على النحو التالي:  
 ( 00(  .... البغدادي  ملك  مدام   -

مشاضكة اجتماعية

على  ينص  الذي   : 5 ضقم  أند 
غير  بج2  إلى  الشركة  تداض  مايلي: 
ملك  السيدة  خالل:   من  مسمى 
البغدادي ، مغربية الجنسية ، ولدت 
 ، الشق  عي5  في   03/04/1980 في 
وتعيش   CIN BL29841 وتحم2 ضقم 
في إقامة عد5 تماضيس عماضه 6 شقق 

B3 داض أوعزة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  53 77.
479I

FOREIGN CONSULTING

بروموسيون سكنتوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

أروموسيو5 سكنتوم شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6)، شاضع 
مرس السلطا5، الشقة3، الطاأق 

األول، الداض البيراء - 0600) الداض 
البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598(3 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

أروموسيو5 سكنتوم.
اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي.
عنوا5 املقر االجتماعي : 6)، شاضع 
الطاأق  الشقة3،  السلطا5،  مرس 
0600) الداض  األول، الداض البيراء - 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
00.000 .  دضهم، مقسم كالتالي:

  0.755   : السيد يونس النجاضي 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (55   : الصيفي  محمد  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

النجاضي عنوانه)ا(  يونس  السيد 
قر8ة   ،  8  ،(0 زنقة  قصر البحر)، 
 (0530 البيراء  الداض  الجماعة، 

الداض البيراء املغرب.
السيد محمد الصيفي عنوانه)ا( 
 ،09 ضقم   ، 6 زنقة  تجزئة العروبية، 
البيراء  الداض   (0570 الشق  عي5 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
النجاضي عنوانه)ا(  يونس  السيد 
قر8ة   ،  8  ،(0 زنقة  قصر البحر)، 
 (0530 البيراء  الداض  الجماعة، 

الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77370.

480I

SOCIETE ACCOUNTING ASSOCIATES

 BAB ENNAKHIL
TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE ACCOUNTING
ASSOCIATES

 RESIDENCE AMITAF B
 APPARTEMENT N 20 ETAGE

 N° 5 RUE LOUBNANE GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
  BAB ENNAKHIL TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
األض�شي امللك املسمى «أاب النخي2 
Iـ ــ 5» العزوز8ة - 70 50 مراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  (8(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAB  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ENNAKHIL TRANSFERT
إجراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عمليات الدفع وتحو28 األموال.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
النخي2  «أاب  املسمى  امللك  األض�شي 
مراكش    50 70  - العزوز8ة   «5 ـــ   I

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد يوسف ض8اض :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ض8اض  يوسف  السيد 
الفرح  0 زنقة اإلمام مالك الرقم  0  

6000) سطات  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ض8اض  يوسف  السيد 
الفرح  0 زنقة اإلمام مالك الرقم  0  

6000) سطات  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (8 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 7 ))) .

481I

Rogine &larine

ROGINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Rogine &larine

 bir kacem souissiMagazin1

 rue tafetachet avenue ouled

 fareslot1oum lkeir ، 1001،

Rabat Maroc

ROGINE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر 
ضقم  ، شاضع واد فاضس، زنقة 

تفيتاشيت، تجزئة  ، بم الخير، أير 

قاسم السوي�شي. -  00   الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5055 

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ROGINE

غرض الشركة أإيجاز : مقهى.

وجبات سريعة.

منتجات الحلو8ات.

عنوا5 املقر االجتماعي : متجر ضقم 
 ، شاضع واد فاضس، زنقة تفيتاشيت، 

قاسم  أير  الخير،  بم  تجزئة  ، 

السوي�شي. -  00   الرباط املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 980   : أنكابي  حسناء  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

0) حصة    : السيد سعيد أنكابي 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

أنكابي عنوانه)ا(  السيدة حسناء 
األول  الطاأق   6 البناية  العنبرة   
الرباط   األندلس.  000    ض8اض 

املغرب.
عنوانه)ا(  أنكابي  سعيد  السيد 
املوظفي5  حي   ( البحاضة  ضقم  8 

80080  بكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أنكابي عنوانه)ا(  السيدة حسناء 
األول  الطاأق   6 البناية  العنبرة   
الرباط   األندلس.  000    ض8اض 

املغرب
عنوانه)ا(  أنكابي  سعيد  السيد 
املوظفي5  حي   ( البحاضة  ضقم  8 

80080  بكادير املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  أتاض8خ     أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7 59056).
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«ELECSOUL»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

«ELECSOUL» شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الرقم 
5 3، تجزئة القدس، الجديدة - 

5000) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7953
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    (
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.«ELECSOUL»

بشغال   -  : غرض الشركة أإيجاز 

التوتر  ومتوسطة  عالية  الكهرباء 

األشغال   - الكهربائية.  والتجهيزات 

الصيانة   - الكتروميكانيكية. 

الصناعية..

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - الجديدة  القدس،  تجزئة   ،3 5

5000) الجديدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد   صالح الدين كوال :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد مراد الشعبي :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كوال  الدين  صالح  السيد   

5000) الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.

عنوانه)ا(  الشعبي  مراد  السيد 

الجديدة 5000) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشعبي  مراد  السيد 

الجديدة 5000) الجديدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 80)6).

483I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«TENDENS FOOD»
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
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«TENDENS FOOD» شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5 3، 

تجزئة القدس، الجديدة - 5000) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 795 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.«TENDENS FOOD»

مح2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

لألكالت الخفيفة.
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 5 3، 

 (5000  - الجديدة  القدس،  تجزئة 

الجديدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد محمد السو�شي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السو�شي عنوانه)ا( 

الجديدة 5000) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد السو�شي عنوانه)ا( 

الجديدة 5000) الجديدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 79)6).

484I

FLASH ECONOMIE

MOVI METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

MOVI METAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي : شاضع 

    يناير زنقة اليمن ضقم 55 - الداض 

البيراء
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

(35367:

قف2 التصفية

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8) يناير  )0) تقرض ح2

 MOVI METAL

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ ضبسمالها 30.000 دضهم وعنوا5 

يناير زنقة  مقرها االجتماعي شاضع   

نتيجة  البيراء  الداض    54- اليمن 

لعدم وجود بي نشاط تجاضي 

و عي5

عنوانه  و  أرباح  السيد مصطفى 

البيراء   الداض   - اليمن   زنقة   55

كمصفي للشركة

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

نفس  في  يناير  )0)   (8 أتاض8خ 

العنوا5 املذكوض

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

ماضس   )0) تحت ضقم  7)770

485I

FIDUCIAIRE RAFYA

«ZENS CONSTRUCTION»
إعال5 متعدد القراضات

FIDUCIAIRE RAFYA

شاضع عبد الرحما5 الدكالي، تجزئة 

النخ2، عماضة 9، الشقة )، الجديدة 

، 5000)، الجديدة املغرب

 «ZENS CONSTRUCTION»

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي:  السعادة 

II، حي الشر8فة، الشقة ضقم 

)، السفلي، الجديدة - 5000) 

الجديدة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 0683

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفو8ت السيد عبد هللا الصاأونجي   -

لفائدة  الشركة  في  حصصه  جميع 

تعيي5 السيد   - السيد عبد هللا فتو. 

للشركة  فتو كمسير وحيد  عبد هللا 

هللا  عبد  السيد  استقالة  بعد 

الصاأونجي.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 14-7-6: الذي ينص على 

الشركة  قانو5  أنود  تعدي2  مايلي: 

الوحيد  الشر8ك  أحصص  الخاصة 

ومسير الشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 78)6).

486I

Atlas Valora Conseil

LABO S&R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

LABO S&R شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املساض ضقم 530 الطاأق الثاني مكتب 

ضقم ) طر8ق بسفي سيدي غانم 

00 50 مراكش املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 09579

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في    ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطاأق   530 ضقم  املساض  «تجزئة 

بسفي  طر8ق   ( ضقم  مكتب  الثاني 

سيدي غانم 00 50 مراكش املغرب» 
9)6 تجزئة لهنا تاسلطانت  إلى «ضقم 

50065 مراكش  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )85)) .

487I

CMA GESTION

GLOBAL EDGE ADVISORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 GLOBAL EDGE ADVISORS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

كرانادا تجزئة تهامي جوليا - 50000 

مراكش املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.50559

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

0)0) تقرض ح2  8) دجنبر  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

GLOBAL EDGE ADVISORS  مبلغ 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي إقامة كرانادا تجزئة 

تهامي جوليا - 50000 مراكش املغرب 

نتيجة ل : ..

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 50000  - كرانادا تجزئة تهامي جوليا 

مراكش املغرب. 
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و عي5:

  REMY LUDOVIC السيد)ة( 

إقامة كرانادا  و عنوانه)ا(    HEINIS

 50000 تهامي  تجزئة   3 الشقة ضقم 

مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    6 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 9) 3.

488I

CMA GESTION

3WKOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

3WKOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

حمدا5 الشقة ضقم )) شاضع 

الحسن الثاني جليز - 50000 

مراكش املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 85(9

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   (0(0 بكتوبر   (6 في  املؤضخ 

ح2 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

  00.000 3WKOM  مبلغ ضبسمالها 

دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

حمدا5 الشقة ضقم )) شاضع الحسن 

الثاني جليز - 50000 مراكش املغرب 

نتيجة ل : ..

إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حمدا5 الشقة ضقم )) شاضع الحسن 

الثاني جليز - 50000 مراكش املغرب. 

و عي5:

 DIDIER RAYMOND السيد)ة( 

عنوانه)ا(  و   CHARLES   NORD

شاضع    75 ضقم  اوحماد  علي  تجزئة 

 50000 هللا   عبد  موالي  البرانس 

مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

0)0) تحت ضقم 36 9.
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ائتمانية «مكتب الدضاسات كنتوس» ش.ذ.م.م

Kintus Com
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية «مكتب الدضاسات كنتوس» 

ش.ذ.م.م

3 ، زنقة واد ز8ز، ضقم 5، بكدال 

الرباط ، 0090 ، الرباط املغرب

Kintus Com شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )) زنقة 

واد ز8ز ضقم   بكدال. - 0090  

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 50953

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Kintus : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.Com

تأجير   : أإيجاز  الشركة  غرض 
لالجتماعات  وقاعات  مكاتب مجهزة 

والحفالت بواملعاضض.
زنقة   ((  : عنوا5 املقر االجتماعي 
واد ز8ز ضقم   بكدال. - 0090  الرباط 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 B.E Kintus SARL الشركة 
دضهم    00 أقيمة  حصة   :   .000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 B.E Kintus SARL الشركة 
 5 ضقم  ز8ز  واد  زنقة    3 عنوانه)ا( 

بكدال 0090  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البكوضي عنوانه)ا(  السيد بحمد 
املحيط   8 ضقم  بوطاوا  زنقة    6

0050  الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 597)  .
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MCG

دار ميلطون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
داض ميلطو5 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع عالل 
الفا�شي، العماضة ) ، الشقة ضقم 5، 

سي5 - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3597

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

داض   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

ميلطو5.

تشغي2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتأجير  والر8اض  الريافة  دوض 

الغرف املفروشة والفيالت املفروشة 

واملوتيالت  الفنادق  جميع  وتشغي2 

واملنتجعات.  السياحية  واملجمعات 

اللياقة  مراكز  وإداضة  تشغي2 

والرفاهية: سبا ، عالجات، تجمي2.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الشقة   ، ( العماضة  الفا�شي،  عالل 
مراكش   50000  - سي5   ،5 ضقم 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : إنفست  زاد  بم  الشركة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة بم زاد إنفست عنوانه)ا( 

7) شاضع كليمانسو 00 68 ميلهاوس 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

موضيس  ماضك  ز8نو  السيد 

كليمانسو  شاضع   (7 عنوانه)ا( 

00 68 ميلهاوس فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 888)) .

491I



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8822

هند لشقر

BELVEDER N.W.E
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

هند لشقر

ضقم 6) مكرض ) نجزئة الحبابي 

الدكاضات فاس ، 30000، فاس فاس

BELVEDER N.W.E شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 8) 

مكرض حي الزهراء شاضع اأن سيناء 

الخميسات - 0)50  الخميسات 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(9065

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)  في     املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نق2 البرائع.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  ( أتاض8خ  أالخميسات   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 9) .
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CMA GESTION

KECHKIYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KECHKIYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 8 3 

معط هللا الطبق االض�شي املكتب 

ضقم 3 بسكجوض - 50000 مراكش 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.653( 
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
0)0) تقرض ح2  املؤضخ في  3 دجنبر 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
KECHKIYA  مبلغ ضبسمالها 0.000  
دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 
8 3 معط هللا الطبق االض�شي املكتب 
مراكش   50000  - بسكجوض   3 ضقم 

املغرب نتيجة ل : ..
و حدد مقر التصفية ب ضقم 8 3 
معط هللا الطبق االض�شي املكتب ضقم 
3 بسكجوض - 50000 مراكش املغرب. 

و عي5:
 ALAIN  AYMARD السيد)ة( 
 N°436 AVENUE عنوانه)ا(  و 
 DES OMBRAGES 62520 LE
 TOUQUET PARIS PLAGE 75000
)ة(  كمصفي   PARIS FRANCE

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    6 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 8) 3.
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STE RABAT PALMIERS

STE RABAT PALMIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE RABAT PALMIERS
 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC
STE RABAT PALMIERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 RES وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 AL FATH 217 BV BRAHIM

 ROUDANI PROLONGE ETAGE
N°3 1 الداض البيراء 0399) الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598657

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RABAT PALMIERS

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTREPRISE DE TRAVAUX

 DIVERS

 P R O M O T I O N

.IMMOBILIERE

 RES  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 AL FATH 217 BV BRAHIM

 ROUDANI PROLONGE ETAGE

الداض   (0399 الداض البيراء   1 N°3

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

8.000.000  دضهم، مقسم كالتالي:

  : نوف2  حمدا5  علمي  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة   36.000

للحصة .

 36.000   : فهد  سالوي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 36.000   : السيد سالوي محمد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد سالوي عبد هللا :  36.000 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 36.000   : يوسف  لحلو  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نوف2  حمدا5  علمي  السيد 

 6 تجزئة املسفر شقة    0 عنوانه)ا( 

30000 فاس  3 طر8ق ايموزاض  طاأق 

املغرب.

عنوانه)ا(  فهد  سالوي  السيد 
) طر8ق  تجزئة الياسمي5 الشقة   (8

ايموزاض 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  سالوي  السيد 
اقامة ندى زنقة ببي أكر زنيبر الشقة 

5  م.ج 30000 فاس املغرب.
السيد سالوي عبد هللا عنوانه)ا( 
م.ج   (3 فيال  زنقة   العهد  ولي  حي 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  يوسف  لحلو  السيد 
إيموزاض  طر8ق  صولونا    تجزئة   3

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
نوف2  حمدا5  علمي  السيد 
 6 تجزئة املسفر شقة    0 عنوانه)ا( 
فاس   30000 ايموز  طر8ق   3 طاأق 

املغرب
عنوانه)ا(  فهد  سالوي  السيد 
) طر8ق  تجزئة الياسمي5 الشقة   (8

ايموزاض 30000 فاس املغرب
عنوانه)ا(  محمد  سالوي  السيد 
اقامة ندى زنقة ببي أكر زنيبر الشقة 

5  م.ج 30000 فاس املغرب
السيد سالوي عبد هللا عنوانه)ا( 
م.ج   (3 فيال  زنقة   العهد  ولي  حي 

30000 فاس املغرب
عنوانه)ا(  يوسف  لحلو  السيد 
إيموزاض  طر8ق  صولونا    تجزئة   3

30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  378 .
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CABINET BAHMAD

TTH INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 
ب  ) الطاأق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 
ب  ) الطاأق الثاني جليز مراكش، 

50000، مراكش املغرب
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TTH INVEST  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش أالزا عماضة د  شقة  )، 

الطاأق الثاني، جليز  - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

   33(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TTH  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. INVEST

تكمن   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بهداف الشركة في القيام أاملساهمة 

في ضبسمال الشركات.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شقة  )،  د   عماضة  أالزا  مراكش 

 50000  - جليز   الثاني،  الطاأق 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   KIOSPORTS الشركة 
توضنيزي   أالم زاك دي  بولوف  شاضع 

35000  مونبيلييه  )فرنسا(.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أيانتوني   ضوجر   ، هيرفي  السيد 

أالج   دي  بفينو  أيس   6 عنوانه)ا( 

35570    أيرول  فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 639)) .
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Agence Fiduciaire BASMA COM

OMSA IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

Agence Fiduciaire BASMA COM

8 ، زنقة عمرو أن العاص، الطاأق 

األول، الرقم 3 ، 0)900، طنجة 

املغرب

OMSA IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

عالل أن عبد هللا، الرقم 65 )ساأقا 

شاضع جا5 داضك( - 90050 طنجة 

املغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.95393

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت السيد )ة( بحمد اكناأر 50 

حصة اجتماعية من بص2 50 حصة 

خربوش  ندى  )ة(  السيد  لفائدة  

اليدضي أتاض8خ )  ماضس  )0).

تفو8ت السيد )ة( محمد الصديق 

بص2  من  اجتماعية  حصة   50

ندى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة   50

ماضس    ( أتاض8خ  اليدضي  خربوش 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28    ( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 65) 5).
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FLASH ECONOMIE

«CAFCP»  سونطر افريكا دو 

فوغماسيون ا كونساي بغيفي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE «CAFCP» SARL

إعال5 عن تأسيس شركة

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

عقد  محتوى  خالل  من  املحدودة 

 18/03/2021 في   مؤضخ  عرفي 

العامة  خصائصها  دادس  أبومالن 

كالتالي:

«سونطر  القانونية  التسمية 

كونساي  ا  فوغماسيو5  دو  افر8كا 

بغيفي» ش.م.م. 

  00000 ااٍلجتماعي:  الربسمال 

000  حصة أمبلغ  دضهم مقسم إلى 

00  دضهم للحصة موزعة كالتالي:

 -السيد   طه موالي عبد الرحما5 

50000 دضهم   مقسم إلى 500 حصة 

,ض.ب.تPA  (8568   ,الساكن   سليلو 

ايت انير أومالن دادس.

 50000 أواس  يوسف  -السيد   

دضهم  مقسم إلى 500 حصة ,ض.ب.ت 

سليلو ايت  الساكن     ,  200152PA

انير أومالن دادس

الهدف ااٍلجتماعي  : ض8ادة األعمال 

)تدض8ب  الخدمات الساأقة  اإلداض8ة. 

األفراد والشركات واإلداضات( - شركة 

)متلقو5  العاملة  القوى  توض8د 

 - التوجيه(  على  وتدض8ب  مختلفو5 

تنظيم األحداث - بعمال بو إنشاءات 

متنوعة - تاجر

حي    8 ضقم     : ااٍلجتماعي  املقر 

السالم شاضع ولي العهد أومالن دادس 

تنغير

مدة الشركة: 99 سنة.

الشركة  يدير  الشركة:  تسيير 

عبد  موالي  طه  السيد    ويسيرها  

الرحما5 

السج2  و  القانوني  اإليداع 

التجاضي : تم أكتاأة الربط أاملحكمة 

تحت ضقم السج2   . ااٍلأتدائية تنغير 

التجاضي.79) أتاض8خ01/04/2021

497I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

CRETE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شاضع فاس ، ضكن اأن طفي2 ، إقامة 

دياموند، الطاأق األول ، مكتب  ضقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

CRETE CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع فاس 

ضكن اأن طفي2 إقامة دياموند ب 

الطاأق   املكتب ضقم 3 -طنجة  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5  (7

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CRETE : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

فاس ضكن اأن طفي2 إقامة دياموند 

ب الطاأق   املكتب ضقم 3 -طنجة  - 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

90 حصة    : السيد بعافر محمد 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

  0   : الدين  نوض  بعافر  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  بعافر  السيد 
طر8ق سبتة كلم 5 فيال اعافر املالليي5 

تطوا5 93000 تطوا5 املغرب.
السيد بعافر نوض الدين عنوانه)ا( 
شاضع عبد الرحيم أوعبيد ط   شقة 

5 تطوا5 93000  تطوا5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بعافر  السيد 
طر8ق سبتة كلم 5 فيال اعافر املالليي5 

تطوا5 93000 تطوا5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  7  5).

498I

SB SHOES

SB SHOES
إعال5 متعدد القراضات

SB SHOES
الطاأق األول عماضة أوليكو5 

0)0) تجزئة  3  الحي الصناعي 
الغربي سيدي البرنو�شي الطاأق 

األول عماضة أوليكو5 0)0) تجزئة 
 3  الحي الصناعي الغربي سيدي 
البرنو�شي، 0000)، الداض البيراء 

املغرب
SB SHOES «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: الطاأق 
األول عماضة أوليكو5 0)0) تجزئة 
 3  الحي الصناعي الغربي سيدي 

البرنو�شي الطاأق األول عماضة 
أوليكو5 0)0) تجزئة  3  الحي 
الصناعي الغربي سيدي البرنو�شي 

0000) الداض البيراء املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: -.
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 08 ماضس  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
350 حصة  قرض الجمع العام تفو8ت 
أقيمة مائة )00 ( دضهم للواحدة من 
لصالح  سلما5 حسن  السيد  طرف 
تفو8ت  و  هللا  عبد  أنزعر8ة  السيد 
)00 ( دضهم  330 حصة أقيمة مائة 
محمد  السيد  طرف  من  للواحدة 
عبد  أنزعر8ة  السيد  لصالح  مرجا5 

هللا.
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة  قبول  العام،  الجمع  قرض 
محمد  و  حسن  سلما5  السادة 
كمسيرا5   منصبهما   من  مرجا5  
للشركة،  وتعيي5  السيد أنزعر8ة عبد 
وحيد للشركة  كمسير   هللا مكانهما، 
إعطاءه حق  مع  محدودة،  غير  ملدة 

اإلمراء املنفرد
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
صيغة  إعادة   ، العام  الجمع  قرض 
ذات   للشركة   األسا�شي  النظام 
املسؤولية  املحدودة و املصادقة على 
للشركة   الجديد  األسا�شي  النظام 
بشر8ك  املحدودة  املسؤولية   ذات  
طرف  من  عرضه  تم  الذي  فر8د، 

املسير.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 
إلى  أتقديمات  الوحيد  الشر8ك  قام 
الشركة  أمبلغ 00.000  )مائة بلف( 
دضهم، مقدمة كالتالي: السيد أنزعر8ة 
   ( 00.000( بلف   مائة   : هللا  عبد 

دضهم.                
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد ضبسمال الشركة  في  مبلغ  
مائة  بلف  دضهم )00.000 (  املقسم  
إلى   بلف )000. ( حصة ذات  مائة 
واحدة،  حصة   لك2    ) 00( دضهم 
كما يلي:   ، 000 إلى  من     املرقمة  
مائة بلف    : السيد أنزعر8ة عبد هللا 

)00.000 (   دضهم.      

      تم اإليداع القانوني أاملحكمة 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 9  773.

499I

SOUND AND SPICES

SOUND
إعال5 متعدد القراضات

SOUND AND SPICES

5)6 شاضع محمد الخامس الطاأق 

الثالث ضقم املكتب 9) الداض البيراء 

، 0000)، الداضالبيراء املغرب

SOUND  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 0  زنقة 

سايس املعاض8ف البيراء - 0000) 

الداض البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.563363

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

LIMELIGHT إضافة الشعاض التجاضي

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

  000 حصة من بص2   350 تفو8ت 

و  بكزاض  حليم  السيد  لفائدة  حصة 

تعيينه كمسير ثاني للشركة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشك2  تغيير  تم 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر8ك الوحيد إلى شركة ذات 

مسؤولية املحدودة

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيي5 القانو5 األسا�شي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تغيير الشك2 القانوني للشركة

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

إضافة الشعاض التجاضي

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

توزيع ضبسمال

على  ينص  الذي   : 3 ضقم  أند 

مايلي: تعيي5 مسير ثاني 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 998) .

500I

ELYX CONSULTING

  A&R CREATIVE LTD

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 A&R CREATIVE LTD  SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 56, شاضع 

زضقطوني, مكتب 5 -6 ,  طاأق  

6 -  الداض البيراء - 00 0) الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596573

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A&R  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CREATIVE LTD  SARLAU
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-اإلنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري،

العالمات  ومرافقة  -نصائح 

التجاض8ة،

وإعالنية  مؤسسية  بفالم  -إنتاج 

وإنتاج سينمائي،

هذه  أإنتاج  املتعلقة  -األنشطة 

 ، الصوتي  التسجي2  مث2  األفالم 

 ، والتطو8ر   ، الخاصة  واملؤثرات 

إلى ذلك  وما   ، والتلو8ن   ، والتحر8ر 

سواء   ، الغير  عن  نياأة  تتم  التي   ،

للسينما بو للتلفز8و5،

 ، وتوزيع   ، واستغالل   ، -اقتناء 

وطباعة ، ونشر أأي شك2 من األشكال 

، وبأي وسيلة كانت ، لألعمال األدأية 

واملوسيقية  والدضامية  والفنية 

والسمعية  والسينمائية  واملسرحية 

البصر8ة أأي شك2 من األشكال، .

عنوا5 املقر االجتماعي : 56, شاضع 

  - 6 زضقطوني, مكتب 16-15,  طاأق  

الداض البيراء - 00 0) الداض البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : أوكطاية  بنس  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أوكطاية  بنس  السيد 
 6 ضقم   ( إقامة وادي املخاز8ن ألوك 

 (0570 البيراء  الداض  الشق  عي5 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أوكطاية  بنس  السيد 
 6 ضقم   ( إقامة وادي املخاز8ن ألوك 

البيراء  الداض   (0570 الشق   عي5 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

501I

KAOUKI FUN SARL

KAOUKI FUN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 KAOUKI FUN تأسيس شركة 

 SARL AU

حرض  عرفي  عقد  أمقت�شى   

أالصو8رة  في 01/03/2021، تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�شي  النظام 

املسؤولية ذات الشر8ك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

 KAOUKI شركة   التسمية:   -

FUN SARL AU

- املقر االجتماعي: « ملك جعفر»، 

الطاأق األض�شي، شاطئ سيدي كاوكي 

جماعة سيدي كاوكي إقليم الصو8رة.

-  الشركاء : 

*السيد : عمر أنغدة

سكناه : ضقم 08، مجموعة ب،  حي 

الفتح الصو8رة .

-  الهدف: مركز للر8اضات البحر8ة 

 5635 ضقم   : التجاضي  السج2   -

الصو8رة 

- املدة : 99 سنة 

- السنة املالية : تبتدئ أفاتح يناير 

وتنتهي في  3 دجنبر. 

مال  ضبس  حدد   : املال  ضبس   -

دضهم   100.000,00 الشركة في مبلغ 

وقسم إلى 000  حصة اجتماعية من 

دضهم للواحدة حرضت   00,   00 فئة 

على الشك2 التالي: 

* السيد عمر أنغدة: 000  حصة 

يدير الشركة ملدة غير   : اإلداضة   -

محدودة أصفته مسيرا: 

 * السيد عمر أنغدة 

االأتدائية  أاملحكمة  اإليداع  وتم 

 31/03/2021 في  الصو8رة  أمدينة 

تحت ضقم  ) .

502I

CCGM

AL FADL HABITATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

CCGM

 PLACE MOHAMED V IMM 13

 APPT 3 2eme ETG ، 26000،

SETTAT MAROC

AL FADL HABITATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  

الداضالبيراء 6)  محج مرس 

السلطا5 شقة 3 طاأق  - 0330)  

الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5885(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FADL HABITATION

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي

مجزء اضا�شي

مقاول اشغال مختلفة.

  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

مرس  محج    (6 الداضالبيراء 

  (0330  - طاأق    3 السلطا5 شقة 

الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  عبد  فرلو5  السيد 
محج جيش امللكي تجزءة  عنوانه)ا( 
مالل  أني   (3000  39 ضقم  نسر8ن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحق  عبد  فرلو5  السيد 
محج جيش امللكي تجزءة  عنوانه)ا( 
مالل  أني   (3000  39 ضقم  نسر8ن 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 37)765.

503I

مستأمنة فيسكاكوم

PHARMACIE ATRAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاكوم
ضقم 5)، زنقة املستشفى، ، 5350)، 

وادي زم املغرب
PHARMACIE ATRAOUI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة 
06 تجزئة بض8حا - 5000) خر8بكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
6885

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PHARMACIE ATRAOUI
غرض الشركة أإيجاز : صيدلية.

عماضة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
خر8بكة   (5000  - بض8حا  تجزئة   06

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : عتراوي  بيوب  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عتراوي  بيوب  السيد 
زم  وادي   (5350 املقاومة  حي   657

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عتراوي  بيوب  السيد 
زم  وادي   (5350 املقاومة  حي   657

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أخر8بكة  أتاض8خ 5) فبراير 

 )0) تحت ضقم 155/2021.
504I

مستأمنة فيسكاكوم

BENTALEB CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاكوم
ضقم 5)، زنقة املستشفى، ، 5350)، 

وادي زم املغرب
BENTALEB CASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 567 ألوك 

ب حي الوحدة  - 5350) وادي زم 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  63

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BENTALEB CASH
تحو28   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األموال.
 567  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
وادي   (5350  - ألوك ب حي الوحدة  

زم املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : أنطالب حسن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أنطالب حسن  السيد 
 (5350 الوحدة   حي  ب  ألوك   567

وادي زم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أنطالب حسن  السيد 
 (5350 الوحدة   حي  ب  ألوك   567

وادي زم املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أوادي زم  أتاض8خ 5) ماضس 

 )0) تحت ضقم 19/2021.
505I

ERES INVEST  SARL

AMG RIDGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AMG RIDGE
3 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

الطاأق األول ضقم8 ، 0350)، 
الداضالبيراء املغرب

AMG RIDGE    شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطاأق 

األول ضقم 8. الداض البيراء 0350) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5986  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMG  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.   RIDGE

غرض الشركة أإيجاز : تجاضة.
زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطاأق 

 (0350 الداض البيراء   .8 األول ضقم 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة بمغوز إشراف 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بمغوز إشراف عنوانه)ا( 

قطاع 5  ألوك ز شاضع الدلب ضقم    

الرباط    0 00 حي الر8اض  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بمغوز نعيم عنوانه)ا( كاأو 

 93 50 نيكرو بضض املحجوض مرتي2  

تطوا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 3 7750.

506I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

HEALTH PERFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
HEALTH PERFECTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 57 شاضع 
لال ياقوت الطاأق الخامس الداض 
البيراء - 0)05) الداض البيراء 

املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.567  5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  بأر28  )0)   06 في  املؤضخ 

املصادقة على :
نادي  زهير  )ة(  السيد  تفو8ت 
بص2  من  اجتماعية  حصة   500
000.  حصة لفائدة  السيد )ة( عمر 

السمعلي أتاض8خ 06 بأر28  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 35 775.

507I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

HIBA COSMETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
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HIBA COSMETIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  أمجموعة 

التقدم-2GH 17 الطاأق الثاني البر 

نو�شي الداض البيراء - 0 06) الداض 

البيراء املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.55( 0 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض  ماضس  )0)   05 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 HIBA الوحيد  الشر8ك  ذات 

ضبسمالها  مبلغ    COSMETIQUE

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

التقدم-17  أمجموعة  اإلجتماعي  

2GH الطاأق الثاني البر نو�شي الداض 

البيراء  الداض   (06 0  - البيراء 

تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الهدف.

و حدد مقر التصفية ب  أمجموعة 

الطاأق الثاني البر   2GH التقدم-17 

نو�شي الداض البيراء - 0 06) الداض 

البيراء املغرب. 

و عي5:

و  زواوي  ياسي5   السيد)ة( 

عنوانه)ا( تجزئة عطوض زنقة 5 عماضة 

60 ضقم 3 سيدي مومن الداض البيراء 

املغرب  البيراء  الداض   (0500

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 

تجزئة عطوض زنقة 5 عماضة 60 ضقم 3 

سيدي مومن الداض البيراء

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  )7707.

508I

LB COMPTA

ACS PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

LB COMPTA

 RESIDENCE BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

ACS PHARMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة  

األوكالبتوس أاب كاليفوضنيا شقة  ) 

الطاأق 3 - 0 06) الداض البيراء 

املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.350535

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

0)0) تقرض ح2  املؤضخ في  ) دجنبر 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  ACS PHARMA الوحيد  الشر8ك 

مبلغ ضبسمالها 50.000 دضهم وعنوا5 

مقرها اإلجتماعي عماضة  األوكالبتوس 

 -  3 الطاأق  أاب كاليفوضنيا شقة  ) 

الداض البيراء املغرب نتيجة   (06 0

ل : الح2 املسبق للشركة.

عماضة   ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شقة  كاليفوضنيا  أاب  األوكالبتوس 

الداض   (06 0 املغرب   3 الطاأق   ( 

البيراء املغرب. 

و عي5:

و  فردو�شي  العيدية   السيد)ة( 

فيال   (5 ضقم  بماد  مدينة  عنوانه)ا( 

املغرب  ية  املحمد   (8830 ضز8ق 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

دجنبر 0)0) تحت ضقم 760096.

509I

FLASH ECONOMIE

LTGC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 LTGC    ل ط ج س

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ضبسمالها 100.000,00  دضهم 

تأسيس             

مؤضخ   عرفي  عقد  أمقت�شى   -I

ماضس  أتاض8خ      البيراء   أالداض 

بسا�شي  قانو5  تحر8ر   تم   ،  (0( 

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

خاصيتها كالتالي :

- التسمية   :  » ل ط ج س «  »    « 

LTGC

:      يتحدد هدف هذه  - الهدف  

الشركة كما يلي:                 

·   معم2 الختباض الهندسة املدنية.

العمليات  جميع  وعموما   ·

املالية،  الصناعية،  التجاض8ة،  

لها  التي  العقاض8ة،   غير  بو  العقاض8ة 

اضتباط مباشر بو غير مباشر أالغرض 

بعاله والتي من شانها ب5 تساعد على 

إنماء الشركة وكذلك ك2 املساهمات 

كا5  املباشرة كيفما  بو غير  املباشرة 

بهداف  تتبع  مقاوالت  في  شكلها 

مماثلة بو مرتبطة.

 ,293,295  : االجتماعي   املقر 

زاو8ة  غاندي,  شاضع  األض�شي  الطاأق 

منطقة  سا5-أوف  شاضع  امتداد 

أالطو, الداض البيراء. 

- املدة  :  99 سنة 

-ضبس املال : حدد في 100.000,00 

  00 حصة    000 مجزبة إلى  دضهم  

دضهم لك2  حصة، سددت الحصص  

أكاملها نقدا ووزعت على الشركاء كما 

يلي :       

هيستيم  مداضس  مجموعة     ·
الخاصة  500  حصة.

ضط2  الزهراء  السيدة فاطمة     ·
أناني    00)حصة.

أنيس    االالء  عبد  السيد       ·
00)حصة .

·   السيد  بمي5 أنيس  00)  حصة.
اسند التسيير للسيد   : التسيير   -
مع     محدودة  غير  ملدة  أنيس  بمي5 

الصالحيات املطلقة  
-  السنة املالية  : من  فاتح  يناير 

إلى   3  دجنبر.
لالحتياط   5%    : األضباح      -
القانوني والباقي إما يوزع و إما ينق2 بو 
يوضع تحت  االحتياط حسبما يقرضه 

الجمع العام.
أكتاأة   القانوني   اإليداع   -IIتم  
الربط لدى املحكمة التجاض8ة أالداض 
البيراء أتاض8خ  09 اأر28  )0) تحت 

ضقم 775008        . 
III - تم  تسجي2   الشركة  أالسج2   
التجاضي  أالداض  البيراء   تحت   ضقم    
598597                            من بج2  

التلخيص واإلشهاض       
املسير الوحيد

السيد : بمي5 أنيس

510I

مكتب املحاسبة

2M GHALYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
9 عماضة قبي2 شاضع الجيش امللكي 
سيدي أنوض، 5350)، سيدي أنوض 

املغرب
2M GHALYA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض  

ال�شي صالح جماعة كدية أني دغوغ  
سيدي أنوض. 5350) سيدي أنوض. 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
30(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 2M  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GHALYA
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي
مقاول في اشغال البناء

مجزئ
أيع مواد البناء

كراء االالت و املعدات الصناعية
شراء و أيع االضا�شي..

دواض    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ال�شي صالح جماعة كدية أني دغوغ  
أنوض.  سيدي   (5350 أنوض.  سيدي 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيدة خديجة أونا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة خديجة أونا5 عنوانه)ا( 
أنوض  سيدي  املسيرة  تجزئة   687

5350) سيدي أنوض. املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحاملة  أونا5  خديجة  السيدة 
ضقم  للتعر8ف  الوطنية  للبطاقة 
تجزئة   687 عنوانه)ا(   MC47945
سيدي   (5350 املسيرة سيدي أنوض 

أنوض. املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أنوض   بسيدي  االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 8 39.
511I

omri compta sarl au

IMPACT STYLE SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

IMPACT STYLE SARL.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع عي5 

الحياني ضقم 0) مح2 ب  - 90060 

طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(55

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.IMPACT STYLE SARL.AU

الغرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو القيام ، سواء لنفسها 

بو نياأة عن بطراف ثالثة بو أاملشاضكة:

األلبسة  بنواع  جميع  تسو8ق   -

واألعمال  والتصدير  واالستيراد 

املتنوعة

- املستوضد )التاجر( البيع أالجملة

واملعلومات  الدعاية  خدمات   -

صاحب  بو  بعمال  )ضج2  التجاض8ة 

وكالة( تحت2

ناقص موظف واحد.

الجملة  وتجاضة  وبيع  شراء   -

جميع  وتصدير  واستيراد  والتجزئة 

بصناف املالبس.

املالبس وبغطية الربس واألحذية 

تمثي2  وكذلك  واإلكسسواضات 

الجميع. الشراء ،

والتجزئة  الجملة  وتجاضة  أيع 

األلعاب  جميع  وتصدير  واستيراد 

واأللعاب.

- مشاضكة الشركة أكافة الوسائ2 

الشركات  بو  الشركات  جميع  في 

املنشأة بو املزمع إنشاؤها ،

لغرض  مرتبطة  تكو5  قد  التي 

، وال سيما عن طر8ق إنشاء  الشركة 

شركات جديدة ، واملساهمة ،
ضعاية بو اكتتاب بو استرداد األسهم 

بو  االندماج  بو  الشركات  حقوق  بو 

التحالف بو االتحاد في

املصالح  مجموعة  بو  املشاضكة 

االقتصادية بو إداضة اإليجاضات ؛

- جميع بنشطة الخياطة )مالبس 

؛  واملناشف(  والشراشف  العم2 

استيراد وتصدير

األدوات  وجميع   ، اآلالت  جميع 

التجاضة  تجاضة؛  ؛  أاملالبس  املتعلقة 

بشك2 عام ؛ االستيراد و

تصدير جميع البرائع ؛

تبادل واستغالل جميع أراءات   -

والعمليات  والتراخيص  االختراع 

واألسماء  التجاض8ة  والعالمات 

التجاض8ة.

- إنشاء فروع بو وكاالت.

 
ً
وبشك2 بعم ، جميع املعامالت بيا

كانت املتعلقة أاملنقوالت بو العقاضات 

بو املالية بو الصناعية بو

تجاضي قد يتعلق بشك2 مباشر بو 

غير مباشر ، كلًيا بو جزئًيا ، أواحد بو 
أأخرى

بعاله  إليها  املشاض  العمليات 

نشاط  تطو8ر  بو  تعز8ز  بو  لتسهي2 

الشركة..

عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع عي5 

 90060  - مح2 ب    (0 الحياني ضقم 

طنجة  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : امغاض  سهي2  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امغاض   سهي2  السيد 
  60 ضقم   8 ب  ألوك   فرلية  مركب 

90060 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امغاض  سهي2  السيد 
  60 ضقم   8 ب  ألوك   فرلية  مركب 

90060 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    6 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 50507).
512I

N2M CONSEIL-SARL

RIFCAM EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
RIFCAM EQUIPEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
العمرا5 الفتح ضقم 533 سلوا5  - 

000)6 الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
( 9 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RIFCAM EQUIPEMENT
غرض الشركة أإيجاز : - التصدير 

و االستيراد.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - سلوا5    533 الفتح ضقم  العمرا5 

000)6 الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : اشرف  عمراني  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اشرف  عمراني  السيد 
شاضع الحسن االول ضقم 675 000)6 

الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اشرف  عمراني  السيد 
شاضع الحسن االول ضقم 675 000)6 

الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 686.

513I

universal gestion

FOGOTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة اأن عطية الطاأق الثاني  ضقم 
7 جليز مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب
FOGOTI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة اأن 
عطية الطاأق  الثاني ضقم 7 كليز   - 

50000 مراكش   املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (553

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FOGOTI

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و بعمال متنوعة .

عنوا5 املقر االجتماعي : إقامة اأن 

 - كليز     7 الثاني ضقم  عطية الطاأق  

50000 مراكش   املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد  بيت وكر8م الطيب   :  00  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الطيب    وكر8م  بيت  السيد  

عيش  أن  علي  بوالد  دواض  عنوانه)ا( 

مراكش      50000 سعادة    ملراأطي5 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الطيب    وكر8م  بيت  السيد  

عيش  أن  علي  بوالد  دواض  عنوانه)ا( 

مراكش      50000 سعادة   ملراأطي5 

املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    6 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5  3.

514I

QUALIFID

RIHA-BOUCH - SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

QUALIFID

 ANGL RUES MED QORRIE  5

 ET M82, RCE MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET

 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC

RIHA-BOUCH - SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الر8اضة ضقم 55 متجر ضقم  ، 

السيكو5 - 5000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59759

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

RIHA- : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.BOUCH - SARL AU

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال  على  واإلشراف  االستشاضات 

الهندسة  أأعمال  والقيام  البناء 

املدنية الخاصة..

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ضقم  ،  متجر   55 ضقم  الر8اضة 

السيكو5 - 5000  القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد أوشر8حة حسن 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أوشر8حة حسن عنوانه)ا( 
السيكو5   ،  55 ضقم  الر8اضة  شاضع 

5000  القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أوشر8حة حسن عنوانه)ا( 
السيكو5    ،  55 ضقم  الر8اضة  شاضع 

5000  القنيطرة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 708 8.
515I

QUALIFID

 OUAZZANE AUTO
DISTRIBUTION - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسمال الشركة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE  5
 ET M82, RCE MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
 OUAZZANE AUTO

DISTRIBUTION - SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي كلم   
طر8ق شفشاو5، أني كلة - 00)6   

وزا5 املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.0 559

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  بأر28  )0)   05 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
«00.000) دضهم» بي من «00.000  
عن  دضهم»   300.000» إلى  دضهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أوزا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 985).

516I

QUALIFID

 TOUR OUAZZANE - SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

QUALIFID
 ANGL RUES MED QORRIE  5
 ET M82, RCE MIMOSAS 14

 ANGL RUES MED QORRIE ET
 M82, RCE MIMOSAS، 14000،

KENITRA MAROC
 TOUR OUAZZANE - SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي لعذير، 
طر8ق املجزضة ضقم 0  - 00)6  

وزا5 املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.579

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  فبراير  )0)   (5 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 TOUR الوحيد  الشر8ك  ذات 
مبلغ    OUAZZANE - SARL AU
وعنوا5  دضهم   300.000 ضبسمالها 
طر8ق  لعذير،  اإلجتماعي حي  مقرها 
وزا5    6(00  -   0 ضقم  املجزضة 
ح2 الشركة قب2   : املغرب نتيجة ل 
النظام  من    7 للبند  وفقا  األوا5 

األسا�شي للشركة..
و حدد مقر التصفية ب حي لعذير، 
00)6  وزا5   - طر8ق املجزضة ضقم   

املغرب. 
و عي5:

بشير  الدين   محيي  السيد)ة( 
شاضع  الحدادين،  حي  عنوانه)ا(  و 
وزا5    6(00 ضقم  0   الصبيحي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخاأرة و مح2 تبليغ العقود و الوثائق 
حي الحدادين،   : املتعلقة أالتصفية 

شاضع الصبيحي ضقم  0 - وزا5
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   05 أتاض8خ  أوزا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 967).
517I

N2M CONSEIL-SARL

INTEGRAL YASSIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
INTEGRAL YASSIN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الحسن االول زنقة 5 ضقم 9  الطاأق 
الثاني ضقم 5 - 000)6 الناظوض 

املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.( 353

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   (9 في  املؤضخ 

املصادقة على :
ياسي5 اسباعي  )ة(  تفو8ت السيد 
بص2  من  اجتماعية  حصة    50
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000
ماضس   (9 أتاض8خ  اسباعي  توفيق 

.(0( 
ياسي5 اسباعي  )ة(  تفو8ت السيد 
بص2  من  اجتماعية  حصة    50
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000
جواد اسباعي أتاض8خ 9) ماضس  )0).
ياسي5 اسباعي  )ة(  تفو8ت السيد 
بص2  من  اجتماعية  حصة    50
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000
ماضس   (9 أتاض8خ  اسباعي  فوزي 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 679.

518I

LB COMPTA

SOUAD IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

LB COMPTA

 RESIDENCE BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

SOUAD IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة   

بسمة ) عماضة 7) الطاأق   شقة 

ضقم 6 عي5 السبع - 0 06) الداض 

البيراء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.33665 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2   (0(0 نونبر    9 املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    SOUAD IMPORT EXPORT

وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 

 ( بسمة  إقامة    اإلجتماعي  مقرها 

عماضة 7) الطاأق   شقة ضقم 6 عي5 

السبع - 0 06) الداض البيراء املغرب 

نتيجة ل : الح2 املسبق للشركة.

إقامة    ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شقة  الطاأق     (7 عماضة   ( بسمة 

 (06 0 املغرب  السبع  عي5   6 ضقم 

الداض البيراء املغرب. 

و عي5:

و  وليفي  سعيدة   السيد)ة(  

انزاضا5  أئر  شاضع   8 ضقم  عنوانه)ا( 

 ( ضوماندي   63 شقة   6 الطاأق 

البيراء  الداض   (06 0 املعاض8ف 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  0 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

دجنبر 0)0) تحت ضقم 6  757.

519I

N2M CONSEIL-SARL

INTEGRAL YASSINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

INTEGRAL YASSINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الحسن االول زنقة 5 ضقم 9  الطاأق 

الثاني ضقم 5 - 000)6 الناظوض 

املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.( 353

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 9) ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ضقم   5 زنقة  االول  الحسن  «شاضع 

 6(000  -  5 ضقم  الثاني  الطاأق    9

الناظوض املغرب» إلى «حي اوالد لحسن 

الناظوض    6(000  -  8 ل   (6 ضقم 

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 679.
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Digital Works ديجيتال وضكس

DIGITAL WORKS  ديجيال 
وركس

شركة املساهمة
إنشاء فرع تابع للشركة

Digital Works ديجيتال وضكس
: بأو أكر الصديق، شاضع فال ولد 

عمير، العماضة 7 ، بكدال، الرباط ، 
0080 ، بكدال، الرباط املغرب

DIGITAL WORKS  ديجيال وضكس 
شركة املساهمة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : بأو أكر 
الصديق، شاضع فال ولد عمير، 
العماضة 7 ، بكدال، الرباط. - 

0080  الرباط املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 5  ماضس  )0) تقرض إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
يوكس   UX CENTERS CASA SUD
أالعنوا5  الكائن  و  كازا سود  سنترز 
 ،56 فيال  مديونة،  طر8ق  أيركوض   :
أمدينة   6 البقعة ضقم  تجزئة أيركوض، 
 (6 00 البريد  صندوق  أرشيد، 
أرشيد   (6 00  - املغرب.  أرشيد- 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة( 

أدي2  عبيد.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (( أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 8)87.
521I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 ECOTYMA ENGINEERING
TRADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

 ECOTYMA ENGINEERING
TRADE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

جبرا5 خلي2 جبرا5. إقامة اللة 

خديجة شقة 7   - 5000) الجديدة  

اململكة املغربية 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7939

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 ECOTYMA ENGINEERING

. TRADE

الهندسة   : غرض الشركة أإيجاز 

 - التجاضة   - االستشاضة   - الصناعية 

التصدير و االستيراد .

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

اللة  إقامة  جبرا5.  خلي2  جبرا5 

خديجة شقة 7   - 5000) الجديدة  

اململكة املغربية .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   33   : السيدة يسرا تهيمي 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 33   : املحبوبي  بهيجة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة هاجر الطيب :  35 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  تهيمي  يسرا  السيدة 
ألوك بو السعادة   5000)   95 ضقم 

الجديدة  اململكة املعربية.

السيدة بهيجة املحبوبي عنوانه)ا( 

شاضع الجوال5 ضقم  3)    ( الساملية 

اململكة  البيراء   الداض   (0700

املغربية.

عنوانه)ا(  الطيب  هاجر  السيدة 
حي 3 ماضس مدخ2 7  ضقم 6  8800) 

املحمدية  اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تهيمي  يسرا  السيدة 
ألوك بو السعادة   5000)   95 ضقم 

الجديدة  اململكة املعربية
السيدة بهيجة املحبوبي عنوانه)ا( 
شاضع الجوال5 ضقم  3)    ( الساملية 
اململكة  البيراء   الداض   (0700

املغربية
عنوانه)ا(  الطيب  هاجر  السيدة 
حي 3 ماضس مدخ2 7  ضقم 6  8800) 

املحمدية  اململكة املغربية
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 75)6).
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ESPACE JAMO

ESPACE JAMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE JAMO
تجزئة املحيط الشطر   ضقم )9)/  
الطاأق السفلي داض أوعزة ، 3))7)، 

الداض البيراء املغرب
ESPACE JAMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املحيط الشطر   ضقم )9)/  

الطاأق السفلي  داض أوعزة 3))7) 
الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598655

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ESPACE JAMO

مقهى و   : أإيجاز  الشركة  غرض 

قاعة للشاي ؛

و  الخفيفة  الوجبات  تقديم 

الوجبات الجاهزة ؛

واالستعراضات  العروض  تنظيم 

و جميع الفعاليات الثقافية والفنية..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 292/1 ضقم  الشطر    املحيط 

 (7((3 داض أوعزة  السفلي   الطاأق 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : توفيق جمومي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جمومي  توفيق  السيد 

  0 ضقم  ألوك  3  عثما5  سيدي 

0700) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جمومي  توفيق  السيد 

  0 ضقم  ألوك  3  عثما5  سيدي 

0700) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 30 775.
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sofoget

HQTF TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

HQTF TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

الحوز8ة ألوك م ضقم 78 - 5000   

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

600 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HQTF : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.TRAV

هندسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مدنية 

 بشغال عامة و بعمال البناء

تستيراد و تصدير.

عنوا5 املقر االجتماعي :  القنيطرة 

   5000  -  78 الحوز8ة ألوك م ضقم 

القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الفخاض  مر8م  السيدة  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : الفخاض  مر8م  السيدة  

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   الفخاض  مر8م  السيدة  

القنيطرة 5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   الفخاض  مر8م  السيدة  

القنيطرة 5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم )93 8.
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sofoget

SOBENTRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SOBENTRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )5 زنقة 

محمد القري مكتب ضقم )   5000  

القنيطرة املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5(073

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)    9 املؤضخ في 

أن  السيد)ة(   للشركة  مسير جديد 

الشيخ خالد كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 955 8.
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sofoget

sobentrans
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

sobentrans شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي )5 زنقة 

محمد القري مكتب ضقم ) - 5000  

القنيطرة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5(073

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير  ماضس  )0)    9 املؤضخ في 

نشاط الشركة من « نق2 البرائع

« إلى « بشغال عامة و بعمال البناء

استيراد

نق2 البرائع

.»

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 955 8.
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FOUZMEDIA

CHAOUI ALIMENTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 CHAOUI ALIMENTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب 

ضقم 3 شاضع املنصوض الدهبي الرقم 

5  عماضة فكيك - 5000  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 59867

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ( 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CHAOUI ALIMENTATION

متجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

للمواد الغذائية العامة.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع املنصوض الدهبي الرقم   3 ضقم 

القنيطرة    5000  - 5  عماضة فكيك 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  الخديري  السيد 

اوجيه  اوالد  ف  ألوك    55 ضقم 

5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  الخديري  السيد 

اوجيه  اوالد  ف  ألوك    55 ضقم 

5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.
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FOUZMEDIA

BELAID TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BELAID TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59  شاضع 

موالي عبدالعز8ز إقامة موالي 

عبدالعز8ز الرقم 5 - 5000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

60097

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BELAID TRANS

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

نق2 املستخدمي5.

  59  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

إقامة  عبدالعز8ز  موالي  شاضع 

  5000  -  5 موالي عبدالعز8ز الرقم 

القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الصافي  عبدالرحيم  السيد 
اوالد  الشرفا  عز8ب  دواض  عنوانه)ا( 

سالمة 5000  القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصافي  عبدالرحيم  السيد 
اوالد  الشرفا  عز8ب  دواض  عنوانه)ا( 

سالمة 5000  القنيطرة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم -.
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FOUZMEDIA

BOKAC 59 TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BOKAC 59 TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59 شاضع 

موالي عبدالعز8ز إقامة موالي 
عبدالعز8ز الرقم 5 - 5000  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
57557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0(0 نونبر   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BOKAC 59 TRANS

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
العقاقير

املختلفة  االشغال  في  مقاول 
واشغال البناء

مقاول في نق2 السلع.
 59  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
إقامة  عبدالعز8ز  موالي  شاضع 
  5000  -  5 موالي عبدالعز8ز الرقم 

القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قاسم  أودة  السيد 
القنيطرة 5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قاسم  أودة  السيد 
القنيطرة 5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0  أالقنيطرة   االأتدائية 

دجنبر 0)0) تحت ضقم -.
529I

FOUZMEDIA

AIT GROU NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
AIT GROU NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59 شاضع 

موالي عبدالعز8ز إقامة موالي 
عبدالعز8ز الرقم 5 - 5000  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59669

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIT  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GROU NEGOCE
أيع مواد   : غرض الشركة أإيجاز 

التجمي2 أالتقسيط
مقاول في نق2 السلع.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
إقامة  عبدالعز8ز  موالي  شاضع 
  5000  -  5 موالي عبدالعز8ز الرقم 

القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد آيت حمو بمي5 عنوانه)ا( 
القنيطرة 5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

آيت حمو بمي5 عنوانه)ا(  السيد  
القنيطرة 5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  8 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

530I

FOUZMEDIA

SOCIETE WORLD TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE WORD TRAVEL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8834

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة زنقة 

95) و 75  الرقم 5) فدا5 االأيض 

- 5000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

600  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE WORD TRAVEL

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

نق2 املستخدمي5.
عنوا5 املقر االجتماعي : زاو8ة زنقة 

95) و 75  الرقم 5) فدا5 االأيض 

- 5000  القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ادضيس عنوانه)ا(  السيد حروش 
املغرب العربي ب3 ضقم 556 5000  

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  جليلة  أوشتي  السيدة 
 (5 الرقم    75 و   (95 زنقة  زاو8ة 

القنيطرة    5000 االأيض  فدا5 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ادضيس عنوانه)ا(  السيد حروش 
املغرب العربي ب3 ضقم 556 5000  

القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم -.

531I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

GRABEMARO

شركة املساهمة

تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة

FIDUCIAIRE DE L›AMITIE SARL

زنقة تانسيفت عماضة 8  شقة )  

اكدال ، 0090 ، الرباط املغرب

كراأماضو «شركة املساهمة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: عي5 

اعتيق طر8ق الداض البيراء اسمنت 

تماضة 000)  تماضة املغرب

«تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.66599

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 30 يونيو 0)0)

تقرض تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة 

الى  التالية  املالية  السنوات  خالل 

غاية ))0)  

األشخاص الطبيعيو5

انطونيو  ألكانو  سوسا  السيد 

عنوانه   والكائن  مسير  أصفته  

لشبونة البرتغال.

الخاندضو  خوضخي  واغنير  السيد 

أصفته  مسير والكائن عنوانه مدض8د 

اسبانيا 

أصفته   اأراهيم  لعراقي  السيد 

مسير والكائن عنوانه الرباط املغرب

أصفته  ضشيد  الصفاض  السيد 

مسير والكائن عنوانه الرباط املغرب 

األشخاص املعنو8و5

أصفتها  ؤبب  اسمنت  سمنطوس 

مسيرة و املمثلة أالسيد كنتر سمطنا. 

مدض8د  االجتماعي  مقرها  والكائن 

اسبانيا.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير    5 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 65)0  

532I

FIDUCIAIRE DE L’AMITIE

ASMENT DU CENTRE
تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة

تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة
FIDUCIAIRE DE L›AMITIE

زنقة تانسيفت عماضة 8  شقة )  
اكدال ، 0090 ، الرباط املغرب
- اسمنت دي صنطر «شركة 

املساهمة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: عي5 

اعتيق طر8ق الداض البيراء اسمنت 
تماضة 000)  تماضة املغرب.

«تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.65  9
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 30 يونيو 0)0)
تقرض تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة 
 - التالية:  املالية  السنوات  خالل 

(0( 
األشخاص الطبيعيو5

انطونيو  ألكانو  سوسا  لسيد 
عنوانه   والكائن  مسير  أصفته  

لشبونة البرتغال.
الخاندضو  خوضخي  واغنير  السيد 
أصفته  مسير والكائن عنوانه مدض8د 

اسبانيا 
أصفته   إأراهيم  لعراقي  السيد 

مسير والكائن عنوانه الرباط املغرب
أصفته  ضشيد  الصفاض  السيد 

مسير والكائن عنوانه الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   06 أتاض8خ  أالرباط  التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 0099  .
533I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

ماستورينغ بيزنيس أرت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 55
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
ماستوض8نغ أيزنيس بضت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة ضقم 

353 ، املنطقة الصناعية ساأينو، 

طاأق بض�شي، نواصر الداضالبيراء - 

)8 7) الداضالبيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.566995

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0(0 دجنبر   (8 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«500.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   500.000» إلى  دضهم» 
ديو5  مع  مقاصة  إجراء    : طر8ق 

الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير  )0) تحت ضقم 37) 76.

534I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

CHINWI MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

داض البر و االحسا5 عماضة - د - ضقم   

شاضع اأن سينا الداوديات مراكش ، 

50080، مراكش املغرب

 CHINWI MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اسكي5 

اوض8كة تحناوت الحوز - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

   563

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:



8835 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CHINWI MULTISERVICES
اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و أيع لوازم املكاتب.
اسكي5   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 50000  - الحوز  تحناوت  اوض8كة 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
محمد  حدوش   ايت  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  حدوش   ايت  السيد 
تحناوت  اوض8كة  اسكي5  عنوانه)ا( 

الحوز 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محمد  حدوش   ايت  السيد 
تحناوت  اوض8كة  اسكي5  عنوانه)ا( 

الحوز 50000 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير    7 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 0700) .

535I

GENERAL DE COMPTABILITE

BENEDICT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

GENERAL DE COMPTABILITE
شاضع محمد اديوضي مكاتب زالغ 
الطاأق التاني الرقم 5 فاس ، 

30000، فاس املغرب
BENEDICT TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دضب 

الجباص 7  الدوح البطحاء فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

66(79

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BENEDICT TRANS

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع الوطني و الدولي

االستراد و التصدير.

دضب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - فاس  الدوح البطحاء    7 الجباص 

30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الحبابي  خالد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحبابي  خالد  السيد 

ديلبيك ألجيكا 700  ديلبيك ألجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحبابي  خالد  السيد 

ديلبيك ألجيكا 700  ديلبيك ألجيكا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 779.

536I

SAVOIR EXPERT

 MAGHREB CHAMA
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
 MAGHREB CHAMA

LOGISTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 9 
تجزئة الر8اض طر8ق املنزل صفرو  - 

000 3 صفرو  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3((7
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 MAGHREB CHAMA  :

.LOGISTIQUE
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

نق2 البرائع نياأة عن الغير.
 9 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
تجزئة الر8اض طر8ق املنزل صفرو  - 

000 3 صفرو  املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  (0.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : السيد املهدي أال 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد  سالم عالوي  :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
  : الشر8ف  بحمد  ضشيد  السيد  
500 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ضقم  أال عنوانه)ا(  املهدي  السيد 
 05  ألوك ب أنصفاض صفرو 000 3  

صفرو املغرب.
عنوانه)ا(  سالم عالوي   السيد  
دواض عي5 قا�شي بغبالو بقراض ، صفرو  

000 3  صفرو املغرب.
الشر8ف  بحمد  ضشيد  السيد  
عنوانه)ا( ضقم  35 طر8ق عي5 الغازي 

، صفرو  000 3  صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ضقم  أال عنوانه)ا(  املهدي  السيد 
 05  ألوك ب أنصفاض صفرو 000 3  

صفرو املغرب
عنوانه)ا(  سالم عالوي   السيد  
دواض عي5 قا�شي بغبالو بقراض ، صفرو  

000 3  صفرو املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (3 أتاض8خ  االأتدائية أصفرو  

 )0) تحت ضقم 53.
537I

public affairs and services

بابليك افيرز اند سيرفايسز 
public affairs and services
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

public affairs and services
 Bd Yaacoub El Mansour 294 ،

20100، Casablanca Maroc
 public أاأليك افيرز اند سيرفايسز
affairs and services شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 95) شاضع 
يعقوب املنصوض ساحة انفا الطاأق 

) ضقم 5 الداضالبيراء املغرب  - 
00 0) الداضالبيراء   املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. ( 595

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في  0 دجنبر 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شاضع يعقوب املنصوض ساحة   (95»
الداضالبيراء   5 ضقم   ( الطاأق  انفا 
الداضالبيراء     (0 00  - املغرب  
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املغرب» إلى «33 شاضع أو8نت دو جوض 
الداضالبيراء    3 الطاأق األض�شي ضقم 
الداضالبيراء    (0 00  - املغرب 

املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 6 7669.
538I

gestion  pluriel

QUALI - CONTROL   SARL.
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

gestion  pluriel
ام2  5   زنقة  56  ضقم  0   
البرنو�شي  -  الداض  البيراء ، 
0600)، الداض  البيراء املغرب

 QUALI - CONTROL   SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) محج 
مرس السلطا5 شقة ضقم 3 الطاأق 
   الداض  البيراء  املغرب - 0000) 

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59505 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 QUALI : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.- CONTROL   SARL.AU
التحلي2    : غرض الشركة أإيجاز 
الجودة  في  واالستشاضات  والتدض8ب 
والسالمة والبيئة والبحث والتطو8ر.

عم2 الصحة والسالمة والبيئة   -
)الصحة والسالمة والبيئة(.

6) محج   : عنوا5 املقر االجتماعي 
مرس السلطا5 شقة ضقم 3 الطاأق    
الداض  البيراء  املغرب - 0000) الداض 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : الحسي5  مليح   السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسي5 عنوانه)ا(  مليح   السيد 
ضقم   5 طاأق   39 عماضة   ( البركة 
طنجة   90080 طنجة  العوامة    ( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسي5 عنوانه)ا(  مليح   السيد 
ضقم  )   5 طاأق   39 عماضة   ( البركة 

العوامة 90080 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ     أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم ))7696.
539I

(BUTEC SARL )A.U

SG-CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

(BUTEC SARL )A.U
 18RUE AMR IBN AL-ASS, 4ème
 ETAGE N°14 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SG-CLEAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

زضقطوني عماضة )3 شقة 9) الطاأق 
  طنجة - 900000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  0873

  6 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0(0 دجنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

SG-  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CLEAN

غرض الشركة أإيجاز : مصبنة.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

زضقطوني عماضة )3 شقة 9) الطاأق 

  طنجة - 900000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الدين  صالح  قرطيط  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  صالح  قرطيط  السيد 
عنوانه)ا( زنقة العراق اقامة ميوضكة 

 90000 طنجة   (5 شقة  الطاأق   

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  صالح  قرطيط  السيد 
عنوانه)ا( زنقة العراق اقامة ميوضكة 

 90000 طنجة   (5 شقة  الطاأق   

طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر    6 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم  7 37).

540I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE A.T.C TRAVAUX SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة ضقم 55 ألوك 5 الطاأق 

األول أني مالل ، 3005)، أني مالل 

املغرب

 STE A.T.C TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

الثاني ضقم 5  تجزئة بشرى  - 

03)3) فقيه أن صالح املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.367 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض  فبراير  )0)  في     املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 STE A.T.C الوحيد  الشر8ك  ذات 

مبلغ    TRAVAUX SARL AU

وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي الطاأق الثاني ضقم 

فقيه   (3(03  - بشرى   تجزئة    5

عدم   -  : أن صالح املغرب نتيجة ل 

اشتغال الشركة..

و حدد مقر التصفية ب الطاأق 

الثاني ضقم 5  تجزئة بشرى  - 03)3) 

فقيه أن صالح املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( الشرقاوي  ايت الفقيه 

و عنوانه)ا( اوالد امراح سيدي عي�شى  

النمة  اوالد  السبت  سوق   (3550

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  االأتدائية أالفقيه أن صالح  

)0 ماضس  )0) تحت ضقم 77/2021.

541I
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COMPTAFFAIRES

MECHANICAL SCAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MECHANICAL SCAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5)) 

تجزئة الحر8ة   الطاأق الثالث شقة 

ضقم 9 - 8800) املحمدية املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6   

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 6  ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«5)) تجزئة الحر8ة   الطاأق الثالث 

املحمدية   (8800  -  9 ضقم  شقة 

الطاأق  «الشحاوطة  إلى  املغرب» 

املحمدية    (8800  -   0 ضقم  األول 

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 896.

542I

MED IMPORT BAZ

MED IMPORT BAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

MED IMPORT BAZ

)  شاضع خالد أن الوليد ، الطاأق 

الثالث ، شقة ضقم 6 ، 90000، 

طنجة املغرب

MED IMPORT BAZ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )  ، شاضع 
خالد أن الوليد ، الطاأق الثالث ، 
شقة ضقم 6 - 90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.90555
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  يناير  )0)   (5 املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 MED IMPORT الوحيد  الشر8ك 
دضهم    0.000 مبلغ ضبسمالها    BAZ
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )  ، شاضع 
 ، الثالث  الطاأق   ، الوليد  خالد أن 
90000 طنجة املغرب   -  6 شقة ضقم 
الهدف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

االجتماعي للشركة.
و حدد مقر التصفية ب )  ، شاضع 
 ، الثالث  الطاأق   ، الوليد  خالد أن 
شقة ضقم 6 - 90000 طنجة املغرب. 

و عي5:
و  الباز  العيا�شي   السيد)ة( 
ضقم  7  الهناء  0  حي  عنوانه)ا( 
)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 50363).
543I

مستامنة الحساأات املجد

STE TRANS KABOUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة الحساأات املجد
شاضع الجزائر ضقم 33 الناضوض 

الناضوض، 000)6، الناضوض املغرب
STE TRANS KABOUS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

لحسن  أراقة ضقم)5 000)6 

الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 7 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. TRANS KABOUS

النق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  للبرائع  الدولي  و  الوطني 

الغير.

استيراد و تصدير.

النق2 الطرقي لألشخاص..

: حي اوالد  عنوا5 املقر االجتماعي 
لحسن  أراقة ضقم)5 000)6 الناظوض 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : السيد االدضي�شي مصطفى 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

االدضي�شي  مصطفى  السيد  

أراقة  لحسن  اوالد  حي  عنوانه)ا( 
ضقم)5 000)6 الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

االدضي�شي  مصطفى  السيد 

أراقة  لحسن  اوالد  حي  عنوانه)ا( 
ضقم)5 000)6 الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 5) فبراير 

 )0) تحت ضقم )53.

544I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

تيسير بيزنيس
إعال5 متعدد القراضات

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 55

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

تيسير أيزنيس «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: مجموعة 

التقدم ج ه 2- 7  الطاأق 

الثاني البرنو�شي الداضالبيراء - - 

الداضالبيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.3(3(83

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 6  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفو8ت السيد  ز8ات عبدالغاني 000   

  000 بص2   من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد صديق علي

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

استقالة السيد ز8ات عبدالغاني من 

مهامه كمسير للشركة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيي5 السيد صديق علي كمسير تبعا 

لقبول استقالة املسير

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

توزيع الحصص النقدية

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ضبسمال الشركة
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على  ينص  الذي   : 3 ضقم  أند 
مايلي: تسيير الشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 86 )77.
545I

idaraty

فرست كمباني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

فرست كمباني شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الزموضي )5) زنقة عائشة مسافر 
الطاأق 5 - 90000 طنجة املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.87 37
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  يناير  )0)    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :
مجاهد  ليلى  )ة(   السيد  تفو8ت 
بص2  من  اجتماعية  حصة   700
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000
حافظ مجاهد أتاض8خ )  يناير  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   (5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )89 .
546I

العموضي استشاضة

GEOMETRY SOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

العموضي استشاضة
زنقة فاس ضقم     تازة، 35000، تازة 

املغرب
GEOMETRY SOFT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : حي ميمونة 
ضقم 5 تازة العليا 35000 تازة املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.55  

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  يناير  )0)   (0 املؤضخ في 
ذات  شركة   GEOMETRY SOFT
ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا5  دضهم   6.000
تازة   5 ضقم  ميمونة  حي  اإلجتماعي 
نتيجة  املغرب  تازة   35000 العليا 

لعدم املردودية.
و عي5:

و  الراو8ة  محمد   السيد)ة( 
 (7 ضقم  مراكش  زنقة  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  تازة   35000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض8خ 0) يناير  )0) وفي حي ميمونة 
ضقم 5 تازة العليا 35000 تازة املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   30 أتاض8خ  أتازة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 85 .
547I

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE POMPELUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

مستأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة ضقم 55 ألوك 5 الطاأق 
األول أني مالل ، 3005)، أني مالل 

املغرب
STE POMPELUP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم )7 
تجزئة جميلة  - 3050) أني مالل 

املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.5705

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض   (0(0 دجنبر   07 في  املؤضخ 
ذات  شركة   STE POMPELUP ح2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ ضبسمالها 0.000  دضهم 

 7( ضقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 

مالل  أني   (3050  - جميلة   تجزئة 

املغرب نتيجة لقف2 التصفية.

و عي5:

السيد)ة( بسام  أاهم و عنوانه)ا( 

اسكجوض املحاميد 9 اقامة أرج تبقال 

عماضة إي شقة     50 50 مراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 7( وفي ضقم   (0(0 07 دجنبر  أتاض8خ 

مالل  أني   (3050  - جميلة   تجزئة 

املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 5  ماضس 

 )0) تحت ضقم 305.
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مكتب محاسبة

 HDACHDRIM TRAVAUX

D›IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عماضة  5 شقة ) زنقة عالل أن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 005)5، 

الرشيدية املغرب

 HDACHDRIM TRAVAUX

D›IRRIGATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر 

سيدي اأو عبد هللا مدغرة ص.ب 

 0  - 000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5657

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 HDACHDRIM TRAVAUX

.D’IRRIGATION

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة

اشغال الري الفالحي

أائع االالت الفالحية.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ص.ب  مدغرة  هللا  عبد  اأو  سيدي 

 0  - 000)5 الرشيدية املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ادض8م سفيا5 :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : حسن  حداش  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سفيا5  ادض8م  السيد 

تاحميدانت  حي   0( ضقم  تنغير  زنقة 

000)5 الريش املغرب.

عنوانه)ا(  حسن  حداش  السيد 

قصر اكدال أوزمو  000)5 املشي2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سفيا5  ادض8م  السيد 

تاحميدانت  حي   0( ضقم  تنغير  زنقة 

000)5 الريش املغرب

عنوانه)ا(  حسن  حداش  السيد 

قصر اكدال أوزمو  000)5 املشي2 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 367.
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CABINET BOUZIDI

PINTURIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوز8دي ص.ب 5)  

الناظوض ، 000)6، الناظوض املغرب

PINTURIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي دواض 

داضدوضا طر8ق ضئي�شي 39 سلوا5 - 

000)6 ناظوض املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 9557

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تمت  ماضس  )0)    0 في  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

املواد  و  االجهزة  جميع  استراد 

االولية ذات صلة بهدف الشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 9) ماضس 

 )0) تحت ضقم 636.

550I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE EL MOUBARIK PIECES

AUTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شاضع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

35000  املغرب تاونات، 35000، 

تاونات املغرب

 STE EL MOUBARIK PIECES

AUTO SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

احمد منصوض الذهبي الدمنة  

تاونات 35000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 8(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL : اإلقتراء أمختصر تسميتها

 MOUBARIK PIECES AUTO SARL

.

اصالح   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات .

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

احمد منصوض الذهبي الدمنة  تاونات 

35000 تاونات املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عادل املباضك :  800 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد احمد املباضك :  00) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املباضك  عادل  السيد 

 35000 الدمنة   حي  أاضيس  زنقة 

تاونات املغرب.

عنوانه)ا(  املباضك  احمد  السيد 

 35000 الدمنة   حي  أاضيس  زنقة 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املباضك  عادل  السيد 

 35000 الدمنة   حي  أاضيس  زنقة 

تاونات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  االأتدائية أتاونات  

 )0) تحت ضقم )3.
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STE AGEFICO SARL

 MOWAZIE DAWAJINE AL

JAWADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

STE AGEFICO SARL

)  شاضع عمر الخيام الطاأق الثاني 

ضقم 5 ، 90000، طنجة املغرب

 MOWAZIE DAWAJINE AL

JAWADA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير   ضقم 56  - 90000 طنجة 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.700(5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض   (0(0 دجنبر    0 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

 MOWAZIE الوحيد  الشر8ك  ذات 

مبلغ    DAWAJINE AL JAWADA

وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي تجزئة الخير   ضقم 

56  - 90000 طنجة املغرب نتيجة ل 

: لم تحقق الهدف الذي بسست من 

بجله.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طنجة   90000  -   56 ضقم  الخير   

املغرب. 

و عي5:

و  شرقاوي  محمد   السيد)ة( 

  56 ضقم  الخير    تجزئة  عنوانه)ا( 

)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   90000

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

: تجزئة الخير   ضقم 56 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 38670).

552I

ECOVIS MOROCCO

ص.ت كوريتيكنولوجي  

 CT  ديفلوبمو

 CORETECHNOLOGIE

DEVELOPPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

ECOVIS MOROCCO

 ECOVIS MOROCCO: 34 rue

 Charam Achaykh, Etage 2 , N°

 8, Espace Palmier ، 25000،

Casablanca Maroc

ص.ت كوض8تيكنولوجي  ديفلوبمو  

 CT CORETECHNOLOGIE

DEVELOPPMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

بساتي5 ، زنقة الجينرال ضوك،  - 

0) 0)  الداضالبيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 3003

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 3) فبراير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«زنقة بساتي5 ، زنقة الجينرال ضوك،  

املغرب»  الداضالبيراء    (0 (0  -

لند5 و شاضع  زاو8ة شاضع    79» إلى 

 (0 50  - سلطا5  حي  املقاومة، 

الداضالبيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77330.
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EUREXMA

WA AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

WA AGENCY  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

ضكراكة إقامة الكوضنيش عماضة ضقم 

) الطاأق األسف2 أوضكو5 - 0000) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59755 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. AGENCY

محل2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أرمجة الكمبيوتر.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ضكراكة إقامة الكوضنيش عماضة ضقم 

 (0000  - الطاأق األسف2 أوضكو5   (

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 Adrien Philippe السيد 

Raymond MAUREL :  150 حصة 

أقيمة 5.000  دضهم للحصة .

 Wassim OUMBAREK السيد 
أقيمة  حصة   MOHAND :  150

5.000  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Adrien Philippe السيد 
عنوانه)ا(   Raymond MAUREL
  COMMISSAIRE LADEUIL  (0
.20000 CASABLANCA MAROC

 Wassim OUMBAREK السيد 
 ESPAGNE عنوانه)ا(   MOHAND

.2000 ESPAGNE ESPAGNE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Adrien Philippe السيد 
عنوانه)ا(   Raymond MAURE
  COMMISSAIRE LADEUIL  (0

20000 CASABLANCA MAROC
 Wassim OUMBAREK السيد 
 ESPAGNE عنوانه)ا(   MOHAND

2000 ESPAGNE ESPAGNE
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 80 773.
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EUREXMA

ECOCLEAN LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
ECOCLEAN LAB  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

ضكراكة إقامة الكوضنيش عماضة ضقم 
) الطاأق األسف2 أوضكو5 - 0000) 

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597085

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ECOCLEAN LAB

تنظيف   : أإيجاز  الشركة  غرض 

واجهات املحالت و الشقق.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ضكراكة إقامة الكوضنيش عماضة ضقم 

 (0000  - الطاأق األسف2 أوضكو5   (

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : كلوبو   املساضي  مهدي  السيد 

دضهم   50.000 أقيمة  حصة   500

للحصة .

 500   : السباعي  سفيا5  السيد 

حصة أقيمة 50.000 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كلوبو   املساضي  مهدي  السيد 

عنوانه)ا( معاض8ف أيرانزضا5  0000) 

الداض البيراء املغرب.

السيد سفيا5 السباعي عنوانه)ا( 

الداض   (0000 النواصر   أوعزة  داض 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كلوبو   املساضي  مهدي  السيد 

عنوانه)ا( معاض8ف أيرانزضا5  0000) 

الداض البيراء املغرب

السيد سفيا5 السباعي عنوانه)ا( 

الداض   (0000 النواصر   أوعزة  داض 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  )7)77.
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AUDIT ET CONSEIL 2010

LIMA CAF
إعال5 متعدد القراضات

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

LIMA CAF  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: تجزئة 

-18تجزئة فيليب -2 شاضع 

الشفشاوني- الحي الصناعي 

البرنو�شي - 0000)  الداض البيراء  

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.37   3

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8  يناير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

  500 ألعيد  ضز8ق  السيد  تفو8ت 

 (500 بص2  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد ضز8ق بحمد .

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

استقالة  يقبلو5  الشركة  شركاء 

ذلك  و  محمد  ضز8ق  السيد  املسير 

اأتداء من هذا اليوم.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي:  

ضز8ق  السيد  تعيي5  الشركاء  يقرض 

اأراهيم كمسير وحيد للشركة و ذلك 

لفترة غير محددة.

على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 

تحديث النظام  يقرض الشركاء  مايلي: 

االسا�شي.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
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على  ينص  الذي   :6 ضقم  أند 

في  محدد  الشركة  ضاسمال  مايلي: 

500000.00 دضهم، مقسم الى 5000 

السيد  حصة اجتماعية وهي كالتالي: 

السيد  سهم،   (000 ضز8ق  ألعيد 

السيد   ، سهم   500 ضز8ق  محمد 

السيد  سهم،   500 ضز8ق  اأراهيم 

السيدة  سهم،   500 ضز8ق  بحمد 

السيدة  سهم،   500 اوبوبكر  حجوا 

السيدة  سهم،   500 ضز8ق  لطيفة 

خديجة ضز8ق 500 سهم.

على  ينص  الذي   :7 ضقم  أند 

مايلي:  يساهم ك2 من الشركاء أمبلغ 

كالتالي:  وهو  دضهم   500000.00

دضهم،   (00.000 السيد ألعيد ضز8ق 

دضهم،   50.000 السيد محمد ضز8ق 

50.000 دضهم،   السيد اأراهيم ضز8ق 

دضهم،   50.000 ضز8ق  بحمد  السيد 

 50.000 اوبوبكر  حجوا  السيدة 

دضهم، السيدة لطيفة ضز8ق 50.000 

دضهم، السيدة خديجة ضز8ق 50.000 

دضهم.

أند ضقم 5 : الذي ينص على مايلي: 

اأتداء من هذا اليوم الشركة ستسير 

السيد  الوحيد   املسير  طرف  من 

أراهيم ضز8ق و أتوقيعه الوحيد على 

جميع العقود.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  0))77.

556I

إئتمانيات الدض8وش

Société HIPECA EXP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدض8وش

شاضع عالل أن عبد هللا ضقم 58 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

Société HIPECA EXP  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  املنطقة 

الصناعية بوسطال ضقم 8  - 

000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6033

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. Société HIPECA EXP

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 CONDITIONNEMENT -IMPORT

 & EXPORT -PRESTATION DE

SERVICE -TRAVAUX DIVERS

.

املنطقة    : عنوا5 املقر االجتماعي 

الصناعية بوسطال ضقم 8  - 000)9 

العرائش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الوهابي  نزهة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوهابي  نزهة  السيدة 

 9(000  05 ضقم  واكر8م  تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زاهير  محمد  السيد 

 9(000  0( ضقم  اللوكوس  تجزئة 

العرائش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 417/2021.

558I

gestion  pluriel

   SHEMONALI BEAUTY

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

gestion  pluriel

ام2  5   زنقة  56  ضقم  0   

البرنو�شي  -  الداض  البيراء ، 

0600)، الداض  البيراء املغرب

 SHEMONALI BEAUTY   SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) محج 

مرس السلطا5 شقة ضقم 3 الطاأق 

   الداض  البيراء  املغرب - 0000) 

الداض البيراء . املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598  9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SHEMONALI BEAUTY   SARL

تسو8ق   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مستحررات التجمي2 .

6) محج   : عنوا5 املقر االجتماعي 

مرس السلطا5 شقة ضقم 3 الطاأق    

الداض  البيراء  املغرب - 0000) الداض 

البيراء . املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

شوكاني  شيرينا  السيدة 

جهانجيمال :  700 حصة أقيمة 00  

دضهم للحصة .

السيد عثما5 زعيم ودغيري :  300 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شوكاني  شيرينا  السيدة 
3 زنقة ج انفا  جهانجيمال عنوانه)ا( 

مجموعة  م  حي املناض ـ الداض البيراء 

 . البيراء  الداض   (0 60 املغرب  ـ 

املغرب.
ودغيري  زعيم  عثما5  السيد 

عنوانه)ا( 08  شاضع  غاندي  الطاأق 

الداض   (00(6 البيراء  الداض  ـ   (

البيراء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

شوكاني  شيرينا  السيدة 
3 زنقة ج انفا  جهانجيمال عنوانه)ا( 

مجموعة  م  حي املناض ـ الداض البيراء 

 . البيراء  الداض   (0 60 املغرب  ـ 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773586.

559I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

KHEMISSAT SANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

KHEMISSAT SANI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض ايت 

قسو قبلي5 مركز سيدي غندوض  - 

5033  الخميسات املغرب.
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تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6787

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  بأر28  )0)  املؤضخ في  0 

مسير جديد للشركة السيد)ة(  بسام  

اأراهيم كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  أالخميسات   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم )) .

560I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EVENT PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاضع موض8تانيا صندوق البريد 

609) ، 50000، مراكش املغرب

EVENT PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

املساض ضقم )93 عماضة ب مكتب 7/8 

طر8ق آ سفي - 50000 مراكش 

املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5897 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»    .(00.000»

 (.000.000» إلى  دضهم»   800.000»

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 698)) .

561I

gestion  pluriel

DIBITUN  SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

gestion  pluriel

ام2  5   زنقة  56  ضقم  0   

البرنو�شي  -  الداض  البيراء ، 

0600)، الداض  البيراء املغرب

DIBITUN  SARL.AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي 5  زنقة 
ضقم    الطاأق )  كلفوضنيا أرشيدـ  

املغرب - )0 6)  أرشيد املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 0553

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تمت  فبراير  )0)    8 في  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

األجهزة  وتوزيع  وتصدير  استيراد 

الطبية.

وتوزيع  وتصدير  استيراد   •

التشخي�شي  لالستخدام  الكواشف 

في املختبر..

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس  أتاض8خ  3  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 535.

562I

LE PUBLICATEUR LEGAL

DJOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة  5 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظاء التجزئة 6 الزنقة  5 
ضقم 8 ق.ج الداض البيظاء، 0550)، 

الداض البيظاء املغرب

DJOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  3 
شاضع بأو أكرالصديق - 0500) 

الداضالبيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 65789

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 03 ماضس  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 (0500  - « 3 شاضع بأو أكرالصديق 
الداضالبيراء املغرب» إلى « 67  شاضع 
عبد املومن إقامة اليمامة ب الطاأق 
الداضالبيراء     (0(00  -  ( األول ضقم 

املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773638.
563I

KHOUYI BADIA

BASE NATUR S.A.R.L au
إعال5 متعدد القراضات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب

BASE NATUR S.A.R.L au «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: ضقم 

 7 الحي العسكري 6 البساتي5 - - 
مكناس املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: -.

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 09 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي   :1- ضقم  قراض 
 BASE  » شركة    مقر  تغيير  مايلي: 
من مقرها     «NATUR S.A.R.L AU
العسكري  الحي  ضقم  7  القديم: 
مقرها  إلى  مكناس   البساتي5   6
زنقة حسن  متجر أرقم     الجديد: 
االنصاضي الر8اض مكناس.   -  توسيع 
أز8ادة  للشركة  الرئي�شي  النشاط 
تصنيع منتجات   -   : االنشطة االتية 
وصحة  التجمي2  مستحررات 
الجسم - االستيراد والتصدير                     

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :3-4 ضقم  أند 

 BASE  » شركة    مقر  تغيير  مايلي: 

من مقرها     «NATUR S.A.R.L AU
العسكري  الحي  ضقم  7  القديم: 

مقرها  إلى  مكناس   البساتي5   6
زنقة حسن  متجر أرقم     الجديد: 

االنصاضي الر8اض مكناس.   -  توسيع 

أز8ادة  للشركة  الرئي�شي  النشاط 

تصنيع منتجات   -   : االنشطة االتية 

وصحة  التجمي2  مستحررات 

الجسم - االستيراد والتصدير                     

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ     التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 6 3 .

564I

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE ASSAKA FORAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة ضقم 55 ألوك 5 الطاأق 

األول أني مالل ، 3005)، أني مالل 

املغرب

 STE ASSAKA FORAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي -تجزئة 

العثمانية الحي اإلداضي الطاأق 

الثالث  - 3000) أني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  ((9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ASSAKA FORAGE SARL
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حفر   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

االأاض

مقاول في األشغال املختلفة بو   -

البناء..

-تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الطاأق  اإلداضي  الحي  العثمانية 

الثالث  - 3000) أني مالل املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد  بيوب ازناك :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عبد الحفيظ حمو اطالب :  

50) حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  بيوب ازناك عنوانه)ا( حي 
زاو8ة الشيخ   (3700 اقوض الزنقة د  

املغرب.

السيد عبد الحفيظ حمو اطالب 

 (6 زنقة  تقشمر8ن  حي  عنوانه)ا( 
3700) زاو8ة الشيخ املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  بيوب ازناك عنوانه)ا( حي 
زاو8ة الشيخ   (3700 اقوض الزنقة د  

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 5) ماضس 

 )0) تحت ضقم 359.

565I

ائتمانية الشر8في مباضك

Ste  AYONO  ايونو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الشر8في مباضك

حي الرجافاهلل ألوك س الزنقة 05 
ضقم 03 كلميم ، 000 8، كلميم 

املعرب

ايونو  Ste  AYONO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة اأو 
الثناء الجامعي حي االم2 ) ضقم 03  - 

050 8 أو8زكاض5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3375
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ايونو    : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Ste  AYONO
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة او البناء
أيع لوازم املكاتب أالتقسيط

ممو5 حفالت.
زنقة اأو   : عنوا5 املقر االجتماعي 
الثناء الجامعي حي االم2 ) ضقم 03  - 

050 8 أو8زكاض5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 335   : اأوعبدهللا  احمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 333   : يونس اأوعبدهللا  السيد  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  : اأوعبدهللا  نوضالدين  السيد  
333 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد اأوعبدهللا عنوانه)ا( 
حي االم2 )   050 8 أو8زكاض5 كلميم 

املغرب.
اأوعبدهللا   يونس  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة ايت سعيد ضقم 395  

80000 ايت ملول املغرب.
اأوعبدهللا   نوضالدين   السيد 
الجامعي  الثناء  اأو  زنقة  عنوانه)ا( 
)  050 8 أو8زكاض5 كلميم  حي االم2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد اأوعبدهللا عنوانه)ا( 

)  050 8 أو8زكاض5 كلميم  حي االم2 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    6 أتاض8خ  االأتدائية أكلميم  

 )0) تحت ضقم 73 .

566I

KHOUYI BADIA

SOCIETE  BETWEN  FER

إعال5 متعدد القراضات

KHOUYI BADIA

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

SOCIETE  BETWEN  FER «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي:  )) مكرض 

حي الوحدة ويسال5  - - مكناس 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.56577

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 0  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- ضقم  قراض 

الحصص   مجموع  أيع    - مايلي: 

)000 ( حصة من فئة 00  دضهم من 

طرف السيد خالد العمري ,   لفائدة 

قبول استقالة    - السيدة هجر ضبلة  

السيد خالد العمري الحام2 لبطاقة 

 D446892 ضقم  الوطنية  التعر8ف 

من مهامه كمسير في الشركة   وتعيي5 

السيدة هجر ضبلة الحاملة ل ب.ت.و 

الساكن أرقم  ))   DO61177 ضقم 

مكناس   ويسال5  الوحدة  تجزئة 

كمسيرة وشر8كة وحيدة  في الشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

الذي ينص  أند ضقم 6-7-13-16: 
أيع مجموع الحصص     - على مايلي: 
)000 ( حصة من فئة 00  دضهم من 
طرف السيد خالد العمري ,   لفائدة 
قبول استقالة    - السيدة هجر ضبلة  
السيد خالد العمري الحام2 لبطاقة 
 D446892 ضقم  الوطنية  التعر8ف 
من مهامه كمسير في الشركة   وتعيي5 
السيدة هجر ضبلة الحاملة ل ب.ت.و 
الساكن أرقم  ))   DO61177 ضقم 
مكناس   ويسال5  الوحدة  تجزئة 

كمسيرة وشر8كة وحيدة  في الشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 693 .
567I

KHOUYI BADIA

 ELECTRO MAZAR S.A.R.L
au

إعال5 متعدد القراضات

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس املغرب
 ELECTRO MAZAR S.A.R.L au
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر8ك الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: ضقم ) 5 
ليراك سراميطو) سباتا - - مكناس 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: -.
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 09 فبراير  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- ضقم  قراض 
الحصص   مجموع  أيع    - مايلي: 
دضهم    00 فئة  من  حصة   ) 000(
محسن,    خالد  السيد  طرف  من 
 350 لفائدة السيد  يوسف احمادا  
حصة,  و  لفائدة السيد  عبد املغيت 
لفائدة  و     , حصة   330 اأن عدي 
  - حصة    330 السيد احمادا يونس 
قبول استقالة السيد خالد محسن 
  GK23541 ضقم  ب.ت.و  ل  الحام2 
من مهامه كمسير في الشركة   وتعيي5 
الحام2 ل  احمادا   يوسف  السيد  
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السيد   و  دال    566  ضقم  ب.ت.و 
الحام2 ل  اأن عدي    املغيت  عبد 
كمسيرين  ب.ت.و ضقم دال7 7358  
القانوني  الشك2  تغيير   - الشركة  في 
شركة ذات املسؤولية  للشركة من» 
الى  املحدودة  ذات الشر8ك الوحيد» 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 17-14-7-6 : الذي ينص 
أيع مجموع الحصص     - على مايلي: 
دضهم    00 فئة  من  حصة   ) 000(
محسن,    خالد  السيد  طرف  من 
 350 لفائدة السيد  يوسف احمادا  
حصة,  و  لفائدة السيد  عبد املغيت 
لفائدة  و     , حصة   330 اأن عدي 
  - حصة    330 السيد احمادا يونس 
قبول استقالة السيد خالد محسن 
  GK23541 ضقم  ب.ت.و  ل  الحام2 
من مهامه كمسير في الشركة   وتعيي5 
الحام2 ل  احمادا   يوسف  السيد  
السيد   و  دال    566  ضقم  ب.ت.و 
الحام2 ل  اأن عدي    املغيت  عبد 
كمسيرين  ب.ت.و ضقم دال7 7358  
القانوني  الشك2  تغيير   - الشركة  في 
شركة ذات املسؤولية  للشركة من» 
الى  املحدودة  ذات الشر8ك الوحيد» 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 567 .
568I

MOROCCAN CONSULTING CENTER

بسياليف كونسولتينك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 MOROCCAN CONSULTING
CENTER

 Rés. Khadija  Rue Loubnane 65
 Bureau N°1- N ، 14000،

KENITRA MAROC
بسياليف كونسولتينك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
محمد الديوضي و موالي عبد 
الرحما5 إقامة ما شاء هللا 6) 

مكتب ضقم 5 القنيطرة  - 5000  
القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59999

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

بسياليف كونسولتينك.
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

-استشاضات التدأير
- تكو8ن مستمر

-تراهرات
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
عبد  موالي  و  الديوضي  محمد 
الرحما5 إقامة ما شاء هللا 6) مكتب 
5000  القنيطرة   5 القنيطرة  -  ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
العلمي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العلمي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 5 شقة  شوقي  33بحمد  عنوانه)ا( 

5000  القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 5 شقة  شوقي  33بحمد  عنوانه)ا( 

5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 908 8.

569I

MYKETO

MYKETO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MYKETO
 Avenue Doukkalah Aviation  3

Rabat، 10180، Rabat Maroc
MYKETO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  شاضع 
دكاله، الطياضات ،  الرباط 80 0  

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 50855
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MYKETO
غرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة بشك2 مباشر بو غير مباشر 
في  سواء  األشكال،  من  شك2  أأي 

املغرب بو في الخاضج: 
الشراء  عام،  بشك2  املتاجرة 
والبيع املباشر وعبر اإلنترنت، التوزيع، 
التخز8ن،  والتصدير،  االستيراد 
التمثي2 أجميع بشكاله لجميع املواد 
وغيرها  الزضاعية  واألغذية  الغذائية 
واملعدات  والسلع  املنتجات  من 

واملواد من جميع األنواع؛
تجاضة  اإللكترونية،  التجاضة 
والتجزئة  الجملة  وشبه  الجملة 
لألغذية واملنتجات الغذائية الزضاعية 

وغيرها من السلع واملعدات؛

الشراء، البيع، االتجاض، االستيراد 
التسو8ق،  التخز8ن،  والتصدير، 
وبي  والتوزيع  اإللكتروني  التسو8ق 
تتعلق  ومنتجات  وسلع  معدات 
بغرض الشركة بشك2 مباشر بو غير 

مباشر؛
التصنيع،  التصدير،  االستيراد، 
اإللكتروني،  التسو8ق  التسو8ق، 
التمثي2 والتجاضة بشك2 عام لجميع 
على  الغذائية  واملواد  املنتجات 

اختالف بنواعها؛
تمثي2 جميع الشركات في املغرب 

بو في الخاضج؛
بو  التجاض8ة  العمليات  جميع 
الوساطة  بو  اإللكترونية  التجاض8ة 
ألي منتج بو سلعة بو مادة مهما كانت 

طبيعتها بو منشأها بو وجهتها؛
العدادات  جميع  تشغي2  إنشاء، 
واملستودعات  الفرعية  واملكاتب 

التجاض8ة؛
اإللكتروني  التسو8ق  التسو8ق، 
وبراءات  املنتجات  جميع  واستغالل 
التجاض8ة  والعالمات  االختراع 
أاألشياء  املتعلقة  والتراخيص 

املذكوضة بعاله؛
جميع  في  الشركة  مشاضكة 
الشركات املغربية بو األجنبية املنشأة 

بو املزمع إنشاؤها؛
االقتصادية،  الدضاسات  إجراء 

االجتماعية واملالية؛
املعامالت  جميع  بعم  وبصوضة 
املنقولة،  الصناعية،  التجاض8ة، 
لحساب  تتم  التي  واملالية  العقاض8ة 
بشك2  واملتعلقة  الحصري  الشركة 
مباشر بو غير مباشر بغرض الشركة 
تطو8ر  تعزز  ب5  املحتم2  من  والتي 

الشركة.
3  شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
  0 80 الرباط    ، الطياضات  دكاله، 

الرباط املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 50   : الحسناوي   بناس  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
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 50   : تاجموعتي  بنيس  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسناوي    بناس  السيد 

االشراق  اقامة    3 قطاع  عنوانه)ا( 

شقة 5  حي الر8اض 00 0  الرباط 

املغرب.

السيد بنيس تاجموعتي عنوانه)ا( 

انفا   ازموض  طر8ق  اقامة صوفيا   58

0370) الداضالبيراء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسناوي    بناس  السيد 

االشراق  اقامة    3 قطاع  عنوانه)ا( 

شقة 5  حي الر8اض 00 0  الرباط 

املغرب

السيد بنيس تاجموعتي عنوانه)ا( 

انفا   ازموض  طر8ق  اقامة صوفيا   58

0370) الداضالبيراء  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3055.

570I

إئتمانيات الدض8وش

 Société RAYAN›S DELIVERY

& DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدض8وش

شاضع عالل أن عبد هللا ضقم 58 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

 Société RAYAN›S DELIVERY

DISTRIBUTION &  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

بكادير ضقم 9  - 000)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

605 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 Société RAYAN’S DELIVERY &

. DISTRIBUTION

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 LIVRAISON A DOMICILE

 DE TOUS TYPE DE

.MARCHANDISES

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

العرائش   9(000  -   9 ضقم  بكادير 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : البطيوي  زهير  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البطيوي  زهير  السيد 

اقامة  العز8ز  عبد  أن  عمر   شاضع 

8) ألوك ب ط   000)9  اأراج دبي 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البطيوي  زهير  السيد 

اقامة  العز8ز  عبد  أن  عمر   شاضع 

8) ألوك ب ط   000)9  اأراج دبي 

العرائش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  االأتدائية أالقصر الكبير  

بأر28  )0) تحت ضقم 429/2021.

571I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

IHK7
إعال5 متعدد القراضات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاضع موض8تانيا صندوق البريد 
609) ، 50000، مراكش املغرب
IHK7 «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 5 عماضة 
3) داض السعادة - 50000 مراكش 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.986(9

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 09 نونبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  جميع  أيع 
السيدة  تمتلكها  التي  حصة(    00(
 IHK7  » شركة  في  الو5  هناء 
 KHB  » لفائدة الشركة   )SARL AU

« )HOLDING )SARL
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحو28 
3) داض السعادة مراكش الى  5 عماضة 
العنوا5 الجديد زنقة موالي علي ضقم 
)  مكرض اكس زنقة عبدة مكتب ضقم 

) الطاأق السفلي كيليز مراكش
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعدي2 املواد 5, 6 , 7 و 

تحديث النظام االسا�شي للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  3  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 595)) .

572I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SITAKI
إعال5 متعدد القراضات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاضع موض8تانيا صندوق البريد 
609) ، 50000، مراكش املغرب

SITAKI «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 57 شاضع 
موض8تانيا صندوق البريد 609) - 

50000 مراكش املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. 07603

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 09 نونبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
االجتماعي  الربسمال  ضفع  مايلي: 
 100.000,00 حاليا  يبلغ  الذي 
حصة    .000 على  مقسم  دضهم 
دضهم   100,00 فئة  من  اجتماعية 
أكامله  ومحرض  الواحدة  للحصة 
لرفعه  100.000,00دضهم  أمبلغ 
دضهم من خالل   1.750.000,00 إلى 
الخاصة  املمتلكات  من  عقاض  تقديم 
إصداض  بي  الوحيدة،  للشر8كة 
جديدة  اجتماعية  حصة   . 6.500
دضهم للواحدة والتي   100,00 أقيمة 
اكتتبت كلها وحرضت أكاملها كالتالي : 
 Mathilde, Marie, Oceane السيدة
حصة   RICHARDOT = 17.500

اجتماعية
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على تعدي2 املادتي5 6 و 7 و 

تحديث النظام االسا�شي للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 795)) .
573I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

OUDLUXURYBYH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاضع موض8تانيا صندوق البريد 
609) ، 50000، مراكش املغرب

OUDLUXURYBYH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 57 شاضع 
موض8تانيا صندوق البريد 609) - 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3397
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OUDLUXURYBYH
الشراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 
والبيع واالستيراد والتصدير أالتجزئة 
مستحررات  لجميع  والجملة 

التجمي2 والعطوض واالكسسواضات..
57 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
 -  (609 البريد  صندوق  موض8تانيا 

50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : عمراوي  هشام  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : السيد عبد الحليم أردال 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام عمراوي عنوانه)ا( 6 
طر8ق فا5 غوغ 00 59 ضوبي فرنسا.

أردال  الحليم  عبد  السيد 
اأو  اوجيني  زنقة    ( عنوانه)ا( 

600)9 انييغ سوغ سي5 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام عمراوي عنوانه)ا( 6 

طر8ق فا5 غوغ 00 59 ضوبي فرنسا
أردال  الحليم  عبد  السيد 
اأو  اوجيني  زنقة    ( عنوانه)ا( 

600)9 انييغ سوغ سي5 فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 697)) .

574I

كافجيد

 K.C.TECHNOLOGY

SERVICE SYSTEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

كافجيد

86 زنقة 65  مجموعة *ه* حي 

االلفة، 0))0)، الداض البيراء 

املغرب

 K.C.TECHNOLOGY SERVICE

SYSTEM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 23GALERIE EL MAMOUNE RUE

 ALI ABDERRAZAK QUARTIER

RACINE - 20100 الداض البيراء 

املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.( ((85

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 09 بكتوبر 0)0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 23GALERIE EL MAMOUNE»

 RUE ALI ABDERRAZAK

QUARTIER RACINE - 20100 الداض 

 GROUPE» إلى  املغرب»  البيراء 

 *H* RUE 64 N°40, RDC , HAY

الداض البيراء    EL OULFA - 20220

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773657.

575I

ste karama gestion sarl au

 STE PATISSSERIE HABHAB

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ste karama gestion sarl au

 ain kadous N°32 RUE 251 FES

 RUE 10 N° 251 BAB SIFER AIN

 HAROUNE FES، 30000، FES

MAROC

 STE PATISSSERIE HABHAB

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

 N° 93 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 ETG 1 MAG N 2 A LOT BAB

 ANDALOUS RTE MEKNES - FES

30000 - فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67035

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

PATISSSERIE HABHAB SARL-

.AU

غرض الشركة أإيجاز : مخبزة.

 N° 93  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 ETG 1 MAG N 2 A LOT BAB

 ANDALOUS RTE MEKNES - FES

30000 - فاس  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 ABDELFATTAH السيد 
 RUE 30 N )عنوانه)ا MACHHOUR
 52 HAY HASSANI BEN DEBBAB

.FES 30000 FES MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDELFATTAH السيد 
 RUE 30 N )عنوانه)ا MACHHOUR
 52 HAY HASSANI BEN DEBBAB

FES 30000 FES MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم -.

576I

fiduciaire la koutoubia

شركة بوالدب دو نيكوص
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر8ك

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC
شركة أوالدب دو نيكوص   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

املقاومة عي5 املرودي تجزءة ضقم 5  
مراكش 50000 مراكش املغرب.

وفاة شر8ك
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 0695
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 7  فبراير  )0) تم اإلعالم 
و  خما�شي  اأراهيم  الشر8ك  أوفاة 
 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  توزيع 
غشت   03 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

0)0) أالشك2 األتي :
  86   ، سعدية الفاض   السيد)ة( 

حصة .
 50   ، خما�شي   ضقية  السيد)ة( 

حصة .
  0(   ، السيد)ة( حسن خما�شي  

حصة .
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السيد)ة( عبدهللا خما�شي  ،  )0  

حصة .

  0( السيد)ة( محمد خما�شي  ،  

حصة .

  0(   ، السيد)ة( ضشيد خما�شي  

حصة .

  0( السيد)ة( هشام خما�شي  ،  

حصة .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )8860 .

577I

STE FIDUCONFIANCE

WAFA TAXI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

WAFA TAXI  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 56 

شاضع محمد الخامس اقامة ساضة 

الطاأق التالث  ضقم 3  فاس  - 

30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67( 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WAFA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. TAXI

مفوض   : أإيجاز  الشركة  غرض 
النق2 البري.

 56 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
ساضة  اقامة  الخامس  محمد  شاضع 
 - فاس     3 ضقم  التالث   الطاأق 

30000 فاس املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : النية   حميد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد النية  عنوانه)ا( 05 
زنقة ابي الطيب املتنبي اقامة وليلي  م 

ج فاس  30000 فاس  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   النية   حميد  السيد 
زنقة ابي الطيب املتنبي اقامة وليلي  م 

ج فاس  30000 فاس  املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3)7 .

578I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

يونايتيد اليت سانديكايت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -
 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH MAROC
يونايتيد اليت سانديكايت شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 
0  الطاأق الرابع الوزيس ) - عماضة 
ضقم 355  - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3553

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : يونايتيد 

اليت سانديكايت.

وكالة   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت

و  الدعاية  خدمات  مقاول   -

التسو8ق

- االستيراد و التصدير.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 -  ( الوزيس  الرابع  الطاأق    0 ضقم 

مراكش   50000  -   355 عماضة ضقم 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 (50   : أالل  بيت  ضقية  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

لويس  جيروم  ديرزواض  السيد 

جا5 :  750 حصة أقيمة 00  دضهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ضقية بيت أالل عنوانه)ا(  

  RUE DES EPINETTE   44220  (

.COUERON FRANCE

السيد ديرزواض جيروم لويس جا5 

 RUE DES EPINETTE  ( عنوانه)ا(  

.44220  COUERON FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ضقية بيت أالل عنوانه)ا(  

  RUE DES EPINETTE 44220  (

COUERON FRANCE

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )76)) .

579I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

YH INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

YH INVESTMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

موالي الحسن األول عماضة سيبام 

ألوك الطاأق الرابع ضقم 0  - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3559

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YH  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.INVESTMENT

شركة   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

قاأرة 

- االستراد و التصدير.
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شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
سيبام  عماضة  األول  الحسن  موالي 
ألوك الطاأق الرابع ضقم 0  - 50000 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 HANYN BEHEER B.V الشركة 
دضهم    00 أقيمة  حصة   :   .000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 HANYN BEHEER B.V الشركة 
 HEUL 5A, 1811 GL   . عنوانه)ا( 

.ALKMAAR PAYS BAS
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حني5  ياسي5  السيد 
 HEUL 5A, 1811 GL  . ALKMAAR

PAYS BAS
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 760)) .
580I

س-اطلس

STE MORITA PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجاض8ة بو شعاض 

س-اطلس
الطاأق االول الحي االداضي شاضع 

الطائف ضقم  5 ، 3000)، أني مالل 
املغرب

 STE MORITA PROMOTION
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: حي 

السالم الزنقة   الطاأق الثاني  - 
3000) أني مالل املغرب.

«إضافة تسمية تجاض8ة بو شعاض»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 0  7
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تقرض  ماضس  )0)   09 في  املؤضخ 

إضافة شعاض تجاضي للشركة وهو:
CLINIQUE RITA

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 3) ماضس 

 )0) تحت ضقم 8)3.

581I

ficof

LILIES HILL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficof

 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc

LILIES HILL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 0  

كولف إسلي - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

370 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LILIES : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.HILL

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.

عنوا5 املقر االجتماعي : تجزئة 0  

كولف إسلي - 60000 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عز8زي عبد الكر8م 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السيد مباضكي عبد القادض 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكر8م  عبد  عز8زي  السيد 

عنوانه)ا( شاضع موالي الحسن إقامة 

وجدة   60000   9 إسلي  الكولف 

املغرب.

القادض  عبد  مباضكي  السيد 

عنوانه)ا( شاضع سيدي دضيس أن عبد 

هللا N 73 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكر8م  عبد  عز8زي  السيد 

عنوانه)ا( شاضع موالي الحسن إقامة 

الكولف إسلي  60000 وجدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 50) .

582I

ديوا5 االستاذ العلمي املجاطي محمد الصوفي موثق

« بانأندوستري «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا5 االستاذ العلمي املجاطي 

محمد الصوفي موثق
87 عماضة كوفيكوم الطاأق االول 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

« أانأندوستري «         شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي طنجة، 

املنطقة الحرة للتصدير طنجة 

بوطوموتيف سيتي II، القطعة ضقم 

 ، جماعة اجوامعة، اقليم الفحص 

بنجرة. - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5053

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 »  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

أانأندوستري «        .
جميع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
عمليات اإلنعاش العقاضي والصناعي 
و  النصوص  إطاض  في  تدخ2  التي 
القواني5 الجاضي بها العم2 املتعلقة 

أاإلنعاش العقاضي والصناعي..
طنجة،   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
طنجة  للتصدير  الحرة  املنطقة 
ضقم  القطعة   ،II بوطوموتيف سيتي 
 ، جماعة اجوامعة، اقليم الفحص 

بنجرة. - 90000 طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  08.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : حجيرة  هنيء  السيد 

حصة أقيمة 08  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حجيرة  هنيء  السيد 

ايطاليا 3  00  )  فاض8زي ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حجيرة  هنيء  السيد 

ايطاليا 3  00  )  فاض8زي ايطاليا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم     5).
583I

STE FIDUCONFIANCE

MAGIC BOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
MAGIC BOX  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : الطاأق 
السفلي , تجزئة آيت ٱسقاطو ضقم 
76 , فاس - 30000 فاس  املغرب .

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.55655
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
7  فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
MAGIC BOX  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 
 , السفلي  الطاأق  اإلجتماعي  مقرها 
تجزئة آيت ٱسقاطو ضقم 76 , فاس - 
30000 فاس  املغرب  نتيجة لتوقف 

النشاط االقتصادي للشركة .
و عي5:

و   DONG   MA السيد)ة( 
عماضة  البطحاء  ساحة   ( عنوانه)ا( 
فاس    ( الرقم  الطاأق    املرني�شي 
املغرب   فاس   30000 املدينة  

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الطاأق  فبراير  )0)    7 أتاض8خ 
ضقم  ٱسقاطو  آيت  تجزئة   , السفلي 

76 , فاس - 30000 فاس  املغرب .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   30 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1517/2021.

584I

s1 consulting

ج-ف-ط كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville  8

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

ج-ف-ط كاض  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 7) 
تجزئة هند حي النهرة أن صفاض 

صفرو صفرو 000 3 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3(75

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

ج-ف-ط كاض .
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات.
 (7 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
صفاض  أن  النهرة  حي  هند  تجزئة 
صفرو صفرو 000 3 صفرو املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيدة عمراوي غزال5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عمراوي غزال5 عنوانه)ا( 
ستي  الحبوس  تجزئة   (7 ضقم 

مسعودة  000 3 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عمراوي غزال5 عنوانه)ا( 
ستي  الحبوس  تجزئة   (7 ضقم 

مسعودة  000 3 صفرو املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية أصفرو  

 )0) تحت ضقم 75)3.
585I

LE PUBLICATEUR LEGAL

ZELI MAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة  5 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظاء التجزئة 6 الزنقة  5 
ضقم 8 ق.ج الداض البيظاء، 0550)، 

الداض البيظاء املغرب
ZELI MAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0) شاضع 

عمر سالوي - 0500)  الداضالبيراء  
املغرب .

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(53535
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
0)0) تقرض ح2  )0 شتنبر  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    ZELI MAT الوحيد  الشر8ك 
وعنوا5  دضهم   (00.000 ضبسمالها 
عمر  شاضع   (0 اإلجتماعي  مقرها 
الداضالبيراء     (0500  - سالوي 

املغرب  نتيجة ل :  تصفية حبية.
و حدد مقر التصفية ب 0) شاضع 
الداضالبيراء     (0500  - عمر سالوي 

املغرب . 
و عي5:

و  سيبوض  ميمو5   السيد)ة( 
مجاط  اقامة  ف   6 عنوانه)ا( 
اقامة  ف   6  (0 00 كاليفوضنيا  
كمصفي  املغرب   مجاط كاليفوضنيا  

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  0 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 770655.
586I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

براندستر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 55
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

أراندستر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شاضع لالياقوت وزنقة العرعاض  

9اقامة غاليز الطاأق 5 شقة  7  - 

0000) الداضالبيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5985 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

أراندستر.

مقاولة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

لإلعالنات.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

العرعاض   وزنقة  لالياقوت  شاضع 

 -   7 شقة    5 9اقامة غاليز الطاأق 

0000) الداضالبيراء  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : عثماني  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

حصة   500   : السيد بنس امدض 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عثماني  املهدي  السيد 
س  ص  الفرنسيي5  زنقة    9

الداضالبيراء    (0303 الداضالبيراء 

املغرب.
السيد بنس امدض عنوانه)ا(  زاو8ة 
ضشد  اأن  وزنقة  الفرنسيي5  زنقة 
ص س   38 ضقم   5 ط   5 اقامة جود 

الداضالبيراء    (0303 الداضالبيراء  

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عثماني  املهدي  السيد 
س  ص  الفرنسيي5  زنقة    9
الداضالبيراء    (0303 الداضالبيراء 

املغرب
السيد بنس امدض عنوانه)ا(  زاو8ة 
ضشد  اأن  وزنقة  الفرنسيي5  زنقة 
ص س   38 ضقم   5 ط   5 اقامة جود 
الداضالبيراء    (0303 الداضالبيراء  

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77389.
587I

ANEXIS CONSEIL

ANDARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

ANEXIS CONSEIL
)  زنقة صبري أوجمعة الطاأق 
االول الشقة 6 الداض البيراء، 
Casablanca ،(0  0 املغرب

ANDARA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ) , زنقة 
صبري أوجمعة الطاأق األول شقة 

ضقم 6 - 0  0) الداض البيراء 
املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6953 
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  بأر28  )0)   09 املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  00.000 ANDARA  مبلغ ضبسمالها 
 , ( دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 
األول  الطاأق  أوجمعة  صبري  زنقة 
الداض البيراء   (0  0  -  6 شقة ضقم 
التوقف التام عن   : املغرب نتيجة ل 

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب ) , زنقة 
شقة  األول  الطاأق  أوجمعة  صبري 
ضقم 6 - 0  0) الداض البيراء املغرب. 

و عي5:

و  السقاط  مر8م    السيد)ة( 
ضقم   ( تجزئة كاليفوضنيا  عنوانه)ا(  
الداض البيراء   (05(0 كاليفوضنيا   6

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 559)77.
588I

CABINET FIDUCIAIRE

REBIN BUILDING CIYT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FIDUCIAIRE
98)  شاضع التهامي الوزاني اقامة 
بماني  ضقم  0 تطوا5 ، 93000، 

تظوا5 املغرب
REBIN BUILDING CIYT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8 6 
تجزئة اليمن - 00)93 املريق 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(9 35

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REBIN : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. BUILDING CIYT
االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي.

 6 8  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
املريق   93(00  - اليمن  تجزئة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد ض8بي5 :  00) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ض8بي5  محمد  السيد 
سال     005 أطانة   7 زنقة أدض ضقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ض8بي5  محمد  السيد 
سال     005 أطانة   7 زنقة أدض ضقم 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 5 08.
589I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

IHK7
إعال5 متعدد القراضات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاضع موض8تانيا صندوق البريد 
609) ، 50000، مراكش املغرب
IHK7 «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: زنقة 

موالي علي ضقم )  مكرض اكس زنقة 
عبدة مكتب ضقم ) الطاأق السفلي 

كيليز - 50000 مراكش املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.986(9

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في )) دجنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
عبد  أن  احمد  كر8م  السيد  تعيي5 
الو5 مسيرا5  القادض و السيدة هناء 

شر8كا5 ملدة غير محددة؛

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشك2 
فردي ومنفص2 وبدو5 بي قيود لك2 
من السيد كر8م احمد أن عبد القادض 

و السيدة هناء الو5.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
من    3 املادة  تعدي2  على  املوافقة 

القانو5 املذكوض.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 793)) .

590I

FULLY FUTURE

FULLY FUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FULLY FUTURE
عماضة 50 الشقة ضقم 8 املحاميد 5 
مراكش ، 50000، مراكش املغرب
FULLY FUTURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة 50 
الشقة ضقم 8 املحاميد 5 مراكش - 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3(57
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 ماضس   3 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FULLY : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.FUTURE
تكو8ن   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتوجيه ودعم الطالب بو الباحثي5.
عنوا5 املقر االجتماعي : عماضة 50 
 - مراكش   5 املحاميد   8 الشقة ضقم 

50000 مراكش املغرب.
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

3 حصة  السيد ايوب ايت ضامي :  
أقيمة 0.000  دضهم للحصة .

السيد دأو عبد السالم :    حصة 
أقيمة 0.000  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ايوب ايت ضامي عنوانه)ا( 
تسلطانت   509 ضقم  توكانة  دواض 

مراكش 50000 مراكش املغرب.
السيد دأو عبد السالم عنوانه)ا( 
ضقم  8  تجزئة سعادة املناضة عماضة 
 50000 مراكش    7 ضقم  الشقة   E

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب ايت ضامي عنوانه)ا( 
تسلطانت   509 ضقم  توكانة  دواض 

مراكش 50000 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 586)) .

591I

FIDUCIAIRE BILAL

JAWHARAT AL HAY
إعال5 متعدد القراضات

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
JAWHARAT AL HAY «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: زنقة )  
ضقم ) حي األطلس    - - مكناس 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.39(35

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 05 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 
مايلي: أيع حصص

على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
مايلي: تغيير املسيير و املوقع

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 
النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي  6و7:  ضقم  أند 
محمد  بوضاغ  السيد  أيع  مايلي: 
دال  ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 
 7 58  جميع حصصه 550 حصة 
للبطاقة  الحام2  علي  بوضاغ  للسيد 

الوطنية ضقم دال )7)6 5
على  ينص  الذي  6و7:  ضقم  أند 
اأراهيم  بوضاغ  السيد  أيع  مايلي: 
دال  ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 
395663 جميع حصصه 550 حصة 
للبطاقة  الحام2  علي  بوضاغ  للسيد 

الوطنية ضقم دال)7)6 5 
5 و5 : الذي ينص على  أند ضقم 
مايلي: استقالة السيد بوضاغ اأراهيم 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 
من التسيير و االمراء  دال395663 
الحام2  علي  بوضاغ  للسيد  وتعيي5 
للبطاقة الوطنية ضقم دال)7)6 5 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 858 .
593I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE BOUCHIKHI HAJJI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

MATAHRI ABDERRAHIM
05  زنقة وليلي حي السالم أركا5 ، 

63300، أركا5 املغرب
 STE BOUCHIKHI HAJJI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم 53 
مكرض زنقة جدة حي الداخلة أركا5 - 

63300 أركا5 املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.535 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
6  فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

 STE BOUCHIKHI HAJJI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 
53 مكرض زنقة  مقرها اإلجتماعي ضقم 
 63300  - أركا5  الداخلة  حي  جدة 
أركا5 املغرب نتيجة النخفاض حجم 

املدخوالت بسبب جائحة كوضونا.
و عي5:

و  البوشيخي  محمد   السيد)ة( 
دواض أني وكي2 ولد صغير  عنوانه)ا( 
املغرب  أركا5   63300 لعتامنة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 53 وفي ضقم  فبراير  )0)    7 أتاض8خ 
مكرض زنقة جدة حي الداخلة أركا5 - 

63300 أركا5 املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أبركا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 201/2021.

594I

Etude El houtaia Zakaria

SCI TAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 85 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
SCI TAHA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 Rue el ,  وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 fourat )ex Rue Ronceveaux( -

0370) الداض البيراء املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.58 3 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0 9 دجنبر   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :
)ة( فوز8ة منصف  تفو8ت السيد 
حصة اجتماعية من بص2    0.368
السيد  حصة لفائدة    (6.956.800
 (5 نيت أحماد5 أتاض8خ  عثما5   )ة( 

دجنبر 9 0).

نيت  مر8م   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة    8.575 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  حمزة   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   36.958 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  عصام   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   36.958 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
)ة( فاطمة الزهراء   تفو8ت السيد 
حصة    8.575 أحماد5  نيت 
 (6.956.800 بص2  من  اجتماعية 
حصة لفائدة  السيد )ة( عثما5  نيت 

أحماد5 أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  أراهيم   )ة(  السيد  تفو8ت 
5.580   حصة اجتماعية  أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  فاضمة   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   57.(50 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  ز8نة   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   57.(50 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  اضقية   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   57.(50 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  كلثوم   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   57.(50 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
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نيت  خديجة   )ة(  تفو8ت السيد 
اجتماعية  حصة   57.(50 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  سلطانة   )ة(  تفو8ت السيد 
اجتماعية  حصة   57.(50 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  سعيد   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   ( .5 8 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  حاميد   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة   ( .5 8 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
تفو8ت السيد )ة( عبد العز8ز  نيت 
اجتماعية  حصة   ( .5 8 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  مالكة   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة    0.759 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
نيت  زكية   )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة    0.759 أحماد5 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
بونجاض  ضقية  )ة(  السيد  تفو8ت 
بص2  من  اجتماعية  حصة   (.968
السيد  حصة لفائدة    (6.956.800
 (5 نيت أحماد5 أتاض8خ  عثما5   )ة( 

دجنبر 9 0).
اإلله  عبد  )ة(  السيد  تفو8ت 
حصة اجتماعية   683.(3( قاموس 
من بص2 6.956.800) حصة لفائدة  
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).

)ة( سعيد قاموس  تفو8ت السيد 
)3).683 حصة اجتماعية من بص2 
السيد  حصة لفائدة    (6.956.800
 (5 نيت أحماد5 أتاض8خ  عثما5   )ة( 

دجنبر 9 0).
ضشيد قاموس  )ة(  تفو8ت السيد 
)3).683 حصة اجتماعية من بص2 
السيد  حصة لفائدة    (6.956.800
 (5 نيت أحماد5 أتاض8خ  عثما5   )ة( 

دجنبر 9 0).
تفو8ت السيد )ة( فاطمة قاموس 
6 6. 35 حصة اجتماعية من بص2 
السيد  حصة لفائدة    (6.956.800
 (5 نيت أحماد5 أتاض8خ  عثما5   )ة( 

دجنبر 9 0).
تفو8ت السيد )ة( خديجة قاموس 
6 6. 35 حصة اجتماعية من بص2 
السيد  حصة لفائدة    (6.956.800
 (5 نيت أحماد5 أتاض8خ  عثما5   )ة( 

دجنبر 9 0).
)ة( بسماء قاموس  تفو8ت السيد 
6 6. 35 حصة اجتماعية من بص2 
السيد  حصة لفائدة    (6.956.800
 (5 نيت أحماد5 أتاض8خ  عثما5   )ة( 

دجنبر 9 0).
تفو8ت السيد )ة( حسناء قاموس 
6 6. 35 حصة اجتماعية من بص2 
السيد  حصة لفائدة    (6.956.800
 (5 نيت أحماد5 أتاض8خ  عثما5   )ة( 

دجنبر 9 0).
تفو8ت السيد )ة( اأراهيم قاموس 
من  اجتماعية  حصة    9.576.(88
لفائدة   حصة   (6.956.800 بص2 
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
دض8دي  إلهام  )ة(  السيد  تفو8ت 
من  اجتماعية  حصة   3.359.(3(
لفائدة   حصة   (6.956.800 بص2 
أحماد5  نيت  عثما5   )ة(  السيد 

أتاض8خ 5) دجنبر 9 0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 
ضقم  تحت   (0(0 دجنبر   0 

.29818/755688

595I

ائتمانية مناضة

قهوة كوستاريكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

ائتمانية مناضة
8  زنقة موض8تانيا عماضة معالل 

شقة ضقم 7  جليز مراكش مراكش، 
50000، مراكش املغرب

قهوة كوستاض8كا شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 6 

شاضع الحسن الثاني عماضة االحباس 
أاب دكالة - 50000 مراكش املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5867
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   0( في  املؤضخ 

املصادقة على :
محمد أوداد5  )ة(  تفو8ت السيد 
0)) حصة اجتماعية من بص2 0)) 
الحسن  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أوداد5 أتاض8خ )0 ماضس  )0).
محمد أوداد5  )ة(  تفو8ت السيد 
0)) حصة اجتماعية من بص2 0)) 
يوسف  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أوداد5 أتاض8خ )0 ماضس  )0).
محمد أوداد5  )ة(  تفو8ت السيد 
0)) حصة اجتماعية من بص2 0)) 
حصة لفائدة  السيد )ة( علي أوداد5 

أتاض8خ )0 ماضس  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  75)) .
596I

ائتمانية مناضة

قهوة كوستاريكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

ائتمانية مناضة
8  زنقة موض8تانيا عماضة معالل 

شقة ضقم 7  جليز مراكش مراكش، 
50000، مراكش املغرب

قهوة كوستاض8كا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 6 

شاضع الحسن الثاني عماضة االحباس 

أاب دكالة - 50000 مراكش .

تحو28 الشك2 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5867

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في )0 ماضس  )0) تم تحو28 

الشك2 القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  75)) .

597I

EL MAZOUARI INTERNATIONAL TRADING

املزواري انترناسيونال ترادينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

املزواضي  انترناسيونال ترادينغ

حي اأوعبيد البكري ضقم 558 حا�شي 

أالل جرادة ، 65500، جرادة املغرب

املزواضي انترناسيونال ترادينغ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

بأوعبيد البكري ضقم 558 حا�شي 

أالل جرادة - 65500 جرادة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

369(5

 (5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : املزواضي 

انترناسيونال ترادينغ.
غرض الشركة أإيجاز : 

- التصدير واالستيراد 
- نق2 البرائع وطنيا ودوليا

- نق2 البرائع للغير
- تجاضة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
بأوعبيد البكري ضقم 558 حا�شي أالل 

جرادة - 65500 جرادة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد املزواضي مصطفى :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  املزواضي  السيد 
عنوانه)ا( حي السالم عو8نة السراق 
تجزئة لعلج ألوك ف ضقم 589 وجدة  

60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  املزواضي  السيد 
عنوانه)ا( حي السالم عو8نة السراق 
تجزئة لعلج ألوك ف ضقم 589 وجدة  

60000 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (9 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 053 .
598I

FIDUBAM

NEGOCE  OF  LEGUMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUBAM
 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3
  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR
MAROC

NEGOCE  OF  LEGUMES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حى  الفتح-
اعروى اعروى 000)6 الناضوض 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 69  

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  بأر28  )0)  في  0  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
  NEGOCE الوحيد  الشر8ك  ذات 
ضبسمالها  مبلغ    OF  LEGUMES
مقرها  وعنوا5  دضهم    0.000.000
الفتح-اعروى اعروى  اإلجتماعي حى  
 : الناضوض املغرب نتيجة ل   6(000

اسباب  شخصية.
و حدد مقر التصفية ب حي الفتح-
 6(000 الناضوض  اقليم   اعروى 

الناضوض املغرب. 
و عي5:

و  ماللي  حفيظ   السيد)ة( 
اعروي   اياسني5  شاضع  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  ناظوض   6(000

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

: اهم  جميع الحر8ت
حي الفتح-العروى-الناضوض

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم ) 7.
599I

ائتمانية مناضة

قهوة كوستاريكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية مناضة
8  زنقة موض8تانيا عماضة معالل 

شقة ضقم 7  جليز مراكش مراكش، 

50000، مراكش املغرب

قهوة كوستاض8كا شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 6 

شاضع الحسن الثاني عماضة االحباس 

أاب دكالة - 50000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5867

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   0( في  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

مواصفات  وتغيير  *تحميص 

القهوة مسحوق وحبوب
مسحوق  القهوة  وشراء  *أيع 

وحبوب أالجملة و أالتقسيط.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  75)) .

600I

ائتمانية مناضة

قهوة كوستاريكا
إعال5 متعدد القراضات

ائتمانية مناضة

8  زنقة موض8تانيا عماضة معالل 

شقة ضقم 7  جليز مراكش مراكش، 

50000، مراكش املغرب

قهوة كوستاض8كا «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ضقم 6 

شاضع الحسن الثاني عماضة االحباس 

أاب دكالة - 50000 مراكش املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5867

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )0 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

اضافة مسير ثاني للشركة 

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيي5 قانو5 الشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   : ( ضقم  أند 

محمد  أوداد5  السيد  اتخاد  مايلي: 

مسير ثاني للشركة الى جانب السيد 

أوداد5 علي للمدة غير محدودة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  75)) .

601I

محمد دحماني

STE TALLER AUTOMOTRIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

محمد دحماني

65، شاضع عالل أن عبد هللا ، 

33300، اوطاط الحاج املغرب

 STE TALLER AUTOMOTRIZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 93، تجزئة 

النهرة - بوطاط الحاج - 33300 

بوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 889

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TALLER AUTOMOTRIZ
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صيانة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات + كراء السياضات.

 ،93  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - الحاج  بوطاط   - النهرة  تجزئة 

33300 بوطاط الحاج املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

00.000.000  دضهم، مقسم كالتالي:

  .000 السيد ادضيس املوساوي :  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادضيس املوساوي عنوانه)ا( 

 33303 بفر8طيسة   16- تانديت 

اوطاط الحاج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادضيس املوساوي عنوانه)ا( 

 33303 بفر8طيسة   16- تانديت 

اوطاط الحاج املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أبوملا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 70/2021.

603I

METREK COMPTA PRO

STE JILAG TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

STE JILAG TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي داض 

الكداضي املركز - 0 60  مشرع 

ألقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

555

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JILAG TRANS

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي5.

داض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

مشرع    60 0  - املركز  الكداضي 

ألقصيري املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 900   : الجياللي  الكزولي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكزولي الجياللي عنوانه)ا( 

داض  الكزولي  اوالد  تغاضي  دواض 

ألقصيري  مشرع    60 0 العسلوجي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الكزولي الجياللي عنوانه)ا( 

داض  الكزولي  اوالد  تغاضي  دواض 

العسلوجي 0 60  0 60  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  ألقصيري   أمشرع  االأتدائية 

08 بأر28  )0) تحت ضقم 65 .

605I

COMPTABLE

كرين االشهب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTABLE

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،

 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC

كر8ن االشهب  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 

مصباح الرو8ف أحاضة اوالد عياد 
اقليم القنيطرة    5300  سوق 

االضبعاء الغرب املغرب. سوق االضبعاء 

الغرب  5300  سوق االضبعاء الغرب  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(7 09

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كر8ن   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

االشهب .

نق2    : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لدى الغير  ..

عنوا5 املقر االجتماعي : دواض اوالد 

عياد  اوالد  أحاضة  الرو8ف  مصباح 
سوق    5300 القنيطرة     اقليم 

االضبعاء الغرب املغرب. سوق االضبعاء 

الغرب  5300  سوق االضبعاء الغرب  

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

السيد االشهب مصطفى  :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد االشهب مصطفى  : 000  

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى   االشهب  السيد 

عنوانه)ا( دواض اوالد مصباح الرو8ف  

سوق    5300 عياد  اوالد  البحاضة 

االضبعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى   االشهب  السيد 

الكباض  اوالد مصباح  دواض  عنوانه)ا( 

سوق    5300 عياد  اوالد  البحاضة 

االضبعاء الغرب املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب   االضبعاء  بسوق  االأتدائية 

ضقم  تحت  ماضس  )0)   30 أتاض8خ 

.41/2021

606I

لوكسر للحساأات

كروب سيفر  ترونز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

لوكسر للحساأات

 5 شاضع أركا5 الطاأق الثاني ضقم 5 

، 60000، وجدة املغرب

كروب سيفر  ترونز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  60 زنقة 

بجدير واد الناشف سيدي معافة - 

60000 وجدة املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.36537

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)    5 في  املؤضخ 

املصادقة على :
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سيفو  فواد   )ة(  السيد  تفو8ت 

بص2  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000

ماضس    5 محمد اناس سيفر أتاض8خ 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   30 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 093 .

608I

ETAC

GOLD WASH AUTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETAC

 RES LINA RUE TANTAN RES

 LINA RUE TANTAN، 90000،

Tanger maroc

GOLD WASH AUTO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 rue Ibn 9 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 Toumart Immeuble Al Azhar

 Red de chaussée-Tange-Médina

- 90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(5 (00

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.WASH AUTO SARL

 La société : غرض الشركة أإيجاز

 est spécialisée dans le lavage et

.l’entretien des véhicules

 rue  9  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 Ibn Toumart Immeuble Al Azhar

 Red de chaussée-Tange-Médina

.- 90000 TANGER MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 -
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ABDESLAM ENNAJDI السيد 
  AV Docteur Faraj N° 65 )عنوانه)ا

.90000 TANGER MAROC
 EUGENIO ANGEL السيد 
 AV )عنوانه)ا  CLAVER RODRIGO
 Oujda Res Hajar étage 8 App

.64r 90000 TANGER MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 ABDESLAM ENNAJDI السيد 
  AV Docteur Faraj N° 65 )عنوانه)ا

90000 TANGER MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم -.
609I

COMPTE A JOUR

IMMO HIBALUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

IMMO HIBALUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شقة 5 

الطاأق ) 00  زنقة 5 حي  العرا�شي  
- 000)6 الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
( 597

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.HIBALUX
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

معدات البناء.
 5 شقة   : عنوا5 املقر االجتماعي 
5 حي  العرا�شي   ) 00  زنقة  الطاأق 

- 000)6 الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد زض8وح منير :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه)ا(  منير  زض8وح  السيد 
الناظوض   6(000 املا  ضاس  املحمدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  عنوانه)ا(  منير  زض8وح  السيد 
الناظوض   6(000 املا  ضاس  املحمدي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 5) فبراير 

 )0) تحت ضقم )55.

610I

الناظوض للحساأات

GOLD TISSU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الناظوض للحساأات
شاضع االمير سيدي محمد الحي 
االداضي سيتي املحمدية ألوك د 
الطاأق الثاني ضقم 5 ، 000)6، 

الناظوض املغرب
GOLD TISSU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شاضع املسيرة وشاضع 35 الناظوض 

000)6 الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 85 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.TISSU

خياطة   -  : غرض الشركة أإيجاز 

وبيع االفرشة املنزلية

- التصدير واالستيراد.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الناظوض   35 وشاضع  املسيرة  شاضع 

000)6 الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

700 حصة    : السيد افقير شاكر 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 300   : نجيحة  الدأاني  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شاكر  افقير  السيد 

ملتقى شاضع املسيرة وشاضع الشباب 

000)6 الناظوض املغرب.

السيدة الدأاني نجيحة عنوانه)ا( 

الناظوض   6(000 العروي  الفرح  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شاكر  افقير  السيد 

ملتقى شاضع املسيرة وشاضع الشباب 

000)6 الناظوض املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 9) ماضس 

 )0) تحت ضقم 639.
611I

societe comptaline for you

SOCIETE HBML SERVICE
إعال5 متعدد القراضات

societe comptaline for you
6) زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 30000، فاس املغرب
SOCIETE HBML SERVICE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: 50 زنقة 

كوبا منفلوضي   - 30060 فاس 
املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5559 
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )0 ماضس  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
أيع الحصص االجتماعية للشركة 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي:  
استقالة املسيرة  الساأقة 

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيي5 مسير جديد اخر بعد استقالة 
مهمة  وتحديد  الساأقة   املسيرة  

االمراء للشركة
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

اعادة صياغة النظــام األسا�شي
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :6-7 ضقم  أند 
مايلي: بعد أيع الحصص االجتماعية 
الشركة  ضاسمال  اصبح  للشركة 
الشر8كي5  أي5  أالتساوي  مقسم 
السيد جو5 أيير جاك أرونو سينيكال  

والسيد وكيلي بحمد 
على  ينص  الذي  ضقم   :  أند 
اخر  جديد  مسير  تعيي5  تم  مايلي: 
استقالة  بعد  وكيلي   احمد  السبد 
السبد  الساأقة ولهداصبح  املسيرة  
احمد وكيلي والسيد جو5 أيير جاك 
للشركة   مسيرين  سينيكال  أرونو 

الشركة  مهمة االمراء  كما حددت  
للمسيرين 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )75 .
612I

VERSION CONSULTING

AIT ABDELLAH NEGOCIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

VERSION CONSULTING
 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC
 AIT ABDELLAH NEGOCIOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 
امكدول جماعة تالث نيعقوب 
عمالة الحوز - 50000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 06 59

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 غشت    0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIT  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ABDELLAH NEGOCIOS
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.
دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
امكدول جماعة تالث نيعقوب عمالة 

الحوز - 50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد أراهيم ايت عبد هللا اوعلي 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أراهيم ايت عبد هللا اوعلي 

جماعة  امكدول  دواض  عنوانه)ا( 

 50000 تالث نيعقوب عمالة الحوز 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أراهيم ايت عبد هللا اوعلي 

جماعة  امكدول  دواض  عنوانه)ا( 

 50000 تالث نيعقوب عمالة الحوز 

مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   07 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

0)0) تحت ضقم 0))5  .

613I

CONSEILS EVERNAGE

MASHOUR BRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

MASHOUR BRIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 

جالل اوالد حسو5 مراكش - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3573

  3 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MASHOUR BRIQUE
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال متنوعة و اعمال البناء.
عنوا5 املقر االجتماعي : دواض اوالد 
جالل اوالد حسو5 مراكش - 50000 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
العز8ز  عبد  مسحوض  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
 : العز8ز  عبد  مسحوض  السيد 

000.  أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
العز8ز  عبد  مسحوض  السيد 
اوالد  جالل  اوالد  دواض  عنوانه)ا( 
مراكش   50000 مراكش  حسو5 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العز8ز  عبد  مسحوض  السيد 
اوالد  جالل  اوالد  دواض  عنوانه)ا( 
مراكش   50000 مراكش  حسو5 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة أمراكش  أتاض8خ - تحت ضقم 

.-

614I

societe comptaline for you

 KHOULOUD MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسمال الشركة

societe comptaline for you
6) زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 30000، فاس املغرب
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 KHOULOUD MATERIAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7  زنفة 

الزضقطوني االطلس  - 30000 فاس  
املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 69( 
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (0(0 دجنبر   (5 في  املؤضخ 
أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم»   500.000» قدضه 
«500.000.  دضهم» إلى «900.000.  
مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 
مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6 3 .
615I

CONSEILS EVERNAGE

COSTEEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

COSTEEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 
جوهرة الطاأق التاني شقة ضقم 
7  شاضع عالل الفا�شي - 50000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  3(85

  ( عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.COSTEEL
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال متنوعة و اعمال البناء.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
  7 جوهرة الطاأق التاني شقة ضقم 
شاضع عالل الفا�شي - 50000 مراكش 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد أقاس عبد هللا 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  000  : هللا  عبد  أقاس  السيد 

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أقاس عبد هللا عنوانه)ا( 
   085 ضقم  هللا  معطى  اسكجوض 

50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أقاس عبد هللا عنوانه)ا( 
   085 ضقم  هللا  معطى  اسكجوض 

50000 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة أمراكش  أتاض8خ - تحت ضقم 

.-

616I

CONSEILS EVERNAGE

ECOMBLADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

ECOMBLADI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2 ضقم 
3 املسيرة  0ا  - 50000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3(  
عقد حر مؤضخ في     أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ECOMBLADI
لتجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
البرائع  جميع  )تجاضة  اإللكترونية 

عبر اإلنترنت(.
االستيراد والتصدير.

مح2   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم 3 املسيرة  0ا  - 50000 مراكش 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : عبو�شي  حسني  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : اأاللي  االله  عبد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500  : عبو�شي  حسني  السيد 

أقيمة 00  دضهم.
 500  : اأاللي  االله  عبد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عبو�شي  السيد حسني 
 55 الكتبية عماضة  اأراج   9 ملحاميد 
 50000 اسكجوض    ( الشقة  ضقم 

مراكش املغرب.
السيد عبد االله اأاللي عنوانه)ا( 
دواض السلطا5 تاسلطانت  50000  

 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبو�شي  السيد حسني 

 55 الكتبية عماضة  اأراج   9 ملحاميد 
 50000 اسكجوض    ( الشقة  ضقم 

مراكش املغرب

 - أتاض8خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت ضقم -.

617I

نوضة

SWELL ADVISORY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

نوضة

هيالنة دضب املجاط ضقم 7  مراكش 

، 50030، مراكش املغرب

SWELL ADVISORY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 
سيدي بغداد جماعة غمات الحوز 

مراكش - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (769

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SWELL : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.ADVISORY

تقديم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات في الخاضج .

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الحوز  بغداد جماعة غمات  سيدي 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

الزمخشاضي  مروا5  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
السيد مروا5 الزمخشاضي : 000  

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الزمخشاضي  مروا5  السيد 
 OSWAL TSTR عنوانه)ا( 
 16 FRANKFURT 60439
 ALLEMAGNE DF 60439

.FRANKFURT ALLEMAGNE
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزمخشاضي  مروا5  السيد 
 OSWAL TSTR عنوانه)ا( 
 16 FRANKFURT 60439
 ALLEMAGNE DF 60439

FRANKFURT ALLEMAGNE
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 69 )) .

619I

NOBLACTION

 ATLAS SURVEYING
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصوض إقامة األميرة 
3 الطاأق األول ضقم 5 ، 50000، 

مراكش املغرب
 ATLAS SURVEYING

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املساض ضقم 355 طر8ق اسفي شقة 

ضقم 5 الطاأق الثاني  - 50000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  33 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SURVEYING SOLUTIONS

مهندس   : أإيجاز  الشركة  غرض 

معماضي بو طوبوغرافي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

اسفي شقة  طر8ق   355 ضقم  املساض 

 50000  - الثاني   الطاأق   5 ضقم 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد يوسف أن سعيد :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سعيد  أن  يوسف  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة الياسمي5 ) ضقم 77  

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد  أن  يوسف  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة الياسمي5 ) ضقم 77  

50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 635)) .

620I

STE AGEFICO SARL

FR7 CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

STE AGEFICO SARL
الطاأق  الخيام  عمر  شاضع    (
الثاني ضقم 5 ، 90000، طنجة املغرب
FR7 CAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مح2  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 
زنقة غزوة الخندق   ( 3 دضيسيا  ضقم 

ضقم 9 - 90000 طنجة املغرب.
تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 07333

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  ماضس  )0)    5 املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الدخي�شي فيص2 كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 80  5).
621I

CONSEIL ALJABAL

طهير اوزود  ط.ا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL
 AV HASSAN II AZILAL AZILAL،

22000، AZILAL MAROC
طهير اوزود  ط.ا شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوزود 
ايت تكال  از8الل 000)) از8الل 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
55(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
طهير   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

اوزود  ط.ا.
داض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الريافة .
دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
اوزود ايت تكال  از8الل 000)) از8الل 

املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : جواد   جنا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جواد   جنا5  السيد 
عسفت زنقة )  الرقم )0   3000) 

أني مالل  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جواد   جنا5  السيد 
عسفت زنقة )  الرقم )0   3000) 

أني مالل  املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28  أتاض8خ  0  أاز8الل   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 50 .
622I

EUREXMA

 AFRICAN GENERAL
CONTRACTOR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN  87

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA
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MAROC

 AFRICAN GENERAL

CONTRACTOR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8)،زنقة 

أاأوم الصخوض السوداء الطاأق 

الثامن مكتب B - 20000 الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598539

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 AFRICAN GENERAL  :

. CONTRACTOR

مختلف   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األعمال بو البناء.

8)،زنقة   : عنوا5 املقر االجتماعي 

الطاأق  السوداء  الصخوض  أاأوم 

الداض   B - 20000 مكتب  الثامن 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد حمزة الطر8قي    :  000.  

دضهم    00.000 أقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة الطر8قي    عنوانه)ا( 

سيتي فوشي2  59000 لي2  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة الطر8قي    عنوانه)ا( 
سيتي فوشي2  59000 لي2  فرنسا

السيد البشيرالطر8قي     عنوانه)ا( 
حي لال مر8م ، ألوك ب ضقم 57 0000) 

أنسليما5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773997.
623I

FIDUBAM

GLASS NAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUBAM
 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3
  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR
MAROC

GLASS NAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حى 

املصتظؤف-شاضع ظربلس- - 000)6 
الناضؤض املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(  79
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  بأر28  )0)  املؤضخ في  0 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد GLASS NAD  مبلغ 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 
املصتظؤف- حى  اإلجتماعي  مقرها 
الناضؤض   6(000  - ظربلس-  شاضع 

املغرب نتيجة ل : مرض.
حى  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املصتظؤف-شاضع ظربلس- أن انصاض 

000)6 الناضؤض املغرب. 
و عي5:

و  ضكىب  سعىدة   السيد)ة( 
عىس أن انصاض  حى اؤلد   عنوانه)ا( 
000)6 الناضؤض املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم   7.

624I

FIDORO MULTI-SERVICES

REVETSAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

REVETSAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي املنتزه 

)، ضقم 88، الداخلة, - 73000 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7857

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.REVETSAHARA

بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أمختلف  النجاضة  والتهيئة،  البناء 

تجاضة  مختلفة،  بشغال  بنواعها، 

عامة، استيراد وتصدير..

عنوا5 املقر االجتماعي : حي املنتزه 
 73000  - الداخلة,   ،88 ضقم   ،(

الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد زايد ديشا5 :  000.  حصة 

أقيمة 100,00 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ديشا5  زايد  السيد 

زاكوضة 57900 زاكوضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ديشا5  زايد  السيد 

زاكوضة 57900 زاكوضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

بأر28  )0) تحت ضقم 558.
625I

الناظوض للحساأات

RIFTRADIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

الناظوض للحساأات
شاضع االمير سيدي محمد الحي 
االداضي سيتي املحمدية ألوك د 
الطاأق الثاني ضقم 5 ، 000)6، 

الناظوض املغرب
RIFTRADIV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد ضقم 538 العروي الناظوض 
000)6 الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
( 907

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RIFTRADIV

بعمال   -  : غرض الشركة أإيجاز 

متنوعة او البناء

- أيع مواد البناء

-نق2 البراءع للغير.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الناظوض  العروي   538 ضقم  الجديد 

000)6 الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : طاضق  الهاديا  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الهاديا طاضق عنوانه)ا( حي 

 6(000   56 ضقم  املحرضة  السدضة 

الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الهاديا طاضق عنوانه)ا( حي 

 6(000   56 ضقم  املحرضة  السدضة 

الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 8)7.

626I

BELARBI MOHAMMED

SONEPAR GROUPE
إعال5 متعدد القراضات

BELARBI MOHAMMED

 HAY MLY ISMAIL,

 N°134,SECTEUR 1, SALE ،

11140، SALE MAROC

SONEPAR GROUPE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع  لال 
مر8م ضقم 87   سال الجديدة - - 

سال املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.30673

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 30 شتنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 
الحصص  جميع  تفو8ت  مايلي: 
املقدضة ب  : 000  حصة التي تمتلكها 
طاهرالحاملة  اأن  خدوجة  السيدة 
 L19812ضقم الوطنية  للبطاقة 
،لفائدة اآلنسة أدوض كاديم  الحاملة 

،L676323 للبطاقة الوطنية ضقم
على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
إستقالة السيدة خدوجة اأن  مايلي: 
للشركة  كمسيرة  مهامها  من  طاهر 
كاديم كمسيرة  أدوض  اآلنسة  وتعيي5 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة
على  ينص  الذي   :03 ضقم  قراض 
االسا�شي  القانو5  تحيي5  مايلي: 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :07 ضقم  أند 
اآلنسة   : املساهمة  في  تغيير  مايلي: 

أدوض كاديم  تصبح الشر8ك الوحيد
على  ينص  الذي   : ( ضقم  أند 
مايلي: تغيير في التسيير : اآلنسة أدوض 
كاديم  تصبح  مسيرة وحيدة للشركة 

ملدة غير محدودة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   09 أتاض8خ  بسال   االأتدائية 

0)0) تحت ضقم 35303.
627I

CASA COMPTES

NETAFFILIATION MAROC
شركة املساهمة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC
NETAFFILIATION MAROC شركة 

املساهمة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تكنوباضك 
طر8ق النواصر، الطر8ق الثانو8ة 

5  ، مكتب ضقم 5)3، الطاأق 3. - 
00000 الداض البيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(735(5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في    غشت 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطر8ق  «تكنوباضك طر8ق النواصر، 
 ،3(5 ضقم  مكتب   ،  5 الثانو8ة 
البيراء  الداض   00000  -  .3 الطاأق 
طر8ق  «تكنوباضك  إلى  املغرب» 
 ،  5 الثانو8ة  الطر8ق  النواصر، 
مكتب ضقم 379، الطاأق 3. - 00000 

الداض البيراء  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773569.
628I

SOUHAL CONSULTING

MARGHICOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MARGHICOM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  )5  
تجزئة سمية حي الزاو8ة  - 56000 

اسفي  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  55 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MARGHICOM

أيع   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

و  أالجملة  الغذائية  املواد  توزيع  و 

التقسيط

- االستيراد و التصدير.

  5(   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 56000  - تجزئة سمية حي الزاو8ة  

اسفي  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسي5 مروضي :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

500 حصة  السيد يونس غيغة :  

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مروضي  ياسي5  السيد 

اسفي 56000 اسفي املغرب.

عنوانه)ا(  غيغة  يونس  السيد 

مراكش 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مروضي  ياسي5  السيد 

اسفي 56000 اسفي املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    5 أتاض8خ  االأتدائية أآسفي  

 )0) تحت ضقم  55  .

629I

COFANAD SARL

« نوفوكرواس « ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

COFANAD SARL

 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

« نوفوكرواس « ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ترقاع 

طر8ق الناظوض الطاأق االول الناظوض 

000)6 الناظوض املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(   3

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (0 9 نونبر  في  )  املؤضخ 

املصادقة على :

كرواس موحا    )ة(  تفو8ت السيد 

حصة   75 وحيد  لشر8ك  م  م  ش 

اجتماعية من بص2 75 حصة لفائدة  

أتاض8خ  )  ايحيى  محمد  )ة(  السيد 

نونبر 9 0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ )0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 655.

630I

F.M CONSULTING

تامكروت أدوات صناعية
إعال5 متعدد القراضات

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

تامكروت بدوات صناعية «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 58) ألوك 

ب حسنية )  - 8830) محمدية 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.  703

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )0 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

«تامكروت  تغيير تسمية الشركة من 

«منصوضة  إلى  صناعبة»  بدوات 

إتونش» .

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
تمت إضافة األنشطة التالية  مايلي: 
بشغال   -  : إلى نشاط الشركة الحالي 
الهندسة املدنية. - بشغال األضضيات 
بشغال   - الصناعية.  واألضضيات 
الصباغة الصناعية وصباغة املباني. 
- بشغال السباكة والكهرباء. - بشغال 

أكافة بنواعها.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تسمية
أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

غرض
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ  0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 855.

631I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE DADASUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
STE DADASUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
السالم، ضقم 58 0 ، الداخلة. - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 7859

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DADASUD
بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 
وخدمات  بشغال  والتهيئة،  البناء 
استيراد  عامة،  تجاضة  متنوعة، 

وتصدير..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - الداخلة.   ، 0 58 ضقم  السالم، 

73000 الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  : سيدي  ايت  الحسي5  السيد 
دضهم   100,00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سيدي  ايت  الحسي5  السيد 
بكادير   86 50 ايت ملول  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سيدي  ايت  الحسي5  السيد 
بكادير   86 50 ايت ملول  عنوانه)ا( 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

بأر28  )0) تحت ضقم 559.
632I

UNIVERS JOUHARI

MIROSHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS JOUHARI
80 شاضع موالي سليما5 الطاأق ) 

الرقم   عي5 السبع ، 0590)، الداض 
البيراء املغرب

MIROSHOP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )6 زنقة 
اأو اسحاق املاضوني املخز5 ضقم   
املعاض8ف  - 00 0) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

530885

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0 9 ماضس   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MIROSHOP

تجاضة    : أإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  وشراء  أيع  وتصدير  استيراد 

املنتوجات والسلع .
زنقة   6(  : عنوا5 املقر االجتماعي 

ضقم    املخز5  املاضوني  اسحاق  اأو 

البيراء  الداض   (0 00  - املعاض8ف  

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : طالق  هند   السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  65 السيدة هند  طالق عنوانه)ا( 
املعاض8ف  زنقة اأو اسحاق املاضوني  

00 0) الداض البيراء   املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

  65 السيدة هند  طالق عنوانه)ا( 
املعاض8ف  زنقة اأو اسحاق املاضوني  

00 0) الداض البيراء   املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  0 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28 9 0) تحت ضقم -.

633I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

SO BELLA A.K.H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم   العماضة  9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

56300، اليوسفية املغرب
SO BELLA A.K.H شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املكاديم مح2 ضقم 37 - 56053 

الشماعية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
30 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SO  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BELLA A.K.H
بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء
والصرف  الشرب  مياه  بشغال 

الصحي
التجاضة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 56053  -  37 ضقم  مح2  املكاديم 

الشماعية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : ألقا�شي  مراد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مراد ألقا�شي عنوانه)ا( حي 
 56053  0( الرقم  زنقة وجدة  الكاض 

الشماعية الشماعية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مراد ألقا�شي عنوانه)ا( حي 
 56053  0( الرقم  زنقة وجدة  الكاض 

الشماعية الشماعية
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أاليوسفية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 08 .

634I

COFANAD SARL

« نوفوكرواس « ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

COFANAD SARL
 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
« نوفوكرواس « ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا5 مقرها االجتماعي ترقاع 

طر8ق الناظوض الطاأق االول الناظوض 
000)6 الناظوض .

تحو28 الشك2 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(   3
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحو28   (0 9 نونبر  املؤضخ في  ) 
الشك2 القانوني للشركة من «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ )0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 655.

635I

Synergie Experts

CREAPOLIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

Synergie Experts

59, زنقة جو5 جوضس, حي غوتييه ، 

0060)، الداض البيراء املغرب

CREAPOLIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 9  ، 

شاضع عبد املومن، الطاأق 5 - 

0000) الداض البيراء املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.(505(5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

0)0) تقرض ح2  5) دجنبر  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية   CREAPOLIS

محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 

وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 

عبد  شاضع   ،  9 اإلجتماعي  مقرها 

الداض   (0000  -  5 الطاأق  املومن، 

توفر  لعدم  نتيجة  املغرب  البيراء 

سوق كافية للشركة.

و عي5:

اضط2  الزهرة   فاطم  السيد)ة( 

زنقة  عنوانه)ا(  5،  و  األشقر  أناني 

البيراء  الداض   (0000 أولو  الكالي5 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 ،  9 وفي   (0(0 دجنبر   (5 أتاض8خ 

شاضع عبد املومن، الطاأق 5 - 0000) 

الداض البيراء املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 0) 775.

636I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

ABSOLU BELDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

ABSOLU BELDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي فيال أدواض 

أوزموض جماعة سيدي كاوكي دائرة 

تمناض إقليم الصو8رة - 55000  

الصو8رة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

563 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ABSOLU BELDI

داض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الريافة.

فيال   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

كاوكي  سيدي  جماعة  أوزموض  أدواض 

  55000  - دائرة تمناض إقليم الصو8رة 

الصو8رة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

ميشي2  جو5  دوضا5  السيد 

ضايموند جاك :  500 حصة أقيمة 0  

دضهم للحصة .

 500   : كريستي5   لوبير  السيدة 

حصة أقيمة 0  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ميشي2  جو5  دوضا5  السيد 
ضايموند جاك عنوانه)ا( دواض أوزموض 

تمناض  دائرة  كاوكي  سيدي  جماعة 

الصو8رة   55000 الصو8رة  إقليم 

املغرب.

السيدة لوبير كريستي5  عنوانه)ا( 

كاوكي  سيدي  جماعة  أوزموض  دواض 

دائرة تمناض 55000 الصو8رة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ميشي2  جو5  دوضا5  السيد 
ضايموند جاك عنوانه)ا( دواض أوزموض 

تمناض  دائرة  كاوكي  سيدي  جماعة 

55000 الصو8رة املغرب

السيدة لوبير كريستي5  عنوانه)ا( 

كاوكي  سيدي  جماعة  أوزموض  دواض 

دائرة تمناض 55000 الصو8رة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالصو8رة  أتاض8خ 9) ماضس 

 )0) تحت ضقم 8  .

637I

FIDUBAM

NEGOCE  OF  LEGUMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

FIDUBAM

 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3

  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

NEGOCE  OF  LEGUMES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

 HAY AL : وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 FATH  NADOR 62000 NADOR

.MAROC

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

. 69  

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2  بأر28  )0)   0( املؤضخ في 

شركة   NEGOCE  OF  LEGUMES

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

  00.000 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 

 HAY AL FATH  NADOR 62000

 NONنتيجة ل  NADOR MAROC

 DE LA REALISATION DE L’OBJET

.SOCIAL

و عي5:
و  ماللي  حفيظ   السيد)ة( 
 6(000 الياسمي5 العروي  عنوانه)ا( 
الناظوض املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 HAY AL بأر28  )0) وفي  0( أتاض8خ 
 FATH  ARRUIT 62000 NADOR

.MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم ) 7.

638I

CASA COMPTES

NIKOFOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

NIKOFOOD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3 ، زنقة 
هنري موضو، فال فلوضي، املعاض8ف - 

00000 الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5979 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.NIKOFOOD
غرض الشركة أإيجاز : - الطعامة 

السريعة.

استغالل املطاعم أتخصصات   -
متنوعة.

خدمة  مع  الوجبات  اعداد   -
التوصي2.

- استغالل مقهى سناك.
)مكا5  املكا5  بعي5  الطعامة   -
النظام  ذات  املداضس  العم2، 

املستمر، الجامعات ...(.
- ممو5 حفالت..

عنوا5 املقر االجتماعي : 3 ، زنقة 
هنري موضو، فال فلوضي، املعاض8ف - 

00000 الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد نيكوضا كاي كاضلو الفونس 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نيكوضا كاي كاضلو الفونس 
  6 عماضة   3 اقامة املدينة  عنوانه)ا( 
 00000 الدضوة   5 الطاأق  شقة   

أرشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نيكوضا كاي كاضلو الفونس 
  6 عماضة   3 اقامة املدينة  عنوانه)ا( 
 00000 الدضوة   5 الطاأق  شقة   

أرشيد املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 6 7735.
639I

CASA COMPTES

NIKOSHOPS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

NIKOSHOPS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3 ، زنقة 

هنري موضو، فال فلوضي، املعاض8ف - 

00000 الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5979 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.NIKOSHOPS

غرض الشركة أإيجاز : - استغالل 

والتجمي2 وتجمي2  للحالقة  صالو5 

معاهد  جميع  واستغالل  األظافر 

التزيي5.

وصناعة  وتصدير  استيراد   -

وتوزيع وبيع وشراء جميع املنتوجات 

واآلالت والتجهيزات واللوازم التي لها 

عالقة أمجال الكوافيروالتجمي2.

التي  النصائح  وتقديم  التكو8ن   -

لها عالقة أمعاهد التجمي2..

عنوا5 املقر االجتماعي : 3 ، زنقة 

هنري موضو، فال فلوضي، املعاض8ف - 

00000 الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد نيكوضا كاي كاضلو الفونس 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نيكوضا كاي كاضلو الفونس 
  6 عماضة   3 اقامة املدينة  عنوانه)ا( 
 00000 الدضوة   5 الطاأق  شقة   

أرشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نيكوضا كاي كاضلو الفونس 
  6 عماضة   3 اقامة املدينة  عنوانه)ا( 
 00000 الدضوة   5 الطاأق  شقة   

أرشيد املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 7 7735.

640I

AMM SOFTWARE

امم سوفتوير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AMM SOFTWARE
fes ، 30000، fes MAROC

امم سوفتو8ر شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكاتب 
ماض8نا الطاأق 3 مكتب 9  شاضع 

عبد الكر8م أنجلو5 املدينة الجديدة 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67 89

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
امم   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

سوفتو8ر.

خدمات   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات.

مكاتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ماض8نا الطاأق 3 مكتب 9  شاضع عبد 

الكر8م أنجلو5 املدينة الجديدة فاس 

- 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

محمدي  علوي  محمد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمدي  علوي  محمد  السيد 

اقامة  صوفيا  تجزئة  عنوانه)ا(    

الشقف  عي5  طر8ق   3 الشقة  لينا 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمدي  علوي  محمد  السيد 

اقامة  صوفيا  تجزئة  عنوانه)ا(    

الشقف  عي5  طر8ق   3 الشقة  لينا 

فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 707 .

643I

DROPFRAME PROD

دروب فرايم برود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

DROPFRAME PROD

 Angle Avenue des FAR et

 rue d’Alsace, Etage 3 bureau

 N12, MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28810،

MOHAMMEDIA Maroc

دضوب فرايم أرود شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة شاضع 
املقاومة و زنقة األلزاس، الطاأق 3، 
مكتب ضقم )  - 0 88) املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(77 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دضوب   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

فرايم أرود.
اإلنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصري.
زاو8ة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
األلزاس،  زنقة  و  املقاومة  شاضع 
 (88 0  -   ( مكتب ضقم   ،3 الطاأق 

املحمدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : الحيمر  سامي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الحيمر  سامي  السيد 
 (8800  7 الرقم  الجمي2  املنظر 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحيمر  سامي  السيد 
 (8800  7 الرقم  الجمي2  املنظر 

املحمدية املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 5 9.

644I

مكتب الجرودي

 AYT TOUZINE IMPORT

EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الجرودي

شاضع 8  نونبر ضقم 5) الناضوض ، 

000)6، الناضوض املغرب

 AYT TOUZINE IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 

أوطيب الفوقاني الناضوض 000)6 

الناضوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : في 

طوض االنجاز

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AYT  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TOUZINE IMPORT EXPORT

استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد  مشروبات الطاقة و الغاز8ة. 

و توض8د املالبس. توض8د ز8ت الز8تو5..

عنوا5 املقر االجتماعي : دواض اوالد 

 6(000 الناضوض  الفوقاني  أوطيب 

الناضوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد البوجدايني :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 : البوجدايني  محمد  السيد 

00.000 دضهم أقيمة 00  دضهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

البوجدايني  محمد  السيد 

اجرايا أني ألعيز اجرماوس  عنوانه)ا( 

000)6 الناضوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البوجدايني  محمد  السيد 

اجرايا أني ألعيز اجرماوس  عنوانه)ا( 

000)6 الناضوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 09 بأر28 

 )0) تحت ضقم 5 7.

647I

STE FIACCOF 

LASANEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

LASANEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا5 مقرها االجتماعي 3  تجزئة 

عفيف عي5 عمير الطاأق   ضقم 5 - 

30000 فاس .

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.65(57

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في )  ماضس  )0) تم تحو28 

الشك2 القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1779/2021.

648I

FIGENOR

GOLD RAYSAN - SARL, A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN  85

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

 GOLD RAYSAN - SARL, A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

ض8كوالضيس 5 طر8ق مليلية  - 000)6 

الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 899

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.RAYSAN - SARL, A.U

تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

و  املعلومات  معدات  في  الجملة 

االتصاالت - استيراد و تصدير االجهزة 

االلكترونية و اجهزة الكمبيوتر.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 6(000 5 طر8ق مليلية  -  ض8كوالضيس 

الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد جمال وجعيدا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جمال وجعيدا5 عنوانه)ا( 

 6(000 حي ض8كوالضيس طر8ق مليلية  

الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جمال وجعيدا5 عنوانه)ا( 

 6(000 حي ض8كوالضيس طر8ق مليلية  

الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 09 بأر28 

 )0) تحت ضقم 709.

651I

STE FIACCOF 

LASANEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تعيي5 مسير جديد للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

LASANEL  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  تجزئة 

عفيف عي5 عمير الطاأق   ضقم   - 

30000 فاس املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.65(57

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)    ( املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

االدضي�شي وليد عبد هللا كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1779/2021.

652I

CABINET EL HAOUZI

 Universal Scientific Group «

USG » SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجاض8ة يوجد 

مقرها االجتماعي أاملغرب

CABINET EL HAOUZI

 Boite postale 89 sidi bouzid

 el jadida، 24000، EL JADIDA

MAROC

 Universal Scientific Group

USG » SARL » «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: تجزئة 

الهدى «)0 -             الجديدة 

5000) الجديدة املغرب.

«إغالق فرع تابع لشركة تجاض8ة 

يوجد مقرها االجتماعي أاملغرب»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.588  

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تقرض  ماضس  )0)   (9 في  املؤضخ 

 Universal لشركة  تابع  فرع  إغالق 

 Scientific Group « USG » SARL

والكائن عنوانه في تجزئة   - تسميته 

أئر  الثالثة  الصناعية  املنطقة     0

  5090  - القنيطرة  الشرقية  ضامي 

القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم )95 8.

655I

CABINET CADRE CONSEIL

ENAK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ENAK SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

 7) حي السالم الجديد  - 55000 

وضزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENAK : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SARL

غرض الشركة أإيجاز : - التركيبات 

الكهربائية

- االشغال املختلفة بو البناء

- مفاوض تجاضي.
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم  7) 

حي السالم الجديد  - 55000 وضزازات 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

 666   : السيد اكوضماض الحسن 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد ايوب قاسمي :  335 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسن  اكوضماض  السيد 

عنوانه)ا( حي تفر8ت ايت تسليت أني 

مالل 3050)  أني مالل املغرب.

عنوانه)ا(  قاسمي  ايوب  السيد 

حي السالم الجديد ضقم  7) وضزازات 

55000  وضزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحسن  اكوضماض  السيد 

عنوانه)ا( حي تفر8ت ايت تسليت أني 

مالل 3050)  أني مالل املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

)  بأر28  االأتدائية أوضزازات  أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم 50).

658I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اوراش تيسير ش م م
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

اوضاش تيسير ش م م  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2 ضقم 

 0 قطعة 7 ) تجزئة االخو8ن طر8ق 

عي5 شقف فاس  - 30000 فاس  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : اوضاش 

تيسير ش م م .

االعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة .

عنوا5 املقر االجتماعي : مح2 ضقم 

 0 قطعة 7 ) تجزئة االخو8ن طر8ق 

فاس    30000  - فاس   شقف  عي5 

املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد امزضي  :  500 حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عادل أندهاج :  500 حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امزضي   محمد  السيد 
ضقم )9 تجزئة سعيدة ضيعة ) تغات 

فاس  30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  أندهاج  عادل  السيد 
5) زنقة ابي مو�شى االشعري أوضمانة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امزضي   محمد  السيد 
ضقم )9 تجزئة سعيدة ضيعة ) تغات 

فاس 30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )76 .
659I

SAGASUD

BADER PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شاضع االمير موالي عبد هللا ضقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب
BADER PECHE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 
الرحما5 أوعبيد ضقم 30 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 7759

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BADER PECHE
ما  ك2   : أإيجاز  الشركة  غرض 
يتعلق أاملالحة أيع السمك أالجملة و 
التقسيط نق2 السم2 و نق2 البرائع 

تجاضة عامةاستيراد و تصدير.
عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع عبد 
 - الداخلة   30 الرحما5 أوعبيد ضقم 

73000 الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد أدض الدين اصنيبا :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 : اصنيبا  الدين  أدض  السيد 

00.000  أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
اصنيبا  الدين  أدض  السيد 
الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اصنيبا  الدين  أدض  السيد 
الداخلة   73000 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - أتاض8خ  الدهب   أوادي  االأتدائية 

تحت ضقم -.
660I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

LE SOURIRE LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
()CABINET COMPTABLE C.C.N

شاضع املوحدين تجزئة االميرة 
الطاأق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

00 93، الفنيدق املغرب
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LE SOURIRE LAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي ضشيد ضقم 39 شقة ب)  - 

0 93 الفنيدق املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6009

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

5  فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ ضبسمالها    LE SOURIRE LAB

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

اإلجتماعي تجزئة موالي ضشيد ضقم 39 

الفنيدق املغرب   93 0  - شقة ب)  

-عدم منح اإلذ5 ملماضسة   : نتيجة ل 

نشاط «مختبر لترميم االسنا5 «.

-وفقا الضادة الشركاء ..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - شقة ب)    39 ضقم  ضشيد  موالي 

00 93 الفنيدق املغرب. 

و عي5:

و  اعراضبة  يوسف    السيد)ة( 

زنقة  العليا  كنديسة  حي  عنوانه)ا( 

8  ضقم 06  00 93 الفنيدق املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (( أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 590.

661I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

AUTO SERVICE BAISSA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

()CABINET COMPTABLE C.C.N

شاضع املوحدين تجزئة االميرة 

الطاأق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

00 93، الفنيدق املغرب

AUTO SERVICE BAISSA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موالي ضشيد ضقم   3  - 00 93 

الفنيدق املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.563 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

8  فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ     AUTO SERVICE BAISSA

وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي تجزئة موالي ضشيد 

00 93 الفنيدق املغرب  ضقم   3  - 

نتيجة ل : -الضادة الشركاء.

-بزمة القطاع .

- سبب افالسها..

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 93 00  - ضقم   3   ضشيد  موالي 

الفنيدق املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( يوسف  الدأدي الصغير 

و عنوانه)ا( تجزئة موالي ضشيد زنقة 

الفنيدق   93 00   5 ضقم  القدس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ  0  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم  70.

663I

TECHNIREV

HSN EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

HSN EXPORT

 ،RUE ABDELLAH ، 20000 65

maroc الداض البيراء

HSN EXPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  6 شاضع 

لال الياقوت زاو8ة مصطفى املعاني 

الطاأق ) الرقم 85 - 0080) الداض 

البيراء املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5(535 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2  بأر28  )0)    3 املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسمالها  مبلغ    HSN EXPORT

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

اإلجتماعي  6 شاضع لال الياقوت زاو8ة 

مصطفى املعاني الطاأق ) الرقم 85 - 

الداض البيراء املغرب نتيجة   (0080

ل : إستحالة إستمراض نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب  6 شاضع 

املعاني  مصطفى  زاو8ة  الياقوت  لال 

الداض   (0080  -  85 الرقم   ( الطاأق 

البيراء املغرب. 

و عي5:

و  الهباش  يوسف    السيد)ة( 

املايا  تجزئة   07 زنقة   (5 عنوانه)ا( 

اسفي 56000 اسفي املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية :  6 شاضع 

املعاني  مصطفى  زاو8ة  الياقوت  لال 

الطاأق ) الرقم 85

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 770635.

665I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CHAIRAIDA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

()CABINET COMPTABLE C.C.N

شاضع املوحدين تجزئة االميرة 

الطاأق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

00 93، الفنيدق املغرب

CHAIRAIDA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي أاب 

سبتة تجزئة 05) زنقة 0)  الطاأق 

االض�شي ضقم )5  - 00 93 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(89(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CHAIRAIDA PROMO

-منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي .
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-تجاضة،وتأجير وتشغي2 العقاضات.
واالشغال  البناء  -بشغال 
القطع  وتجزئة  وشراء  املتنوعة)أيع 
ومواد  معدات  جميع  -أيع  االضضية 

البناء(.
ومعدات  االت  وتصدير  -استيراد 

البناء..
حي أاب   : عنوا5 املقر االجتماعي 
الطاأق    (0 زنقة   (05 سبتة تجزئة 
الفنيدق   93 00  -   5( االض�شي ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
الكبيبر  الشعيري  عادل  السيد 
دضهم    .000 أقيمة  حصة   375   :

للحصة .
  (5   : الطو28  ايما5  السيدة 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الكبيبر  الشعيري  عادل  السيد 
عنوانه)ا( دواض أليونش قيادة أليونش 

00 93 الفنيدق املغرب.
السيدة ايما5 الطو28  عنوانه)ا( 

اسبانيا  00   قاديس اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكبيبر  الشعيري  عادل  السيد 
عنوانه)ا( دواض أليونش قيادة أليونش 

00 93 الفنيدق املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    8 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم  057.
666I

JUST FOR YOU CAR SARL AU

JUST FOR YOU CAR SARL-
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

JUST FOR YOU CAR SARL AU
 RDC N°22 RUE AMGALA
 NARJISS FES ، 30000، FES

MAROC

 JUST FOR YOU CAR SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

 GARAGE وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 AU RDC N° 22 RUE AMGALA

 NARJISS A FES - 30000 FES

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 7 

 (( عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JUST  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.FOR YOU CAR SARL-AU

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

.LOCATION DE VOITURE

 GARAGE : عنوا5 املقر االجتماعي

 AU RDC N° 22 RUE AMGALA

 NARJISS A FES - 30000 FES

.MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 HADI YOUSSEF  :  1.000 السيد

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 HADI YOUSSEF السيد 

 N° 22 RUE AMGALA عنوانه)ا( 

 NARJISS A FES 30000 FES

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 HADI YOUSSEF السيد 

 N° 22 RUE AMGALA عنوانه)ا( 

 NARJISS A FES 30000 FES

MAROC

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 688 .

667I

TECHNIREV

TECHNIREV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

TECHNIREV

 ،RUE ABDELLAH ، 20000 65

maroc الداض البيراء

TECHNIREV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 LOT 12  وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 LOTISSEMENT TISSIR LISSASFA

CASABLANCA - 20000 الداض 

البيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.38(773

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 3) ماضس  )0) تم  تحو28  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 LOT 12 LOTISSEMENT  » من 

 TISSIR LISSASFA CASABLANCA

إلى  املغرب»  الداض البيراء   - 20000

 BD ZERKTOUNI ESPACE  55»

 ZERKTOUNI 1ER ETAGE -

0000) الداض البيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773995.

669I

alexi

AGB PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،

casablanca maroc

AGB PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  شاضع 

بحمد املججاتي مسكن ليس األلب 

الطاأق   ضقم 6 معاض8ف - 0300) 

الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59678 

 (( عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGB  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PRO

غرض الشركة أإيجاز : النصيحة 

اإلداض8ة والتاجر.

3  شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

األلب  ليس  املججاتي مسكن  بحمد 
 (0300  - معاض8ف   6 ضقم  الطاأق   

الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عثما5 مونجدين :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : السيد عثما5 مونجدين 

أقيمة 00  دضهم.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

مونجدين  عثما5  السيد 
 55 شاضع   5 ياسمينا  حي  عنوانه)ا( 
ضقم )5 الطاأق   عي5 الشق 0300) 

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مونجدين  عثما5  السيد 
 55 شاضع   5 ياسمينا  حي  عنوانه)ا( 
ضقم )5 الطاأق   عي5 الشق 0300) 

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.
671I

HADI CONSEIL

سطاصيون تماللت والي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سطاصيو5 تماللت والي
50) تجزئة املساض الطاأق االض�شي 

ضقم 3 طر8ق اسفي ، 50000، 
مراكش املغرب

سطاصيو5 تماللت والي شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 50) 
تجزئة املساض الطاأق االض�شي ضقم 
3 طر8ق اسفي  - 50000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  36 9
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

سطاصيو5 تماللت والي.
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

سطاصيو5 للخدمات .

 (50  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ضقم  االض�شي  الطاأق  املساض  تجزئة 

مراكش   50000  - اسفي   طر8ق   3

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 350   : السيد محمد امي5 التقي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : السيدة شادية شكيب  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد حسن كمير  :  330 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

التقي  امي5  محمد  السيد 

عنوانه)ا( مجموعة علي ألحاج اقامة 
أوعزة   أن  الكبير  زنقة  املراكشية   

50000 مراكش املغرب.

السيدة شادية شكيب  عنوانه)ا( 

حي ض8اض السالم ألوك )3 الرقم  8  

3000) أني مالل املغرب.

عنوانه)ا(  كمير   حسن  السيد 
التوامة الحوز  دواض اكوضا5 تغدو8ن 

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة شادية شكيب  عنوانه)ا( 

حي ض8اض السالم ألوك )3 الرقم  8  

3000) أني مالل املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 900)) .

672I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 SERVICES D ASSISTANCE
 MEDICALE D URGENCE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،
900000، طنجة املغرب

 SERVICES D ASSISTANCE
 MEDICALE D URGENCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55 شاضع 
الفاييط اقامة اوبرا ضقم 3  طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.7(5( 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم   (0(0 شتنبر   30 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم»    .855.000»
«35.000).5 دضهم» إلى «6.090.000 
تقديم حصص    : عن طر8ق  دضهم» 

نقدية بو عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5 3).
674I

alexi

CRC AMENAHEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

alexi
 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19 ، 20300،
casablanca maroc

CRC AMENAHEMENT  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

اإلقامة ال كوضنيش شقة   الطاأق 
األض�شي مبنى ) الداض البيراء  - 

0300) الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59688 

 (5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CRC  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. AMENAHEMENT

تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

جملة مستوضد تاجر آالت آالت كبيرة 

معدات صناعية.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الطاأق  اإلقامة ال كوضنيش شقة   

 - البيراء   الداض   ( مبنى  األض�شي 

0300) الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عثما5 مونجدين :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : السيد عثما5 مونجدين 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

مونجدين  عثما5  السيد 

 55 شاضع   5 ياسمينا  حي  عنوانه)ا( 

ضقم )5 الطاأق   عي5 الشق 0300) 

الداضالبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مونجدين  عثما5  السيد 

 55 شاضع   5 ياسمينا  حي  عنوانه)ا( 

ضقم )5 الطاأق   عي5 الشق 0300) 

الداضالبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

675I
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HADI CONSEIL

الراحل سميرة
عقد تسيير حر ألص2 تجاضي )األشخاص 

الطبيعيو5(

عقد تسيير حر ألص2 تجاضي

الراح2 سميرة

أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في  0 

بأر28  )0) بعطى السيد)ة(   سميرة  

الراح2 الحام2 )ة( للبطاقة الوطنية 

أالسج2  املسج2   EE3090 ضقم   

التجاضي 33738  أاملحكمة التجاض8ة 

لألص2  الحر  التسيير  حق  أمراكش 

مراكش  أاأواب  ب  الكائن  التجاضي 
االشعري  الحسن  اأو  امام  مسجد 

دكا5 ضقم 5    - 50000 مراكش املغرب 

الوضدي  وسعيد  كر8م  للسيد)ة( 

ولحماد الحام2 )ة( للبطاقة الوطنية 

ضقم   PU819054 و )E60555  ملدة 

3 سنة تبتدئ من  0 بأر28  )0) و 

تنتهي في  3 ماضس 5)0) مقاأ2 مبلغ 

شهري 000.)   دضهم.

676I

Etude El houtaia Zakaria

TAFOKT DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 85 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

 TAFOKT DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Rue ,  وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 el fourat , Maarif Extention )ex

Rue Ronceveaux( - 20370 الداض 

البيراء املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.553095

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (0 8 دجنبر  في  3  املؤضخ 

املصادقة على :

)ة( فوز8ة منصف  تفو8ت السيد 
بص2  من  اجتماعية  حصة    80
0)9.  حصة لفائدة  السيد )ة( مر8م 
/ فاطمة الزهراء  نيت أحماد5 أتاض8خ 

 3 دجنبر 8 0).
نيت  عثما5   )ة(  السيد  تفو8ت 
من  اجتماعية  حصة   3 5 أحماد5 
بص2 0)9.  حصة لفائدة  السيد )ة( 
مر8م / فاطمة الزهراء  نيت أحماد5 

أتاض8خ  3 دجنبر 8 0).
نيت  حمزة   )ة(  السيد  تفو8ت 
من  اجتماعية  حصة   3 5 أحماد5 
بص2 0)9.  حصة لفائدة  السيد )ة( 
مر8م / فاطمة الزهراء  نيت أحماد5 

أتاض8خ  3 دجنبر 8 0).
نيت  عصام   )ة(  السيد  تفو8ت 
من  اجتماعية  حصة   3 5 أحماد5 
بص2 0)9.  حصة لفائدة  السيد )ة( 
مر8م / فاطمة الزهراء  نيت أحماد5 

أتاض8خ  3 دجنبر 8 0).
نيت  أراهيم   )ة(  السيد  تفو8ت 
من  اجتماعية  حصة   580 أحماد5 
بص2 0)9.  حصة لفائدة  السيد )ة( 
مر8م / فاطمة الزهراء  نيت أحماد5 

أتاض8خ  3 دجنبر 8 0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 
ضقم  تحت   (0 9 بكتوبر   08

.28408/715998
677I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE RED CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE RED CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها االجتماعي 65 زنقة 
محمد أن عبد هللا وجدة - 60000 

وجدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.36(07

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)    7 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
او  الهاتف  عبر  االستخالص 

االنترنت.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأر28   08 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 55) .

679I

STE FIACCOF 

ECO CLEAN AFRICA  - ECA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc
 ECO CLEAN AFRICA  - ECA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
كلم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 
عيت  طر8ق  االما5  زنقة   ( ضقم   (

الشقف - 30000 فاس املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.650 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  بأر28  )0)   08 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
«00.000) دضهم» بي من «00.000  
عن  دضهم»   300.000» إلى  دضهم» 
بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1777/2021.

681I

Sté T.R.A.K. EXPRESS SARL AU

 Sté T.R.A.K. EXPRESS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

Sté T.R.A.K. EXPRESS SARL AU
)) شاضع عالل الفا�شي ، 000)3، 

الحسيمة املغرب
 Sté T.R.A.K. EXPRESS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة حي 
املر�شى - 000)3 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
33(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.T.R.A.K. EXPRESS SARL AU
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع .
عنوا5 املقر االجتماعي : تجزئة حي 

املر�شى - 000)3 الحسيمة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد القدوضي عبد هللا :  3.000 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
هللا  عبد  القدوضي  السيد 
حي  الجاحظ  زنقة   08 عنوانه)ا( 
الحسيمة   3(000 عاأد  سيدي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عبد  القدوضي  السيد 
حي  الجاحظ  زنقة    08 عنوانه)ا( 
الحسيمة   3(000 عاأد  سيدي 

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم )) .

683I

STE FIACCOF 

LASANEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

LASANEL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  تجزئة 
عاطف عي5 عمير الطاأق   ضقم 5  - 

30000 فاس املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.65(57

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :
لحلو  يونس  )ة(  السيد  تفو8ت 
500 حصة اجتماعية من بص2 500 
وليد عبد  )ة(  السيد  حصة لفائدة  
هللا االدضي�شي أتاض8خ )  ماضس  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1779/2021.

684I

comptasultlta sarl

POLY TRAV ET SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة واد وضغة الرقم 
 5) الطاأق االول الدضوة أرشيد ، 

)0)6)، الدضوة املغرب
 POLY TRAV ET SOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السالم ضقم 3)) الطاأق االض�شي 

الدضوة . - )0)6) الدضوة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5973

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 POLY  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.TRAV ET SOLUTION

الصيانة   : غرض الشركة أإيجاز 

الصناعية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

االض�شي  الطاأق   ((3 ضقم  السالم 

الدضوة . - )0)6) الدضوة املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد توفيق السعيدي :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد توفيق السعيدي عنوانه)ا( 
الدضوة   ((3 ضقم  السالم   تجزئة 

)0)6) الدضوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد توفيق السعيدي عنوانه)ا( 
الدضوة   ((3 ضقم  السالم   تجزئة 

)0)6) الدضوة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 553.

685I

STE FIDUCONFIANCE

B.H OLIVES
إعال5 متعدد القراضات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
B.H OLIVES  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: كيلومتر  7 
حي البركاني  أنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب .
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.63375

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 3) نونبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
محمد  السيد  تخلي  على  املوافقة 
500 حصة اجتماعية  الهاديوي على 
لفائدة السيد عمر أوعياد أمقت�شئ 

عقد التخلي أتاض8خ 23/11/2020
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوتي  الشك2  تحو28 
محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 
محدودة  دات مسؤولية   الى شركة 

بشر8ك واحد 
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املوافقة على استقالة السيد  محمد 
الهاديوي من مهمة التسيير وتسليمه 

االأراء 
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
قبول السيد عمر أوعياد مسير وحيد 

للشركة 
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
االسا�شي  القانو5  صياغة  اعادة 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوتي  الشك2  تحو28 
محدودة  مسؤولية  دات  شركة  من 
محدودة  دات مسؤولية   الى شركة 

بشر8ك واحد 

الذي ينص على   :7  -  6 أند ضقم 

السيد  تخلي  على  املوافقة  مايلي: 

حصة   500 على  الهاديوي  محمد 

عمر  السيد  لفائدة  اجتماعية 

أوعياد أمقت�شئ عقد التخلي أتاض8خ 

23/11/2020

على  ينص  الذي   : 6 ضقم  أند 

املوافقة على استقالة السيد   مايلي: 

التسيير  مهمة  من  الهاديوي  محمد 

وتسليمه االأراء 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   05 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 08/021.

687I

fidomek

CAMADA BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

CAMADA BOIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

قيادة الخنيشات جرف امللحة 

سيدي قاسم - 00 6  سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(88(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CAMADA BOIS
تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االخشاب
االشغال املتنوعة

التجاضة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
جرف  الخنيشات  قيادة  املسيرة 
امللحة سيدي قاسم - 00 6  سيدي 

قاسم املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : ضجاء  أوغر8بي  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ضجاء  أوغر8بي  السيدة 
الخنيشات جرف  قيادة  املسيرة  حي 
امللحة 00 6  سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضجاء  أوغر8بي  السيدة 
الخنيشات جرف  قيادة  املسيرة  حي 

امللحة 00 6  سيدي قاسم املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  االأتدائية بسيدي قاسم  

بأر28  )0) تحت ضقم 97 .

688I

Etude El houtaia Zakaria

SCI TAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 4 ème, 85 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
SCI TAHA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 Rue el ,  وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 fourat )ex Rue Ronceveaux( -

0370) الداض البيراء املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.58 3 7
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
9 0) تم تعيي5  5) دجنبر  املؤضخ في 
نيت  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

أحماد5 عثما5 كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 
ضقم  تحت   (0(0 دجنبر   0 

.29818/755688

689I

الشراط فاطمةالزهراء

SALON LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

الشراط فاطمةالزهراء
ضقم   3 الدوض االول تجزئه الوفاق 
طر8ق عي5 السمن ، 0)300، فاس 

املغرب
SALON LUXURY   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
 RTE AIN وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 CHKEF LOTS EL YASSMINE LOT
 H 1 RDC MAG PARTIE 5 FES  -

30000 FES MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67(6 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.  SALON LUXURY

 SALON  : غرض الشركة أإيجاز 

.DE COIFFURE -ESTHÉTICIENNE

 RTE AIN : عنوا5 املقر االجتماعي

 CHKEF LOTS EL YASSMINE LOT

 H 1 RDC MAG PARTIE 5 FES  -

.30000 FES MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 (00   : سناء  حربيط  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيدة حربيط سناء  

63 تجزئة موالي ادضيس شقة ) تغات  

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سناء  حربيط  السيدة 

63 تجزئة موالي ادضيس شقة ) تغات  

30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 773 .

691I

JURISMAG SARL

DIMAERICK SARL
إعال5 متعدد القراضات

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire

 Abdelmoumen(, Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

DIMAERICK SARL «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: عند 

شركة بنجليك 3)3، شاضع موالي 

اسماعي2 - 0000) الداض البيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5(0677

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 03 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

معاينة وفاة السيد الفاض2 السقاط 

أتاض8خ  البيراء   أالداض  الشر8ك،   ،

بضملته  أقاء   على   ،  04/04/2020

وبوالده   ، السقاط  شادية  السيدة 

السقاط  ضضا  السيد  الشرعيي5 

والسيد  السقاط  هشام  والسيد 

حمزة السقاط 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

لربسمال  الجديد  التوزيع  اعتماد 

الشركة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيي5 السيد ضضا السقاط ، كمسير 

جديد للشركة ، لفترة غير محدودة

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تأكيد السيد ضشيد السقاط، السيد 

محسن  والسيد  السقاط   فؤاد 

لفترة  للشركة،  كمسيرين  السقاط 

غير محدودة

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيي5 النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

التوزيع الجديد لربسمال  الشركة

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ألسهم  الجديد  التوزيع   اعتماد 

الشركة

على  ينص  الذي  ضقم  5:  أند 

السقاط  ضضا  السيد  تعيي5  مايلي: 

لفترة غير   ، كمسير جديد للشركة   ،

محدودة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 55)775.

692I
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FLASH ECONOMIE

 GENERAL ATLANTIC
TRAWLERS

إعال5 متعدد القراضات

 GENERAL ATLANTIC

TRAWLERS

شركة مساهمة، ضبسمالها 

9.000.000.00 دضهم

املقر الرئيس: 5، زنقة لبليدة، 

الداضالبيراء

السج2 التجاضي: 77  5 – 

التعر8ف الرر8بي: 030003 

التعر8ف املوحد للمقاولة: 

00(0(8(09000095

التخفيض من ضبسمال الشركة

الز8ادة في ضبسمال الشركة
بوال:   أتاض8خ 06 يونيو 0)0)، قرض 

بطلنتيك  «جنيرال  شركة  مساهمو 

ضبسمال  من  التخفيض  تروولرز» 

دضهم   9.000.000.00 الشركة أمبلغ 

للخسائر  الجزئي  التطهير  بغرض 

املتراكمة مع الشرط الواقف  املتعلق 

ضبسمال  في  الز8ادة  عملية  أإنجاز 

 20.000.000,00 أمبلغ  الشركة 

 (00.000 إصداض  طر8ق  عن  دضهم 

دضهم    00 فئة  من  جديد  سهم  

للقيمة  معادل  الواحد  للسهم 

جديد  سهم   (0 أمعدل  االسمية 

بسهم قديمة يتم تحر8رها   9 مقاأ2 

عن  بو  نقدا  إما  االكتتاب  عند 

ثاأتة نقدية  طر8ق مقاصاتها أديو5 

مستحقة على الشركة.

ثانيا: تم إنجاز التصر8ح أاالكتتاب 

والدفع أتاض8خ 05 غشت 0)0).

العام  الجمع  قام  كما  ثالثا: 

االستثنائي املنعقد أتاض8خ  3 غشت 

0)0) أما يلي:

اإلشهاد واملصادقة على عملية    ·

الشركة  ضبسمال  من  التخفيض 

االستثنائي  العام  الجمع  التي قرضها 

املنعقد أتاض8خ 06 يونيو 0)0).

·      تحديد مبلغ الز8ادة في ضبسمال 

 10.000.000,00 أمبلغ  الشركة 

دضهم.

النهائي  اإلنجاز  على  اإلشهاد    ·

الشركة  ضبسمال  في  الز8ادة  لعملية 

دضهم    0.000.000.00 أمبلغ 

6 من النظام  وبالتالي تعدي2 الفص2 
األسا�شي للشركة «ضاسمال الشركة» 

مبلغ  في  محددا  أالتالي  بصبح  الذي 

إلى  موزع  دضهم    0.000.000.00

  00.00 فئة  من  سهم    00.000

دضهم للسهم الواحد.
تم اإليداع القانوني  ضابعا:         

املحكمة  لدى  الربط  أكتاأة 

 30 أتاض8خ  أالداضالبيراء  التجاض8ة 

ماضس   )0) تحت عدد 558)77.

للخالصة والتذكير

مجلس اإلداضة  

693I

Etude El houtaia Zakaria

SCI TAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 85 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

SCI TAHA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Rue el ,  و عنوا5 مقرها االجتماعي

 fourat )ex Rue Ronceveaux( -

0370) الداض البيراء .

تحو28 الشك2 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.58 3 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 5) دجنبر 9 0) تم تحو28 

الشك2 القانوني للشركة من «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

ضقم  تحت   (0(0 دجنبر   0 

.29818/755688
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Etude El houtaia Zakaria

SCI TAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 85 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

SCI TAHA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Rue el ,  وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 fourat )ex Rue Ronceveaux( -

0370) الداض البيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.58 3 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0 9 دجنبر   (5 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

  0.000» بي من  دضهم»    8(.000»

عن  دضهم»    9(.000» إلى  دضهم» 

إدماج احتياطي بو بضباح بو    : طر8ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

ضقم  تحت   (0(0 دجنبر   0 

.29818/755688

696I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 HOTEL RESTAURANT BAR

PLAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

STE ANGLE DE GESTION SARL

شاضع بحمد الحر8زي تجزئة 

التمسماني ضقم 6 اقامة أاضيس- ب 

تطوا5 ، 93000، تطوا5 املغرب

 HOTEL RESTAURANT BAR

PLAYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : شاضع 

محمد الخامس - 00)93 املريق 

املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

. (03
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  ماضس  )0)   30 في  املؤضخ 
 HOTEL RESTAURANT BAR ح2 
املسؤولية  ذات  شركة   PLAYA
 700.000 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 
دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
املريق   93(00  - الخامس  محمد 
املغرب نتيجة النعدام ضقم املعامالت.

و عي5:
و  املراك�شي  ياسي5   السيد)ة( 
عنوانه)ا( شاضع اللة نزهة فندق أاليا 
)ة(  املريق املغرب كمصفي   93(00

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شاضع  وفي  ماضس  )0)   30 أتاض8خ 
املريق   93(00  - الخامس  محمد 

املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  3  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم  75.

697I

COMPTAMAR EXPERTISE

 Centre La Colline de -
 Kinésithérapie et de

Remise en Forme - CCKRF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،
CASABLANCA MAROC
 Centre La Colline de -

 Kinésithérapie et de Remise
en Forme - CCKRF  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  تجزئة 
املسيرة ضقم ف ب 09   شقة ضقم 

5   الطاأق ) شاضع ض8اض - 8999)  
املحمدية املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(765 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 Centre La Colline de  -  :

 Kinésithérapie et de Remise en

. Forme - CCKRF

العالج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الطبيعي والفيزيائيي و إعادة التأهي2 

الوظيفي.

تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ضقم  شقة     09 ضقم ف ب  املسيرة 

  (8999  - ) شاضع ض8اض  الطاأق     5

املحمدية املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة كوهكوه سمية 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كوهكوه سمية عنوانه)ا( 

  (8999 الجمي2   املنظر  تجزئة    5

املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كوهكوه سمية عنوانه)ا( 

  (8999 الجمي2   املنظر  تجزئة    5

املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أاملحمدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 783.

698I

SAVOIR EXPERT

NAHR AMAZOUNE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

NAHR AMAZOUNE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي طاأوض 8 

املنطقة الصناعية ضقم 08 طر8ق 0) 

صفرو - 000 3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3(77

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NAHR : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.AMAZOUNE

مطوض    : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضات؛

 مطوض؛

 بعمال أناء متنوعة

  تاجر

  استيراد وتصدير ..

 8 طاأوض   : عنوا5 املقر االجتماعي 

املنطقة الصناعية ضقم 08 طر8ق 0) 

صفرو - 000 3 صفرو املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : محمد   ليكاتي  السيد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة   5.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد   ليكاتي  السيد  السيد 
عنوانه)ا( ضقم 7)5 حي الرشاد ، ألوك 

3 ، صفرو  000 3  صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد   ليكاتي  السيد  السيد 
عنوانه)ا( ضقم 7)5 حي الرشاد ، ألوك 

3 ، صفرو  000 3  صفرو املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أصفرو  

 )0) تحت ضقم 85.

699I

Sonrisa

SAFAJ TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

SAFAJ TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي قصر بيت 

وضاين الخنك الرشيدية - 000)5 

الرشيدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 3595

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير  ماضس  )0)    8 املؤضخ في 

نشاط الشركة من «- بشغال متنوعة

- تهيئة الحدائق

السلع  نق2   -» إلى  التجاضة»   -

لحساب الغير

- بشغال متنوعة

- تهيئة الحدائق».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 161/2021.

700I

JADAOUI CONSEIL

EDU PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

JADAOUI CONSEIL

35 شاضع طراألس الطاأق االول ضقم 

) ، 000)، الداض البيراء املغرب

EDU PLUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

 ANGLE وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 RUE KAMAL MOHAMED

 ET RUE FAKIR MOHAMED

 IMMEUBLE SEMIRAMIS 8

 ETAGE  CASABLANCA 20000

.CASABLANCA MAROC

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 78353

الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

 (0(0 ماي   (7 في  املؤضخ  الوحيد 

االجتماعي  املقر  تحو28   تم  

 ANGLE» من  للشركة  الحالي 

 RUE KAMAL MOHAMED

 ET RUE FAKIR MOHAMED

 IMMEUBLE SEMIRAMIS

 8 ETAGE  CASABLANCA

 20000 CASABLANCA

 SIDI MAAROUF» إلى   «MAROC

 GROUPEMENT D’HABITATION

 N°1 IMMEUBLE5 2ETAGE TF

 84B-84Ba CASABLANCA 20000

.«CASABLANCA  MAROC

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )5)775.

701I
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ficogedek sarl au

TECNOFIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

TECNOFIL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2 

الكائن أالنفخة دواض الحاجة عي5 

عرمة مكناس - 50050 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(6(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TECNOFIL SARL

غرض الشركة أإيجاز : انتاج مواد 

البناء

أيع بدوات البناء

التصدير واالستيراد.

املح2   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

عي5  الحاجة  دواض  أالنفخة  الكائن 

مكناس   50050  - مكناس  عرمة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : السيد خالد لباق 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد محسي5 لباق :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لباق  خالد  السيد 

 . خنيفرة   09 ضقم  كر8مة  تجزئة 

خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا(  لباق  محسي5  السيد 

. خنيفرة  09 خنيفرة  حي كر8مة ضقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لباق  خالد  السيد 

 . خنيفرة   09 ضقم  كر8مة  تجزئة 

خنيفرة املغرب

عنوانه)ا(  لباق  محسي5  السيد 

. خنيفرة  09 خنيفرة  حي كر8مة ضقم 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    0 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 85) .

702I

Etude El houtaia Zakaria

TAFOKT DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 4 ème, 85 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

  TAFOKT DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 Rue ,  وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 el fourat , Maarif Extention )ex

Rue Ronceveaux( - 20370 الداض 

البيراء املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.553095

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

8 0) تم تعيي5  املؤضخ في  3 دجنبر 

نيت  مسير جديد للشركة السيد)ة( 

الزهراء  فاطمة   / مر8م  أحماد5 

كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

ضقم  تحت   (0 9 بكتوبر   08

.28408/715998

703I

ACCOUN-TAX SERVICES

 MENUISERIE MÉTALLIQUE

ET SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

ACCOUN-TAX SERVICES

 RUE IBN TOUMERT IMM

 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

 MENUISERIE MÉTALLIQUE ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة اأن 

تومرت عماضة ألقز8ز ضقم 0  جليز 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.8839 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (0(0 دجنبر    5 في  املؤضخ 

املصادقة على :

فواضات  زكر8ا  )ة(  السيد  تفو8ت 

330 حصة اجتماعية من بص2 660 

حصة لفائدة  السيد )ة( أدض فواضات 

أتاض8خ  ) يوليوز 0)0).

تفو8ت السيد )ة( أدض فواضات 660 

  .000 بص2  من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة  السيد )ة( ضضا  شعاضي 

أتاض8خ 5  دجنبر 0)0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   03 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 70) ) .

704I

إئتمانيات الدض8وش

 Société HIGHNTIC

LARACHE Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

إئتمانيات الدض8وش

شاضع عالل أن عبد هللا ضقم 58 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

 Société HIGHNTIC LARACHE

Sarl شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 33 

شاضع قايد بحمد الر8في - 000)9 

العرائش املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 373

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  بأر28  )0)   08 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«500.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   600.000» إلى  دضهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 553.

705I

ficogedek sarl au

TECNOFIL
إعال5 متعدد القراضات

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

TECNOFIL «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: املح2 

الكائن أالنفخة دواض الحاجة عي5 

عرمة  - 50050 مكناس املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5(6(9

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 

طرف  من  حصة   500 أيع  مايلي: 

السيدة  لفائدة  لباق  خالد  السيد 

ملياء التازي

على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 

التازي  ملياء  السيدة  تعيي5  مايلي: 

كمسيرة تبعا الستقالة السيد خالد 

لباق

على  ينص  الذي   :03 ضقم  قراض 

التازي  ملياء  السيدة  تعيي5  مايلي: 

كموقعة تبعا الستقالة السيد خالد 

لباق

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  0: الذي ينص على مايلي: 

مالءمة النظام االسا�شي للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 767 .

706I

EDCF Auditُ

إفسكان

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EDCF Auditُ

 N°36 Qu ATLAS I AHADAF

AZROU ، 53100، Azrou Maroc

إفسكا5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ايت 

يعقوب الجماعة القرو8ة ل أن 

صميم إقليم افرا5 - 3) 3) بزضو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

إفسكا5.

غرض الشركة أإيجاز : - مقاولة في 

بشغال البناء املختلفة

- مقاولة في بشغال البستنة

- املتاجرة.

ايت   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

أن  ل  القرو8ة  الجماعة  يعقوب 

بزضو   (3 (3  - افرا5  إقليم  صميم 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد أوستة عبد الكر8م :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50   : ياسمي5  أوستة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50   : ايما5  أوستة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكر8م  عبد  أوستة  السيد 

حي السالم ألوك   5( ضقم  عنوانه)ا( 

ب الدضاضكة 80055 اكادير املغرب.

السيدة أوستة ياسمي5 عنوانه)ا( 

ب  ألوك  املستقب2  حي   5( ضقم 

الدضاضكة 80055 اكادير املغرب.

عنوانه)ا(  ايما5  أوستة  السيدة 

ب  ألوك  املستقب2  حي   5( ضقم 

الدضاضكة 80055 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكر8م  عبد  أوستة  السيد 
حي السالم ألوك   5( ضقم  عنوانه)ا( 

ب الدضاضكة 80055 اكادير املغرب

السيدة أوستة ياسمي5 عنوانه)ا( 
ب  ألوك  املستقب2  حي   5( ضقم 

الدضاضكة 80055 اكادير املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أازضو   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 33 .

707I

FIDUBAM

GLASS NAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

FIDUBAM

 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3

  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

GLASS NAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : حي 

املسجد زنقة طراألس اأني انصاض 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.(  79

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2  بأر28  )0)  املؤضخ في  0 

GLASS NAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 

زنقة  املسجد  حي  اإلجتماعي  مقرها 

 6(000 طراألس اأني انصاض الناظوض 

لسبب  نتيجة  املغرب  الناظوض 

شخ�شي.

و عي5:
و  ضقيب  السعدية   السيد)ة( 

حي املسجد زنقة طراألس  عنوانه)ا( 

الناظوض املغرب   6(000 اأني انصاض 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي  بأر28  )0)  أتاض8خ  0 
انصاض  اأني  طراألس  زنقة  املسجد 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم   7.

708I

ORENJI

 BUREAU D’ETUDE
 TECHNIQUE ET TRAVAUX

))BE2T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
)3 شاضع محمد الخامس الشقة 

ضقم 5 حي الحسني أركا5 ، 63000، 
أركا5 املغرب

 BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE
ET TRAVAUX )BE2T( شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أرج اولوت ضقم 087  زكزل أركا5. - 
63300 أركا5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
7367

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 شتنبر   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE

.(ET TRAVAUX )BE2T
مكتب   -  : غرض الشركة أإيجاز 

الدضاسة والتحقيق والبحث ؛



8877 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

بو بشغال  البناء  مقاول بعمال    -

مختلفة ؛

-التجاضة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - 087  زكزل أركا5.  أرج اولوت ضقم 

63300 أركا5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : حتيش  هشام  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حتيش  هشام  السيد 

زكزل    087 ضقم  اولوت  أرج  تجزئة 

أركا5. 63300 أركا5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حتيش  هشام  السيد 

زكزل    087 ضقم  اولوت  أرج  تجزئة 

أركا5. 63300 أركا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   (8 أتاض8خ  أبركا5   االأتدائية 

0)0) تحت ضقم 383/2020.

709I

إئتمانيات الدض8وش

Société TOLIN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانيات الدض8وش

شاضع عالل أن عبد هللا ضقم 58 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

Société TOLIN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Avenue وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 khalid  Ibn El Oalid Nr 91  -

92000 Larache Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
6053

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Société TOLIN SARL
 : أإيجاز  الشركة  غرض 
 Re s t au ran t ,O r gan i s a t i on
 des Fêtes et des
 événements,traiteur,Livraison à

. domicile
 Avenue : عنوا5 املقر االجتماعي 
 khalid  Ibn El Oalid Nr 91  -

.92000 Larache Maroc
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 SAMADI MANAL السيدة 
دضهم    00 أقيمة  حصة   :  500

للحصة.
 OTMAN MOURAD السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة   :  500

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 SAMADI MANAL السيدة 
 LOT SMARA N°217 عنوانه)ا( 

000)9 العرائش املغرب.
 OTMAN MOURAD السيد 
 LOT SMARA N°217 عنوانه)ا( 

000)9 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 OTMAN MOURAD السيد 
 LOT SMARA N°217 عنوانه)ا( 

000)9 العرائش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 555.
711I

شركة الحقوني للخدمات الذكية

 STE Elhakouni Smart

Services SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحقوني للخدمات الذكية
زنقة أوز8نب الطاأق األول الحي 

الثاني أني أوعياش ، 050)3، 

الحسيمة املغرب

 STE Elhakouni Smart Services

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

أوز8نب الحي الثاني أني أوعياش  - 

050)3 الحسيمة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3(6 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 Elhakouni Smart Services SARL

.AU

و  إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تطو8ر األنظمة املعلوماتية 

إداضة األعمال و تدأير الشركات

دضاسة املشاضيع

املحاسبة 

التسو8ق 

التكو8ن 

الخدمات اإلداض8ة 

تجهيز مكاتب الشركات 

الخدمات  و  املواقع  إسترافة 

السحاأية.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - أوز8نب الحي الثاني أني أوعياش  

050)3 الحسيمة  املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد محمد الحقوني 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الحقوني عنوانه)ا( 
الحسيمة   أوعياش  أني  إزكير5  حي 

050)3 الحسيمة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الحقوني عنوانه)ا( 
الحسيمة   أوعياش  أني  إزكير5  حي 

050)3 الحسيمة  املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 0)).
712I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 EXCHANGE SOLUTION»
EURO AFRICA» ESEA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم  5-0)77 
صندوق البريد ضقم 56 ، 73000، 

الداخلة املغرب
 EXCHANGE SOLUTION»

EURO AFRICA» ESEA  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
ا زنقة 03 ضقم )0 - 73000 الداخلة 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.   ( 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   (0 9 يوليوز  في  3  املؤضخ 
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ح2 شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 EXCHANGE SOLUTION EURO»
ضبسمالها  مبلغ     AFRICA» ESEA
مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000
03 ضقم  اإلجتماعي حي السالم ا زنقة 
الداخلة املغرب نتيجة   73000  -  0(

ل : تصفية الشركة.
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 73000  -  0( 03 ضقم  السالم  ا زنقة 

الداخلة املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( عالء   فرحي و عنوانه)ا( 
داضبوعزة   ((7 النمودجية  القر8ة 
الداضالبيراء   (0000 النواصر 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

غشت 9 0) تحت ضقم 897.
713I

STE ZIZ COMPTA

NAVALE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

NAVALE SERVICES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر 

اسر8ر الرشيدية - 000)5 الرشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 5763

 (9 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. NAVALE SERVICES
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تنظيف محالت و الشقق
الوساطة

اشغال مختلفة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
000)5 الرشيدية   - اسر8ر الرشيدية 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : محمدي  ضشيد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمدي  ضشيد  السيد 
املحيط  حي    37 ضقم  ض8حا5  زنقة 
الرشيدية 000)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمدي  ضشيد  السيد 
املحيط  حي    37 ضقم  ض8حا5  زنقة 

الرشيدية 000)5 الرشيدية املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  ( أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم  58.
715I

FLASH ECONOMIE

DERASSAT CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 DERASSAT CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )33  شاضع 
اأراهيم الروداني الطاأق 5 ضقم  ) 
إقامة ض8حا5 حي املعاض8ف - 0000)  

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59735 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DERASSAT CONSULTING
مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الهندسة   ، العامة  الدضاسات 

واالستشاضات ، تقديم الخدمة.
  33(  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 5 الطاأق  الروداني  اأراهيم  شاضع 
 - إقامة ض8حا5 حي املعاض8ف  ضقم  ) 

0000)  الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد هشام ض�شى هللا 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام ض�شى هللا عنوانه)ا( 
حي النسيم عماضة 576 طاأق   شقة 
) حي النسيم 0000)  الداض البيراء  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد هشام ض�شى هللا عنوانه)ا( 
حي النسيم عماضة 576 طاأق   شقة 
) حي النسيم 0000)  الداض البيراء 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 6)8)77.
716I

COMPT NET

زياني ميديا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
ز8اني ميديا  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 36 زنقة 

الداض البيراء الطاأق ) العماضة ضقم 
5 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
37055

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ز8اني   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

ميديا .
وكي2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

شحن التسو8ق الرقمي.
زنقة   36  : عنوا5 املقر االجتماعي 
) العماضة ضقم  الداض البيراء الطاأق 

5 - 60000 وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
600 حصة    : السيد مروا5 ز8اني 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 300   : السيد أن املختاض محمد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  ز8اني  مروا5  السيد 
وجدة    0 ضقم  ضشيد  موالي  طر8ق 

60000 وجدة املغرب.
السيد محمد أن املختاض عنوانه)ا( 
 60000 تيزنيت  وجا5  تداضت  دواض 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ز8اني  مروا5  السيد 
وجدة    0 ضقم  ضشيد  موالي  طر8ق 

60000 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 93) .
720I

AMC-PLUS CONSULTING

CLINT.ON.SECU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN SINA II IMM C4 MG 23
 AVENUE ALAL AL FASSI VN ،

50010، MEKNÈS MAROC
CLINT.ON.SECU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : املركز 
التجاضي و العقاضي أاب منصوض 

الطاأق األض�شي ألوك س متجر ضقم 
77  - 50030 مكناس املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.53539
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  بأر28  )0)   05 املؤضخ في 
ذات  شركة   CLINT.ON.SECU
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
  00.000 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 
دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املركز 
منصوض  أاب  العقاضي  و  التجاضي 
الطاأق األض�شي ألوك س متجر ضقم 
77  - 50030 مكناس املغرب نتيجة 
نشأة  منذ  نشاط  أأي  القيام  لعدم 

املقاولة.

و عي5:
و  ألعقرة  خديجة   السيد)ة( 
البلدية  تجزئة   68 ضقم  عنوانه)ا( 
املغرب  مكناس   500 0 ب.م.ع 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
املركز  وفي  بأر28  )0)   05 أتاض8خ 
منصوض  أاب  العقاضي  و  التجاضي 
الطاأق األض�شي ألوك س متجر ضقم 

77  - 50030 مكناس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 58 .
721I

EMBEE CONSULTING

طرانسبور مازو، ش.ذ.م.م. ذات 
الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

EMBEE CONSULTING
 AV CHAKIB ARSALANE N° 67
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

maroc
طرانسبوض مازو، ش.ذ.م.م. ذات 

الشر8ك الوحيد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الر8ف ضقم  3 - خندق الزضبوح - 
تطوا5 - املغرب شاضع الر8ف ضقم  3 
- خندق الزضبوح - تطوا5 - املغرب 

TETOUAN 93000 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  96

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

ذات  ش.ذ.م.م.  مازو،  طرانسبوض 

الشر8ك الوحيد.

غرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املغرب  من  ك2  في  هو  الشركة  من 

إما أاألصالة عن نفسها بو  والخاضج، 

نياأة عن األخر8ن :

* نق2 البرائع لحساب الغير .

* نق2 البرائع الوطنية والدولية 

املصحوبة  غير  األمتعة  نق2   *

أذويهم نياأة عن االخر8ن .

نق2 العناصر الحرفية لحساب   *

الغير .

* املراسلة .

 * املفوضي5 .
 * القيام أجميع بنواع النق2 البري 

بشك2 خاص بو في   )T .I. R( الدولي 

جمعيات .

اإلستيراد  عمليات  كافة   *

والتصدير 

* بشك2 عام ، جميع وسائ2 النق2 

العام بو الخاص .

جميع  تنشيط  عامة  وبصفة   *  

الثقافية  االجتماعية،  العمليات 

العقاض8ة،  التجاض8ة،  الصناعية،   ،

املنقولة  غير  بو  املنقولة  واملالية 

املرتبطة مباشرة بو غير مباشرة كليا 

الذكر  االنفة  أاألهداف  جزئيا  بو 

والتي من شأنها تسهي2 وتطو8رتنمية 

الشركة..

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - الزضبوح  خندق   - ضقم  3  الر8ف 

تطوا5 - املغرب شاضع الر8ف ضقم  3 

املغرب   - تطوا5   - خندق الزضبوح   -

TETOUAN 93000 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد حمزة مازو :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة مازو عنوانه)ا( شاضع 
  (5 عبد هللا الشفشاوني دضب   ضقم 

TETOUAN 93000 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ببغوض   سعيد  السيد 
36 ضقم  شاضع عثما5 أن عفا5 زنقة 
 TETOUAN  93000 تطوا5     5

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 6 08.

723I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

PESCA BASMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم  5-0)77 
صندوق البريد ضقم 56 ، 73000، 

الداخلة املغرب
PESCA BASMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : حي 

املسيرة 05 شاضع حوما5 الفتواكي 
ضقم 0) - 73000 الداخلة املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.97 5
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض   (0(0 نونبر   (7 في  املؤضخ 
ذات  شركة   PESCA BASMA ح2 
ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000
شاضع   05 املسيرة  حي  اإلجتماعي 
 73000  -  (0 الفتواكي ضقم  حوما5 
القفال  نتيجة  املغرب  الداخلة 

الشركة.
و عي5:

و  عادل  أوكطايا   السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي املسيرة 05 شاضع حما5 
الداخلة   73000  (0 الفطواكي ضقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض8خ 7) نونبر 0)0) وفي حي املسيرة 

 -  (0 05 شاضح حما5 الفطواكي ضقم 

73000 الداخلة املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

دجنبر 0)0) تحت ضقم 83  .

724I

FLASH ECONOMIE

AGADONG FISHERIES
إعال5 متعدد القراضات

AGADONG FISHERIES

شركة مساهمة، ضبسمالها 

9.000.000.00 دضهم

املقر الرئيس: 5، زنقة لبليدة، 

الداضالبيراء 

السج2 التجاضي ضقم   )66 – 

التعر8ف الرر8بي 65 030  

– التعر8ف املوحد للمقاولة 

00(0(8( 0000068

التخفيض من ضبسمال الشركة

الز8ادة في ضبسمال الشركة

بوال:   أتاض8خ 06 يونيو 0)0)، قرض 

فيشر8ز»  «بكادونغ  شركة  مساهمو 

الشركة  ضبسمال  من  التخفيض 

بغرض  1.650.000,00دضهم  أمبلغ  

املتراكمة  للخسائر  الجزئي  التطهير 

املتعلق أإنجاز  مع الشرط الواقف  

الشركة  ضبسمال  في  الز8ادة  عملية 

عن  دضهم   22.000.000,00 أمبلغ 

طر8ق إصداض 0.000)) سهم  جديد 

الواحد  للسهم  دضهم    00 فئة  من 

 50 أمعدل  االسمية  للقيمة  معادل 

قديمة  بسهم   3 مقاأ2  سهم جديد 

يتم تحر8رها عند االكتتاب إما نقدا 

بو عن طر8ق مقاصاتها أديو5 ثاأتة 

نقدية مستحقة على الشركة.

ثانيا: تم إنجاز التصر8ح أاالكتتاب 

والدفع أتاض8خ  3 غشت 0)0).

العام  الجمع  قام  كما  ثالثا: 

االستثنائي املنعقد أتاض8خ  3 غشت 

0)0) أما يلي:

اإلشهاد واملصادقة على عملية    ·
الشركة  ضبسمال  من  التخفيض 
االستثنائي  العام  الجمع  التي قرضها 

املنعقد أتاض8خ 06 يونيو 0)0).
·      تحديد مبلغ الز8ادة في ضبسمال 
 11.000.000,00 أمبلغ  الشركة 

دضهم.
النهائي  اإلنجاز  على  اإلشهاد    ·
الشركة  ضبسمال  في  الز8ادة  لعملية 
دضهم   11.000.000,00 أمبلغ 
6 من النظام  وبالتالي تعدي2 الفص2 
األسا�شي للشركة «ضبسمال الشركة» 
مبلغ  في  محددا  أالتالي  بصبح  الذي 
إلى  موزع  دضهم   11.000.000,00
  00.00 فئة  من  سهم     0.000

دضهم للسهم الواحد.
تم اإليداع القانوني أكتاأة  ضابعا: 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 
أالداضالبيراء أتاض8خ 05 بأر28  )0) 

تحت عدد  77335.
للخالصة والتذكير                                                                

مجلس اإلداضة     
725I

BAHAJJOUB

PHANUEL CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

BAHAJJOUB
حي السعادة زنقة الكتبية ضقم   
اليوسفية ، 56300، اليوسفية 

املغرب
 PHANUEL CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي   355 
بملساض طر8ق آسفي - 50000 مراكش 

بملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  3553

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PHANUEL CONSULTING
ـ  تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 
تقديم  و  تسيير  ـ  وتصدير  إستيراد 

خدمات بخرى .
 355    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
بملساض طر8ق آسفي - 50000 مراكش 

بملغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
نياهوضي  ستيفا5  بونج  السيد 
  00 حصة أقيمة    .000   : توكري 

دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
نياهوضي  ستيفا5  بونج  السيد 
آسفي    طر8ق  عنوانه)ا(   توكري 

50000 مراكش بملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
نياهوضي  ستيفا5  بونج  السيد 
آسفي   طر8ق  عنوانه)ا(   توكري 

50000 مراكش بملغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5355.
727I

G.MAO.CCF

 STE  ASSURANCE  AL
AZHAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (5

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

 STE  ASSURANCE  AL AZHAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  3 زنقة  
القدس طر8ق  اموزاض   الشقة  ) 

عماضة  3 فاس 3 زنقة  القدس طر8ق  
اموزاض   الشقة  ) عماضة  3 فاس 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67(63

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ASSURANCE  AL AZHAR
غرض الشركة أإيجاز :  التأمينات.
زنقة    3   : عنوا5 املقر االجتماعي 
 ( الشقة   اموزاض    القدس طر8ق  
عماضة  3 فاس 3 زنقة  القدس طر8ق  
فاس   3 عماضة    ( الشقة   اموزاض   

30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مخوخ  بشرى  السيدة 
ضقم )  إقامة  النوض   الشقة  5 تجزئة  
فاس  الشقف   عي5  طر8ق   ثوض8ة  

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ادضي�شي  جناتي   ض�شى  السيد 
الشقة   5( عماضة    3 انس  عنوانه)ا( 
 30000 طر8ق عي5 الشقف فاس    

فاس املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1774/21.

729I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

OPEN WATER EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم  5-0)77 
صندوق البريد ضقم 56 ، 73000، 

الداخلة املغرب
OPEN WATER EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
العركوب ضقم  0-5)77 الداخلة 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 7805

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OPEN : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.WATER EVENT
تنظيم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

اللقائات و املؤتمرات, و الحفالت .
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الداخلة   01-7724 ضقم  العركوب 

73000 الداخلة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة ايديت هيلي5 مولينا:  00  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مولينا  هيلي5  ايديت  السيدة 

شاطئ   37 الرقم  شاليه  عنوانه)ا( 

أنسليما5    3000 التالل املنصوض8ة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مولينا  هيلي5  ايديت  السيدة 

شاطئ   37 الرقم  شاليه  عنوانه)ا( 

أنسليما5    3000 التالل املنصوض8ة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  0  االأتدائية أوادي الدهب  

بأر28  )0) تحت ضقم 5)5.

730I

COMPTASIG

NASSIM MAHDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

COMPTASIG

حي  السالم ألوك 5  ضقم ) سيدي 

سليما5 ، 00)5 ، سيدي سليما5 

املغرب

NASSIM MAHDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي 3)-5) 

زنقة األميرة عائشة عماضة الهدى 

مكتب 35  - 5050  القنيطرة 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

(9595

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تغيير   (0 8 بأر28   05 املؤضخ في 

 NASSIM» من  الشركة  تسمية 

 EXPERT PROMO» إلى «MAHDIA

. «TRAV

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 0  بأر28 

8 0) تحت ضقم 56997.

732I

ERES INVEST  SARL

A.Y.N SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

A.Y.N  SERVICES

زنقة سمية إقامة شهرزاد 3 الطاأق 

5 الشقة ضقم )) أامليي ، 0350)، 

الداضالبيراء املغرب

A.Y.N SERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية إقامة شهرزاد 3 الطاأق 5 

الشقة ضقم )) أامليي - 0350) الداض 

البيراء املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.355083

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)   09 في  املؤضخ 

املصادقة على :

مهنا5  مر8م   )ة(  السيد  تفو8ت 

550 حصة اجتماعية من بص2 550 

مهدي  )ة(   السيد  لفائدة   حصة 

فبراير   09 أتاض8خ  ملكوني  املختاض  

.(0( 

مهنا5  مر8م   )ة(  السيد  تفو8ت 

بص2  من  اجتماعية  حصة   550

550 حصة لفائدة  السيد )ة(  ندير 

الحليمي أتاض8خ 09 فبراير  )0).

مهنا5  مر8م   )ة(  السيد  تفو8ت 

00  حصة اجتماعية من بص2 00  

فردوس   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

األزهر أتاض8خ 09 فبراير  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 07 775.

734I

محمد دحماني

 ETABLISSEMENT

 EL HAJJAM DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

محمد دحماني

65، شاضع عالل أن عبد هللا ، 

33300، اوطاط الحاج املغرب

 ETABLISSEMENT EL HAJJAM

 DE L›ENSEIGNEMENT PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

 HAY وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

BIRANZARANE - 33300 بوطاط 

الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 893

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 ETABLISSEMENT EL HAJJAM DE

.L’ENSEIGNEMENT PRIVE

التعليم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الخصو�شي.

 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

بوطاط   BIRANZARANE - 33300

الحاج املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
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  .000   : الحجام  علي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الحجام  علي  السيد 
الحاج  بوطاط   33300 الز8تو5  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحجام  علي  السيد 
الحاج  بوطاط   33300 الز8تو5  حي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أبوملا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 73/2021.
735I

مكتب محاسبة

 COMPTOIR AGRICOLE DU
TAFILALET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو8ت حصص

مكتب محاسبة
عماضة  5 شقة ) زنقة عالل أن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 005)5، 

الرشيدية املغرب
 COMPTOIR AGRICOLE DU

TAFILALET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )0 
زنقة الحر8ة الرشيدية - 000)5 

الرشيدية املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 9(5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  بأر28  )0)  في  0  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو8ت السيد )ة( محمد  أوعزاوي 
بص2  من  اجتماعية  حصة   (.500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.000
بأر28  أتاض8خ  0  هوضشمي  محمد  

.(0( 
تفو8ت السيد )ة( محمد  أوعزاوي 
بص2  من  اجتماعية  حصة   (.500
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   5.000

بأر28  أتاض8خ  0  هوضشمي  محمد  
.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  3 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 
بأر28  )0) تحت ضقم 180/2021.

736I

مكتب محاسبة

TALBIA TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

مكتب محاسبة
عماضة  5 شقة ) زنقة عالل أن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 005)5، 

الرشيدية املغرب
TALBIA TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 90) 
شاضع محمد 5 ص.ب )5  الجرف 
بضفود - 00))5 الرشيدية املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3379
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  فبراير  )0)   05 في  املؤضخ 

املصادقة على :
عبدالكر8م  )ة(  السيد  تفو8ت 
حصة اجتماعية من    50 أنعي�شي  
)ة(  السيد  50  حصة لفائدة   بص2 
عمر الصلبي  أتاض8خ 05 فبراير  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  3 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 
بأر28  )0) تحت ضقم 179/2021.

737I

ادكو كونسي2

DELTA CONVERGENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

ادكو كونسي2
6) حي الر8حا5 الطاأق   الشقة ) 
حي الراحة. ، 0550)، الداض البيراء 

املغرب
DELTA CONVERGENCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تكنوباضك 

شاضع الرما5 تقاطع  ض، س 5   ق 

ط 9)0  طر8ق النواصر  - 0600) 

الداضالبيراء املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  ماضس  )0)   0( في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«500.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   500.000» إلى  دضهم» 

إدماج احتياطي بو بضباح بو    : طر8ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77535.

738I

MULTI EXPERTISE

GUILLAUME TELL PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

MULTI EXPERTISE

97 شاضع حسن الصغير الطاأق 

األول ضقم  8 ، 0000)، الداض 

البيراء املغرب

GUILLAUME TELL PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

ض8اض تجزئة املسيرة تجزئة ف ب 

الطاأق 3 مكتب ضقم 7    - 0000) 

املحمدية املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.6783

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 6  ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«شاضع ض8اض تجزئة املسيرة تجزئة ف 

ب الطاأق 3 مكتب ضقم 7    - 0000) 

املحمدية املغرب» إلى «تجزئة صخوض 

أن سليما5 مجموعة )) الرقم 6   - 

0000) أن سليما5  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  ( أتاض8خ  سليما5   أب5  االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 08).

739I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

BARAE DECO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شاضع الكرامة زنقة أرلي5 الزهوض   

فاس، 30060، فاس املغرب
BARAE DECO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي A68 الحي 
الصناعي أنجليق فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
6 (75

 03 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0 9 دجنبر 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BARAE : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DECO
صناعة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الزليج البلدي.
عنوا5 املقر االجتماعي : A68 الحي 
 30000  - فاس  أنجليق  الصناعي 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
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 800   : الخلفي  نجيب  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد احمد الخلفي :  00) حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخلفي  نجيب  السيد 
ضقم 6 زنقة 5) أالد الشامي دواض ض8افة 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  الخلفي  احمد  السيد 
ضقم 6 زنقة 5) أالد الشامي دواض ض8افة 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الخلفي  نجيب  السيد 
ضقم 6 زنقة 5) أالد الشامي دواض ض8افة 

30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر  أتاض8خ     أفاس   التجاض8ة 

9 0) تحت ضقم  397.
740I

AB GESTION

FINEA
شركة املساهمة

ضفع ضبسمال الشركة

AB GESTION
 BD ZERKTOUNI ANGLE ( 9
 BRAHIM ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
FINEA شركة املساهمة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  0  شاضع 
عبد املومن ، الطاأق الرابع الداض 
البيراء - 0000) الداضالبيراء 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.98739

العام  الجمع  أمقت�شى 
دجنبر   (( في  املؤضخ  اإلستثنائي 
الشركة  ضبسمال  ضفع  تم   (0(0
دضهم»   (9.999.800» قدضه  أمبلغ 
إلى  دضهم»   (00.000.000» من  بي 
  : عن طر8ق  دضهم»   ((9.999.800»
بضباح بو عالوات  بو  إدماج احتياطي 

إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775309.

741I

مكتب محاسبة

 LOUKMANE
ALIMENTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عماضة  5 شقة ) زنقة عالل أن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 005)5، 

الرشيدية املغرب
 LOUKMANE ALIMENTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي كراج ضقم 
50 تجزئة كنزي - 003)5 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 575 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
.LOUKMANE ALIMENTATION

التغدية   : أإيجاز  الشركة  غرض 
العامة

الوساطة
تثمي5 و تصبير املواد الغدائية.

عنوا5 املقر االجتماعي : كراج ضقم 
الرشيدية   5(003  - تجزئة كنزي   50

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
أوبكري  الوهاب  عبد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أوبكري  الوهاب  عبد  السيد 
كنزي  تجزئة   50 ضقم  عنوانه)ا(  

000)5 الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أوبكري  الوهاب  عبد  السيد 
كنزي  تجزئة   50 ضقم  عنوانه)ا(  

000)5 الراشيدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 559.

742I

N2M CONSEIL-SARL

ELOBAY BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

ELOBAY BAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي املطاض 

عماضة انوض الطاأق الثالث ألوك س 

شقة 5  - 000)6 الناظوض املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 9075

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  ماضس  )0)   (3 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   (.900.000»

 3.000.000» إلى  دضهم»    00.000»

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 680.

743I

ادكو كونسي2

DELTA CONVERGENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

ادكو كونسي2

6) حي الر8حا5 الطاأق   الشقة 

الداض   ،(0550  ، الراحة.  حي   (

البيراء املغرب

DELTA CONVERGENCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

  97 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 

 (0050  -  6 طاأق  املقاومة  شاضع 

الداضالبيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في )0 ماضس  )0) تم  تحو28  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -  6 املقاومة طاأق  شاضع    97» من 

إلى  املغرب»  الداضالبيراء   (0050

«تكنوباضك شاضع الرما5 تقاطع  ض، 

9)0  طر8ق النواصر   5   ق ط  س 

- 0600) الداضالبيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77535.

744I

ادكو كونسي2

CASTOR INGÉNIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

ادكو كونسي2

6) حي الر8حا5 الطاأق   الشقة ) 

حي الراحة. ، 0550)، الداض البيراء 

املغرب

CASTOR INGÉNIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 97 مجمع 
جنات البيراء الطاأق السفلي 

حي حسني - 0350) الداضالبيراء 
املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(0 دجنبر   (3 في  املؤضخ 

املصادقة على :
بحمد    )ة(  السيد  تفو8ت 
5.000  حصة اجتماعية  املنصوضي 
لفائدة   حصة    5.000 بص2  من 
املنصوضي أتاض8خ  محمد   )ة(  السيد 

3) دجنبر 0)0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  77535.

748I

EURODEFI

AMASACO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT   9
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
AMASACO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3 شاضع 
طانطا5 الطاأق ) شقة 05)  - 

000) الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5988 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AMASACO
استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الجدضا5 املبنية تداول بي منتج أناء.

شاضع   3  : عنوا5 املقر االجتماعي 
طانطا5 الطاأق ) شقة 05)  - 000) 

الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 BALFAGEEH ALEEF السيد 
الطاأق  طانطا5  شاضع   3 عنوانه)ا( 
الداض   (000 أركو5   (05 شقة   (

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 BALFAGEEH ALEEF السيد 
الطاأق  طانطا5  شاضع   3 عنوانه)ا( 
الداض   (000 أركو5   (05 شقة   (

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 55)775.
750I

N2M CONSEIL-SARL

ELOBEY BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ELOBEY BAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

عاض8ض ضقم 55 زنقة 89  الطاأق 
الثاني - 000)6 الناظوض املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 9075

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 3) ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
  89 زنقة   55 ضقم  عاض8ض  «حي 
الناظوض   6(000  - الثاني  الطاأق 
انوض  عماضة  املطاض  «حي  إلى  املغرب» 

 -   5 الطاأق الثالث ألوك س شقة 

000)6 الناظوض  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 680.

751I

CABINET BEN MOKHTAR

MAVROSCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،

90020، TANGER MAROC

MAVROSCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الحرة للتصدير أطنجة القطعة 

03  التجزئة ضقم ) - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(89

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MAVROSCO

بشك2   : أإيجاز  الشركة  غرض 
ضئي�شي جميع عمليات صنع املالبس 

و املالبس الجاهزة للتصدير في جميع 

مواد النسيج و في جميع بشكالها..

املنطقة   : عنوا5 املقر االجتماعي 
القطعة  أطنجة  للتصدير  الحرة 
03  التجزئة ضقم ) - 90000 طنجة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
   0.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 550   : يانيي  ماضك  السيد جو5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  : يانيي  نيكوالس  بنطوني  السيد 
550 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جو5 ماضك يانيي عنوانه)ا( 
كوفلي هيلز هاوس  EN6 4AY هيرتس  

أر8طانبا.
يانيي  نيكوالس  بنطوني  السيد 
بنغومي   بكتي  بشيو5   5-7 عنوانه)ا( 

506) نيكوسيا قبرص.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يانيي  نيكوالس  بنطوني  السيد 
بنغومي   بكتي  بشيو5   5-7 عنوانه)ا( 

506) نيكوسيا فبرص
السيدة بندضو كوشيري كريستيانة 
جيري     5 فينيكوندو5  عنوانه)ا( 

 0)) نيكوسيا قبرص
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6 3 5).

752I

اتمانية الخلود

ألوتيس تكستيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

اتمانية الخلود
عماضة ا )  ضقم   تجزئة املنصوض 
مكناس ، 50050، مكناس املغرب

بلوتيس تكستي2 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8 تجزئة 
الز8تونة موالي ادضيس زضهو5  
مكناس 50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5 3 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 بكتوبر   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : بلوتيس 

تكستي2.

انتاج   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع املنتوجات النسيج

 - التجاضة..

تجزئة   8  : عنوا5 املقر االجتماعي 
زضهو5   ادضيس  موالي  الز8تونة 

مكناس 50050 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : ضضوا5  امتي2  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضضوا5  امتي2  السيد 
   3( ضقم    ( سكتوض  السالم  حي 

سال 50050 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضضوا5  امتي2  السيد 
   3( ضقم    ( سكتوض  السالم  حي 

سال 50050 مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر    ( أتاض8خ  أمكناس   التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم 3700.

753I

GMF

GMF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

GMF

ضقم 3، إقامة إيما5 5، تقاطع شاضع 

بحمد القدميري وشاضع فشتالي ، 

0000)، الداضالبيراء املغرب

GMF شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 3، 

إقامة إيما5 5، تقاطع شاضع بحمد 

القدميري وشاضع فشتالي - 0000) 

الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5988( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.GMF : اإلقتراء أمختصر تسميتها

مطعم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وغرفة شاي.

تقديم الطعام في املناسبات شراء 

وبيع وتجاضة وسمسرة وتمثي2

األشياء  جميع  وتوزيع  وتسو8ق 

واملنتجات واملواد والسلع ؛ تجاضة

الخدمات  والتجزئة؛  الجملة 

وكي2  بنواعها:  أجميع  التجاض8ة 

أالعمولة ،

األعمال  ؛   ... بعمال  مزود 

؛  أالكائن بعاله  املتعلقة  والخدمات 
مقاول

دضاسة  ؛  واملواد  البرائع  ينق2 

وتطو8ر وإنجاز جميع املشاضيع

السياحية بو العقاض8ة بو املالية بو 
التجاض8ة املتعلقة أتجهيزات الفنادق

التجاضة  مواقع  مشغ2  ؛ 
مواقع  وتشغي2  )نشر  اإللكترونية 
عبر  التجزئة  مبيعات  اإلنترنت 
اإلنترنت ، نشر املحتوى اإللكتروني ، 
إلخ( ؛ وكالة النق2 السياحي والسفر.

؛  والدعم  االستشاضات  خدمات 
الوسائ2  أجميع  األسهم  استثماضات 
وفي جميع بنواع األعمال بو الشركات 
بنواع  جميع  وتصدير  استيراد  ؛ 
بو  البرائع  بو  املنتجات  بو  السلع 
 ، الحلول بو الخدمات ؛ وبشك2 عام 
واملنقولة  التجاض8ة  املعامالت  جميع 
تكو5  قد  التي  واملالية  والعقاض8ة 

مرتبطة
مباشر  غير  بو  مباشر  بشك2 
من  بو  بعاله  املذكوضة  أاألنشطة 
املحتم2 ب5 تعزز تحقيقها وتطو8ره. .

 ،3 ضقم   : املقر االجتماعي  عنوا5 
تقاطع شاضع بحمد   ،5 إيما5  إقامة 
 (0000  - فشتالي  وشاضع  القدميري 

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : فلحا5  عادل  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عادل فلحا5 عنوانه)ا(    
إقامة سليما5، زنقة سانت أوف ط 
3، ش 9، زاو8ة كليمو5 ماضو 0000) 

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل فلحا5 عنوانه)ا(    
إقامة سليما5، زنقة سانت أوف ط 
3، ش 9، زاو8ة كليمو5 ماضو 0000) 

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 58)775.

754I

 STE MAROCAINE DES TECHNIQUES

COPTABLES

MY DECO PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MAROCAINE DES

TECHNIQUES COPTABLES

 BOUCHENTOUF RUE 30 N°

 38 ، 20500، CASABLANCA

MAROC

MY DECO PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )  زنقة 

صبري أوجمعة الطاأق األول شقة 
ضقم 6 - 00 0) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598873

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MY  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DECO PRO

عم2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب بغطية األضضيات والجدضا5.
زنقة    (  : عنوا5 املقر االجتماعي 

شقة  األول  الطاأق  أوجمعة  صبري 
ضقم 6 - 00 0) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد أداوي فؤاد :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة 
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فؤاد  أداوي  السيد 
تجزئة شرف ضقم 37 سيدي معروف 

0)05) الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فؤاد  أداوي  السيد 
تجزئة شرف ضقم 37 سيدي معروف 

0)05) الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )9)775.

755I

 STE MAROCAINE DES TECHNIQUES

COPTABLES

 Maison Moubaraka by
AMH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE MAROCAINE DES
TECHNIQUES COPTABLES

 BOUCHENTOUF RUE 30 N°
 38 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
 Maison Moubaraka by AMH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ألوك 8  
ضقم 58 زنقة    الطاأق RDC  الحي 

املحمدي 0570) الداض البيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598869

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Maison Moubaraka by AMH

تسو8ق   -  : غرض الشركة أإيجاز 

جميع بنواع األقمشة.

- بعمال املفروشات..

ألوك   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
  RDC الطاأق  زنقة      58 ضقم    8

الحي املحمدي 0570) الداض البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (50.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

500.  حصة    : السيد عز8ز خطا 

أقيمة 50.000  دضهم للحصة .

حصة   750   : خطا  منير  السيد 

أقيمة 75.000 دضهم للحصة .

السيدة حنا5 خطا :  50) حصة 

أقيمة 5.000) دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز8ز خطا عنوانه)ا( ألوك 
الحي املحمدي  زنقة        8 7  ضقم 

0570) الداض البيراء املغرب.

إقامة  السيد منير خطا عنوانه)ا( 
  3 شقة   05 عماضة  اضفود  ض8اض 

شاضع موالي عبد هللا 50050 مراكش 

املغرب.

عنوانه)ا(  خطا  حنا5  السيدة 
 30 ضقم   ( زنقة  داها  تجزئة 

البيراء  الداض   (06(0 ح.ص.س.ب 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عز8ز خطا عنوانه)ا( ألوك 
الحي املحمدي  زنقة        8 7  ضقم 

0570) الداض البيراء املغرب

إقامة  السيد منير خطا عنوانه)ا( 
  3 شقة   05 عماضة  اضفود  ض8اض 

شاضع موالي عبد هللا 50050 مراكش 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  9)775.

756I

bemultico  أيمولتيكو

SDAF BUREAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  أيمولتيكو
ضقم 06  شقة ضقم  0 الز8تو5 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

SDAF BUREAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي كراج ضقم 

6، عماضة الرحى ضقم 6   الدخيسة 

- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(879

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SDAF  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.BUREAU

تاجر   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات مكتبية؛

- تاجر معدات مكتبية؛

- التفاوض

.

عنوا5 املقر االجتماعي : كراج ضقم 

6، عماضة الرحى ضقم 6   الدخيسة - 

50000 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد موالي لحو الودغيري :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.

السيد ستيتو محمد :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الودغيري  لحو  موالي  السيد 
 ( األطلس   ((9 ضقم  عنوانه)ا( 

بحداف 50 86 بزضو املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  ستيتو  السيد 
الطاأق مرجا5  شقة       3 عماضة 

  الشطر  50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الودغيري  لحو  موالي  السيد 
 ( األطلس   ((9 ضقم  عنوانه)ا( 

بحداف 50 86 بزضو املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 0 7 .

757I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

LUXUEUX MOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
LUXUEUX MOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي التعاونية 

املهدية طر8ق ضبس املا فاس - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
66003

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 دجنبر   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. LUXUEUX MOBILIER
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تأثيث   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الديكوض- بعمال مختلفة- تجاضة.

عنوا5 املقر االجتماعي : التعاونية 

املهدية طر8ق ضبس املا فاس - 30000 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : سعد  الحداوي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة أوبكري وفاء :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحداوي سعد عنوانه)ا(  السيد 

حي سانيا ضوت سيدي حرازم طاأق 
3 ضقم    فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(   وفاء  أوبكري  السيدة 
مدينة  أيرنزضا5  شاضع    536 ضقم 

مكناس   30000 مكناس   جديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحداوي سعد عنوانه)ا(  السيد 

حي سانيا ضوت سيدي حرازم طاأق 3 
ضقم    فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   0( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 538.

758I

sofoget

INJIDAB IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

INJIDAB IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

)6 زنقة محمد العمراوي الطاأق   

مكتب 3 - 5000   القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6006 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.INJIDAB IMMO

مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

اشاضات العقاض8ة.

عنوا5 املقر االجتماعي :  القنيطرة 
زنقة محمد العمراوي الطاأق     6(

مكتب 3 - 5000   القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : بشكير  هند  السيدة  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : بشكير  هند  السيدة  

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   بشكير  هند  السيدة  

القنيطرة 5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   بشكير  هند  السيدة  

القنيطرة 5000   القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 960 8.

760I

االستاذ أدض الدين أولغدا5

OUED JDIDA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب األستاذ أدض الدين أولغدا5

مـوثـق

زنقة عبد الخالق الطريس و زنقة 

اأراهيم الروداني

 مكاتب الربيع الطاأق الثاني ضقم 

 (/  

 OUED JDIDA TRANS « S.A.R.L. »

A ASSOCIE UNIQUE   شركة  

الربسمال االجتماعي 100.000,00  

دضهم 

املقر االجتماعي ، متجر ضقم 9)3 

أالطاأق األض�شي، ذو الرسم العقاضي 

عدد 85).05/65 الكائن أمكناس 

ديوض السالم

السج2 التجاضي عدد 933)5                                                                                                                        

تأســــيــــس شــــركــــة 

 08 أمقت�شى عقد توثيقي أتاض8خ 

فبراير  )0)، تم تأسيس شركة ذات 

وحيد،  بشر8ك  املحدودة  املسؤولية 

تتميز أاملواصفات التالية:

 OUED JDIDA «التسمية:   شركة

 TRANS « S.A.R.L. A ASSOCIE

UNIQUE شركة محدودة املسؤولية 

بشر8ك وحيد. 

الهدف االجتماعي: هدف الشركة 

هو:

نق2 املسافر8ن

العمليات  جميع  العموم،  على  و 

التجاض8ة، الصناعية و املالية الخاصة 

أاملنقوالت والعقاضات التي لها اتصال 

الهدف  بهذا  مباشر  غير  بو  مباشر 

تنمية  يمكنها  التي  بو  االجتماعي، 

نشاط الشركة.  

 3(9 متجر ضقم  املقر االجتماعي:   

ذو الرسم العقاضي  أالطاأق األض�شي، 

أمكناس  الكائن   64.284/05 عدد 

ديوض السالم

من يوم  سنة اأتداء   99 املدة:    

التجاضي،  أالسج2  الشركة  تقييد 

تمديد  بو  الشركة  فسخ  أاستثناء 

بجلها.

محدد  االجتماعي:   الربسمال 

إلى  مقسم   ،100.000،00 دضهم  في 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

محرضة  كلها  الواحدة،   للحصة 

ومكتتبة من طرف:

املليوي--------     االله  عبد  السيد 

000  حصة

عهد أتسيير الشركة إلى  التسيير: 

أصفته  املليوي  االله  عبد  السيد 

املسير الوحيد للشركة

أالتوقيع  ملتزمة  الشركة  تصبح 
الفردي للسيد عبد االله املليوي

السنة االجتماعية:  تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير و تنتهي في 

 3 دجنبر من ك2 سنة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني أكتاأة الربط لدى املحكمة 

بأر28   07 أتاض8خ  أفاس  التجاض8ة 

 )0)، تحت عدد 1787/2021

األستاذ أدض الدين أولغدا5

761I

IEMS

 INFINITY E-MARKETING(
SOLUTION ) IEMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

IEMS
ضقم 6) ىنقة عباس املسعدي 

الطاأق الخامس ضقم 9  ، 3000، 

فاس املغرب

 INFINITY E-MARKETING(

SOLUTION ) IEMS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الزنقة  

6) شاضع عباس املسعدي الطاأق 

الخامس ضقم 9  فاس  - 3000 فاس 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

66783

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 INFINITY E-MARKETING(

. SOLUTION ) IEMS

التسو8ق   : غرض الشركة أإيجاز 

و  اإللكترونية  التجاضة  و  اإلشهاض  و 

اإلستيراد / التصدير.

الزنقة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الطاأق  املسعدي  عباس  شاضع   (6

الخامس ضقم 9  فاس  - 3000 فاس 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البقالي   السيد محمد 

إقامة موالي بمي5   8 الشقة   c إقامة 

تغاث فاس 00 30 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البقالي  محمد  السيد 

إقامة موالي بمي5   8 الشقة   c إقامة 

تغاث فاس 00 30 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    8 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 58) .

762I

tukassa interior

TUKASSA INTERIOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tukassa interior

 2rue essanaoubar etg 4 app 12 ،

20130، CASABLANCA MAROC

TUKASSA INTERIOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 2RUE وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 ESSANAOUBAR ETAGE

 4 APPART 12 - 20130

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5969(7

  9 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TUKASSA INTERIOR

 VENTE  : أإيجاز  الشركة  غرض 

.MEUBLE ET ACCESSOIRES

 : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 2RUE ESSANAOUBAR

 ETAGE 4 APPART 12 - 20130

.CASABLANCA MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  .000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 SARA HADDOUMI السيدة 

 VILLA CHANEZ  3 عنوانه)ا( 

.75016 PARIS FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 SARA HADDOUMI السيدة 

 VILLA CHANEZ 3 عنوانه)ا( 

75016 PARIS FRANCE

 - أتاض8خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت ضقم -.

763I

HISSABAT CONSEIL

MIRAGAIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL

 RUE MOHAMED SMIHA ، 77

20080، CASABLANCA MAROC

MIRAGAIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطاأق 8 الداض 

البيراء - 50)0)  الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

595799

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MIRAGAIA

غرض الشركة أإيجاز : أيع جميع 

بنواع األثاث والديكوضات املهنية بو 

الخاصة.

 77  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الداض   8 زنقة محمد سميحة الطاأق 

البيراء  الداض    (0(50  - البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 700   : السيد عبد االله العر�شي 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

50  حصة    : السيد يحيى توفيق 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد بيوب لحمامي :  50  حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

العر�شي  االله  عبد  السيد 
ألوك ملعلم عبد هللا زنقة  عنوانه)ا( 
الداض    (0(00 االلفة    (5 ضقم   (05

البيراء املغرب.
عنوانه)ا(  توفيق  يحيى  السيد 
البركة ج ه 3  عماضة 55  شقة 6 ح 

ح 00)0)  الداض البيراء املغرب.
عنوانه)ا(  لحمامي  بيوب  السيد 
03 ح ح  دضب الوضدة ألوك   6 ضقم 

00)0)  الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العر�شي  االله  عبد  السيد 
ألوك ملعلم عبد هللا زنقة  عنوانه)ا( 
الداض    (0(00 االلفة    (5 ضقم   (05

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.
764I

AXE GESTION SARL

RL EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

AXE GESTION SARL
 11ZONE INDUSTRIELLE
 ATTASNIA MAGASIN N3

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

RL EVENTS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي شاضع تادلة 
إقامة بسم هللا ضقم 9)  الرباط - 

6  0  الرباط املغرب.
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تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

  0357
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير  فبراير  )0)   05 املؤضخ في 
 «RL EVENTS» تسمية الشركة من 

. «RL DESIGN» إلى
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 698)  .
765I

مكتب الحساأات مالكي

SOCIETE NEGOTRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الحساأات مالكي
 9) شاضع الكرامة منفلوضي فاس ، 

30000، فاس املغرب
SOCIETE NEGOTRAC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

7  اقامة مر8م شقة طاأق الرابع 
حي انس ) تجزئة تر8ة طر8ق عي5 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 59
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE NEGOTRAC
اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة.
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الرابع  طاأق  شقة  مر8م  اقامة    7
عي5  طر8ق  تر8ة  تجزئة   ( انس  حي 
الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد زكر8اء قصير :  500 حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

 300   : الجهاني  نادية  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

شرقاوي:   الحميد  عبد  السيد 
300 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكر8اء قصير عنوانه)ا( ضقم 
9 عي5 عمير   7  تجزئة ثوض8ة الشقة 

30000 فاس املغرب.
الجهاني عنوانه)ا(  نادية  السيدة 
عي5   9 تجزئة ثوض8ة الشقة    7 ضقم 

عمير  30000 فاس املغرب.
شرقاوي  الحميد  عبد  السيد 
زاو8ة  ضياء  كازا   (6 ضقم  عنوانه)ا( 
الداض   (0000 البيراء  النواصر 

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الجهاني عنوانه)ا(  نادية  السيدة 
عي5   9 تجزئة ثوض8ة الشقة    7 ضقم 

عمير  30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )68 .
766I

ميناضة فينانس جروب

ا م ب هوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ميناضة فينانس جروب
)5 شاضع موالي ضشيد شقة ضقم 
7 الطاأق الرابع جليز مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
ا م ب هوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )5 شاضع 
موالي ضشيد شقة ضقم 7 الطاأق 

الرابع جليز - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

7  6 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم   (0 5 نونبر     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ا م ب   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

هوم.

غرض الشركة أإيجاز : شراء، أيع 

بو كراء العقاضات.

)5 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

الطاأق   7 ضقم  شقة  ضشيد  موالي 

الرابع جليز - 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

اوست5  اليس  شانيس  السيدة 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اوست5  اليس  شانيس  السيدة 

 78370 55 شاضع ديفي5    عنوانه)ا( 

أليزير  فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ضوضنو  فليب  اض8ك  السيد 

التون�شي  داض  عنوانه)ا(  كوضمولو  

مراكش    5000 جناناة   مفاطعة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر    6 أتاض8خ  أمراكش   التجاض8ة 

5 0) تحت ضقم 76568.

767I

ميناضة فينانس جروب

فليح
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ميناضة فينانس جروب
)5 شاضع موالي ضشيد شقة ضقم 
7 الطاأق الرابع جليز مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
فليح شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )5 شاضع 
موالي ضشيد شقة ضقم 7 الطاأق 

الرابع جليز - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

78395
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0 6 دجنبر   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : فليح.
تاجبر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

شقق مفروشة.
)5 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
الطاأق   7 ضقم  شقة  ضشيد  موالي 
الرابع جليز - 50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
600 حصة    : السيد خالد فليح  

أقيمة 0  دضهم للحصة .
 500   : السيدة وسام أوتحر8فة 

حصة أقيمة 0  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(     السيد خالد فليح  
شاضع التراس  7 750  أاضيس فرنسا.
أوتحر8فة  وسام  السيدة 
  750 7 عنوانه)ا(    شاضع التراس  

أاضيس فرنسا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(     السيد خالد فليح  
شاضع التراس  7 750  أاضيس فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   (0 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

6 0) تحت ضقم 3)855.
768I

CABINET HAMZAOUI

EL GHERSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
EL GHERSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املجد ألوك )) الطاأق االض�شي أني 
مكادة - 90000 طنجة املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(3(07
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(0 دجنبر   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :
مصطفى  )ة(  السيد  تفو8ت 
حصة اجتماعية من    00 العمراني 
)ة(  السيد  00  حصة لفائدة   بص2 
دجنبر   (5 أتاض8خ  العمراني  االمي5 

.(0(0
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   06 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )9.
769I

iso fidus

ABOIBE TIT MELLIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

iso fidus
حي األمال )0  ضقم 50 مكتب ضقم 06 
طاأق الثاني تيط ملي2 داضالبيراء ، 

9650)، داضالبيراء املغرب

ABOIBE TIT MELLIL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي بمال ) 
ضقم ف ب 50 مكتب ضقم 06 الطاأق 

الثاني ) تيط ملي2 الداض البيراء  - 

9650) الداض البيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597565

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ABOIBE TIT MELLIL

أناء،   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بو  متنوعة  بعمال  عقاضات،  مطوض 

إنشاءات، تاجر .

عنوا5 املقر االجتماعي : حي بمال ) 
ضقم ف ب 50 مكتب ضقم 06 الطاأق 

 - تيط ملي2 الداض البيراء    ( الثاني 

9650) الداض البيراء  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدهللا ياتيب :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد محمد نوضي :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد سفيا5 ادعلي :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50   : جوماضي  زهرة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ياتيب  عبدهللا  السيد 

شقة    ( عماضة  السالم  ز8ن  تجزئة 

الداض   (9650 تيط ملي2 البيراء   5

البيراء  املغرب.

عنوانه)ا(   نوضي  محمد  السيد 
تاشفي5  اأن  شاضع  السالم  إقامة 
3 ع ب البيراء  3)5 شقة  عماضة ج 

0300) الداض البيراء  املغرب.
عنوانه)ا(  ادعلي  سفيا5  السيد 
البيراء    8 ضقم   7 عي5 الشق زنقة 

0570) الداض البيراء  املغرب.
عنوانه)ا(  زهرة جوماضي  السيدة 
مسجد   03 زنقة  الشرف  إقامة 
البيراء  مومن  سيدي  الهداية 

0500) الداض البيراء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ياتيب  عبدهللا  السيد 
شقة    ( عماضة  السالم  ز8ن  تجزئة 
الداض   (9650 تيط ملي2 البيراء   5

البيراء  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 989)77.
770I

ICBS

 أرشيجالس املغرب
إعال5 متعدد القراضات

ICBS
 avenue mohamed V etage 8 n°
 36 145 tanger، 90000، tanger

maroc
 بضشيجالس املغرب «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: 3  شاضع 
محمد الخامس إقامة طنجة أولفاض 

ألوك ب5 - 9000 طنجة  املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.567 9

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 08 يوليوز 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
لشركة  الوحيد  الشر8ك  يقر  مايلي: 
سهم   ) 000( أيع بلف    archiglass
أمائة دضهم  سهم   ) 000( من بلف 
لشركة  منها  لك2  دضهم(    00.00(
التي   Glass plus international ltd

تأسست أموجب القانو5 اإلنجليزي 
إسترليني  جنيه   5000 مال  أربس 
يمثلها السيد جايمي كوض8ات أنميركي 
من الجنسية اإلسبانية حام2 جواز 
AAG961206.يعتبر  ضقم  السفر 
املساهم الوحيد ب5 التحو28 املذكوض 
قد تم إخطاضه بشك2 صحيح للشركة 

واملصادقة على البيع املذكوض
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد  القانوني  املسير  استقالة 
كمسير.  منصبه  من  أنعال  بحمد 
لشركة   الجديد  الشر8ك  يقوم 
أاملصادقة    archiglass maroc sarl
على اإلستقالة ويعطي للسيد بحمد 
أنعال مخالصة كاملة ونهائية لكام2 

فترة مماضسة وظائفه
على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 
السيد  الوحيد  الشر8ك  قرض  مايلي: 
الشركة  ب5  أنميركي  كوض8ات  جايمي 
ستتم تسييرها و إداضتها أنفسه لفترة 
كوض8ات  جايمي  محدودة.السيد  غير 
أنميركي من الجنسية اإلسبانية حام2 
 ،   AAG961206 ضقم  السفر  جواز 
املوكلة  الواجبات  يقب2  أأنه  يصرح 
إليه و8صرح أأنه ال يخرع ألي عدم 
مماضسة  من  يمنعه  حظر  بو  توافق 

وظيفته
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 
«مائة  أمبلغ  أمساهمة   القيام  تم 
بلف دضهم  100،000.00 دضهم لهذه 
 GLASS PLUS طرف  من  الشركة 

INTERNATIONAL LTD
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تم تحديد ضبس املال أمبلغ مائة بلف 
دضهم 00000  دضهم مقسم إلى بلف 
  00( دضهم  أمائة  سهم   ) 000(
ومدفوع  مكتتب   ، للسهم  دضهم( 
أالكام2 ، مخصص للمساهم الوحيد
على  ينص  الذي   : 5 ضقم  أند 
مايلي: تتم تسيير الشركة وإداضتها من 
أنميركي  كوض8ات  جايمي  السيد  قب2 
ضقم  اإلسباني  السفر  جواز  حام2   ،
لفترة غير محدودة.  ،  AAG961206
ستكو5 الشركة ملزمة قانوًنا أتوقيع 
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أنميركيي  كوض8ات  جايمي  السيد 

وكذلك  بها  املتعلقة  األفعال  لجميع 

 ، املالية  واألوضاق  األموال  لسحب 

بو  املصرفيي5  من  األموال  وسحب 

املديني5 بو املودعي5 بو املصادقة بو 

القبول بو إيصاالت األوضاق التجاض8ة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   0( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 035 .

771I

AFIDACOM

SUPERNEWELECTRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFIDACOM

7 و 7  تجزئة السيكو5 األطلس 

طر8ق صفرو ، 30000، فاس املغرب

SUPERNEWELECTRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

اإلنبعات  ضقم  ـ 53 ضبس املاء عي5 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

666 9

  6 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SUPERNEWELECTRO

التصنيع   : غرض الشركة أإيجاز 

والتوزيع.

تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
عي5  ضبس املاء   53 ضقم  ـ  اإلنبعات  

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد   الفنا5  السيد  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد الفنا5 عز8ز :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   الفنا5 محمد   السيد  

35عي5 النكبي  تجزئة السعادة ضقم  

فاس 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(   عز8ز  الفنا5  السيد 

3 طر8ق عي5  )9 تجزئة فريلة  ضقم 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   عز8ز  الفنا5  السيد 

3 طر8ق عي5  )9 تجزئة فريلة  ضقم 

الشقف فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 083 .

772I

iso fidus

S M PLASTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

iso fidus

حي األمال )0  ضقم 50 مكتب ضقم 06 

طاأق الثاني تيط ملي2 داضالبيراء ، 

9650)، داضالبيراء املغرب

S M PLASTIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  تجزئة لينا 

ف ب 8 من الجهة األمامية الطاأق 

الثالث ضقم 0  تيط ملي2 الداض 

البيراء - 9650) الداض البيراء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597 55

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S M  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PLASTIC

غرض الشركة أإيجاز : السليلو8د، 

املواد البالستيكية بو  الجوتا أيرشا، 

املواد املماثلة األخرى )تشغي2 منشأة 

للتحرير بو االستخدام( ، عن طر8ق 

استيراد   ، تجاضة   ، عملية ميكانيكية 

وتصدير )بداء تجاضي بو وسيط(.

تجزئة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

األمامية  الجهة  من   8 ب  ف  لينا 

ملي2  تيط    0 ضقم  الثالث  الطاأق 

الداض البيراء - 9650) الداض البيراء 

املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد محمد سربوتي   

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد سربوتي   عنوانه)ا( 
حي األم2 ) ضقم 6  تيط ملي2 البيراء  

9650) الداض البيراء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد سربوتي   عنوانه)ا( 
ملي2  تيط    6 ضقم   ( األم2  حي 

البيراء 9650) 9650) املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 655)77.

773I

MOGADOR GESTION

OUAFA TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

  OUAFA TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 6 

شاضع البحتري تجزئة البحيرة الشطر 

الرابع الصو8رة 55000 الصو8رة 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3085

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

0)0) تقرض ح2  3) دجنبر  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 OUAFA TRAVAUX الشر8ك الوحيد

  00.000 مبلغ ضبسمالها     DIVERS

دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 6 

شاضع البحتري تجزئة البحيرة الشطر 

الصو8رة   55000 الصو8رة  الرابع 

اية  عدم تحقيق   : نتيجة ل  املغرب 

اضباح بسبب جائحة كوفيد19- .

 6 ضقم  التصفية ب  مقر  و حدد 

شاضع البحتري تجزئة البحيرة الشطر 

الصو8رة   55000 الصو8رة  الرابع 

املغرب. 

و عي5:

و  اقروش  املدني   السيد)ة( 
البحتري  شاضع   6 ضقم  عنوانه)ا( 

 55000 تجزئة البحيرة الشطر الرابع 

)ة(  كمصفي  املغرب  الصو8رة 

للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8892

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالصو8رة  أتاض8خ    ماضس 

 )0) تحت ضقم 99/2021.

774I

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

FOUR MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 0 3 الرئيسية 
الرشيدية ، 000)5، الرشيدية 

املغرب
FOUR MED شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 
عي�شى اوفوس - 000)5 الرشيدية 

املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 38 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :
تفو8ت السيد )ة( عمر أقدير 500 
 50.000 حصة اجتماعية من بص2 
أاعقى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

محمد أتاض8خ )  ماضس  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (3 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم  5 .

775I

CSN MAROC

TRIO LATINO تريو التينو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

تر8و التينو TRIO LATINO  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 HOTEL BOUSTANE AVENUE

 GUELIZ  - 68-ZERKTOUNI 66

50000 مراكش املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 9099

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)   (3 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

االسعد سهام كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (9 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 365)) .

776I

FIDUBAC SARL

سنابل فود ام اكسب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)6 مكرض شاضع يوسف اأن تاشفي5 

 NADOR، الشقة ضقم    الناضوض

62000، nador maroc

سناأ2 فود ام اكسب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 
توض8رت امهاضشن أني شيكر الناظوض 

- 000)6  الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 9(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: سناأ2  اإلقتراء أمختصر تسميتها 

فود ام اكسب.

-استيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

وتصدير املنتجات االستهالكية

-توزيع املنتجات االستهالكية.

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
توض8رت امهاضشن أني شيكر الناظوض 

- 000)6  الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : أوشرو  ميمو5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أوشرو  ميمو5  السيد 
الناظوض  شيكر  أني  ضهوانة  دواض 

000)6  الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أوشرو  ميمو5  السيد 
الناظوض  شيكر  أني  ضهوانة  دواض 

000)6  الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 660.

777I

محمد حسني العكاضي

ب إ ديفلوبمون
إعال5 متعدد القراضات

محمد حسني العكاضي

 6 زنقة يوغوسالفيا ممر الغندوضي 

عماضة الغندوضي الطاأق الثاني 

شقة ضقم 6 جليز مراكش ، 50000، 

مراكش املغرب

ب إ ديفلوبمو5 «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: املركز 
التجاضي 3 زنقة املعاأد الحي الشتوي 

 MARRAKECH 50000 50000

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(7595
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 6  ماضس  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
هبة حصص اجتماعية

قراض ضقم ) : الذي ينص على مايلي: 
اثبات التوزيع الجديد

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعدي2 النظام االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 
النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 ضقم  أند 
مايلي: مساهمة - الرسمال االجتماعي
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 535)) .
778I

JURIS LEGAL

KAMAL CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

KAMAL CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها االجتماعي 9) ، شاضع 

محمد 6 ، املركزالتجاضي  إيراك، 
مبنى جي )، شقة 7، الفداء  - 
0000) الداض البيراء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

(75 55
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم تغيير  ماضس  )0)   08 املؤضخ في 
 KAMAL» من  الشركة  تسمية 
 CONCENTUS» إلى   «CONSEIL

. «CONSEIL
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم )59)77.
779I

CABINET RAMI EXPERTISE

LIB D›IMOUZER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

LIB D›IMOUZER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم  3 
مكرض طر8ق صفرو ايموزاض كندض   - 

000 3 صفرو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3(65

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIB  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.D’IMOUZER
*تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أالتجزئة  لالدوات املكتبية
*طباعة.

ضقم  3   : عنوا5 املقر االجتماعي 
 - مكرض طر8ق صفرو ايموزاض كندض   

000 3 صفرو  املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : ضامي  يوسف  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف ضامي عنوانه)ا(  كلم 
ايموزاض كندضصفرو   طر8ق افرا5    (

000 3 صفرو  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف ضامي عنوانه)ا(  كلم 
ايموزاض كندضصفرو   طر8ق افرا5    (

000 3 صفرو  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  االأتدائية أصفرو  

 )0) تحت ضقم 0 ).

780I

MOORISH

BM REC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شاضع لال ياقوت الطاأق 5 شقة د 

، 0080)، الداض البيراء املغرب
BM REC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0 5 شاضع 
الزضقطوني إقامة حامد شقة 0  - 

0000) الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
596969

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BM  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.REC

تحصي2   : أإيجاز  غرض الشركة 
الديو5.

عنوا5 املقر االجتماعي : 0 5 شاضع 
 - الزضقطوني إقامة حامد شقة 0  

0000) الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : خيوض  محسن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خيوض  محسن  السيد 
 05 الرقم   03 الزنقة  طراألس  حي 
0000) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خيوض  محسن  السيد 
 05 الرقم   03 الزنقة  طراألس  حي 
0000) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 3 6)77.
781I

مكتب املحاسبة الصالحي

OMEGA TP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنوضة عماضة اليعقوبي 
الطاأق الثالث الشقة ضقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
OMEGA TP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 99 شاضع 
القدس الشقة3 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 06893

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 يوليوز   0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OMEGA TP
غرض الشركة أإيجاز :  /بشغال 

البناء.
والتجهيز:  التهيئة  )/بشغال 

الطرقوبناء القناطر.
املاء  الهيدضوليكية:  األشغال   /3

الصالح للشرب والواد الحاض.
5/ترميم البنايات والعماضات.
5/الدضاسات التقنية للبناء .

جميع ادوات واالت  6/أيع وشراء 
البناء واملرتبطة أالبناء.

املواد  حميع  واستيراد  7/تصدير 
واالاللت املرتبطة أالبناء ..

99 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
طنجة   90000  - الشقة3  القدس 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد محمد الصادقي 
حصة أقيمة 100,00 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الصادقي عنوانه)ا( 
طنجة   90000 القدس  شاضع   99

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الصادقي عنوانه)ا( 
طنجة   90000 القدس  شاضع   99

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت  أتاض8خ     أطنجة   التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم 33009).
782I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AFRICA LUXURY
CAMPS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE AFRICA LUXURY

CAMPS SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر 

مرزوكة طاوس الر8صاني  - 000)5 

الراشيدية  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5759

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SOCIETE AFRICA LUXURY

. CAMPS SARL AU

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الجمال و الشقق .

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 5(000  - مرزوكة طاوس الر8صاني  

الراشيدية  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن ايت حدو  عنوانه)ا( 

الر8صاني   طاوس  مرزوكة  قصر 

000)5 الراشيدية  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن ايت حدو  عنوانه)ا( 

قصر قصر مرزوكة طاوس الر8صاني  

000)5 الراشيدية  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - أتاض8خ  االأتدائية أالرشيدية  

ضقم -.

783I

ZAYD TRANSPORT & LOGISTIQUE

AKAL & AMAN  شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AKAL &  AMAN SARL

 RUE AFRANI LOTS N° (-N° 1

 31--B-SAADA 1 FES ، 30000،

FES MAROC

شركة  AKAL & AMAN     شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم  -) 

زنقة االفراني القطعة ضقم  3 ب 

السعادة   - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67009

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة    : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.    AKAL & AMAN

تاجر في   -  : غرض الشركة أإيجاز 

مواد التجمي2 أالجملة .

- أائع لوازم او توابع لصيدلية .

- تصدير تاجر او وسيط. 

: ضقم 1-2  عنوا5 املقر االجتماعي 

ب  ضقم  3  القطعة  االفراني  زنقة 

السعادة   - 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

50) حصة  السيد محمد ديري :  

أقيمة 00  دضهم للحصة .

االدضي�شي:   منادي  السيد محسن 

50) حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.

السيدة ملياء عماضي أطاحي :  50) 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

50) حصة    : السيدة هند تاوني 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ديري عنوانه)ا( فيال 

ضقم   شاضع ابي هر8رة أوضمانة م ج 

30000 فاس املغرب.

االدضي�شي  منادي  محسن  السيد 

زنقة   3 شاضع املنامة فيال  عنوانه)ا( 

الكروا5 طر8ق ايموزاض 30000 فاس 

املغرب.

أطاحي  عماضي  ملياء  السيدة 

 3 09 تجزئة سبرونوض  عنوانه)ا( ضقم 

الشقة ) شاضع اأن الخطيب 30000 

فاس املغرب.

السيدة هند تاوني عنوانه)ا( ضقم 

78 حدائق فاس الشطر التاني طر8ق 

ايموزاض 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أطاحي  عماضي  حسن  السيدة 

الباضك  تجزئة  ضقم  5  عنوانه)ا( 

اقامة لينة ملعب الخي2 م   ( الشقة 

ج 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   30 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  50 .

784I

ميناضة فينانس جروب

كولين اسيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ميناضة فينانس جروب

)5 شاضع موالي ضشيد شقة ضقم 

7 الطاأق الرابع جليز مراكش ، 

50000، مراكش املغرب

كولي5 اسي2  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املكيس 

تجزئة «اوليفيري 58»  النخي2  - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

69(5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0 5 ماي   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كولي5   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

اسي2 .

داض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الريافة.

املكيس   : عنوا5 املقر االجتماعي 

 - النخي2     «58 «اوليفيري  تجزئة 

50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد منير كسوس :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

الكمراوي:   نادية  أر8جيت  السيد 

500 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد منير كسوس عنوانه)ا( 53 

ميلتو5 كوض 3 ج ش لند5 انجلترا.
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السيدة أر8جيت نادية الكمراوي 
ج ش   3 كوض  ميلتو5   53 عنوانه)ا( 

لند5 انجلترا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكمراوي   نجية  شانتال  السيدة 
 75006 شاضع لو أيريت   3 عنوانه)ا( 

أاضيس فرنسا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

5 0) تحت ضقم 75558.

785I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE TRANSPORT
ALLOU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنوضة عماضة اليعقوبي 
الطاأق الثالث الشقة ضقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
 SOCIETE TRANSPORT ALLOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 
املدينة املنوضة عماضة اليعقوبي 
الطاأق الثاني الشقة ضقم 3 - 

60000 وجدة املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
املؤضخ في 6) فبراير  )0) تم  تحو28  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عماضة  املنوضة  املدينة  «زنقة  من 
اليعقوبي الطاأق الثاني الشقة ضقم 
«الي  إلى  وجدة املغرب»   60000  -  3
املحمدي تجزئة الوحدة زنقة سهي2 
 - األول.  الطاأق  ضقم7  األجنف  اأن 

60000 وجدة  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 96  .

786I

AMATRUST

REVLYS MARRAKECH
شركة املساهمة

ضفع ضبسمال الشركة

AMATRUST

 BD DE PARIS 5 EME, 5

 ÉTAGE N°5 CASA، 1000،

CASABLANCA MAROC

REVLYS MARRAKECH شركة 

املساهمة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 Marrakech – Km 12, Route

de Ouarzazate - . املغرب الداض 

البيراء.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

العام  الجمع  أمقت�شى 

بأر28   09 في  املؤضخ  اإلستثنائي 

الشركة  ضبسمال  ضفع  تم   (0 5

دضهم»   ((.((0.000» قدضه  أمبلغ 

إلى  دضهم»   3(.000.000» من  بي 

طر8ق  عن  دضهم»   55.((0.000»

الشركة  ديو5  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   (9 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

5 0) تحت ضقم 6806.

787I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE MM MAROC

INVESTISSEMENTS
إعال5 متعدد القراضات

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنوضة عماضة اليعقوبي 

الطاأق الثالث الشقة ضقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب

 SOCIETE MM MAROC

INVESTISSEMENTS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

محمد الخامس عماضة اليعقوبي 

الطاأق الثاني الشقة ) - 6000 

وجدة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.3(999
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 9  يناير  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  /تفو8ت حصص: الذي 
جميع  تفو8ت  تم  مايلي:  على  ينص 
زنو5  للسيدة  اململوكة  الحصص 

نجاة لفائدة السيد عطفاوي محمد
قراض ضقم )/ تغيير الشك2 القانوني 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
يد  في  الحصص  جميع  تجميع  بعد 
السيد عطفاوي محمد تغير الشك2 
القانوني للشركة من شركة محدودة 
محدودة  شركة  الى  املسؤولية 

املسؤولية دات شر8ك وحيد
املسير  استقالة   /3 ضقم  قراض 
أيع  بعد  مايلي:  على  ينص  الذي   :
جميع حصصها في الشركة تم قبول 
استقالة السيدة زنو5 نجاة من تسيير 
الشركة واصبح للشركة مسير واحد.

القانو5  تحيي5   /5 ضقم  قراض 
على  ينص  الذي  للشركة:  األسا�شي 
جميع  على  املصادقة  بعد  مايلي: 
الجمع  صادق  الساأقة  القراضات 
القانو5  تحيي5  قراض  على  العام 
األسا�شي للشركة لتغيير الفصول التي 

شملها التغيير
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم البند ضقم  : الذي ينص 
على مايلي: تم تأسيس شركة محدودة 
طبقا  وحيد  شر8ك  دات  املسؤولية 
أاملغرب  العم2  بها  الجاضي  للقواني5 
وقواني5  املغربي  التجاضي  والقانو5 

الشركات.
الذي   : السادس:  أند ضقم البند  
ينص على مايلي: يملك السيد محمد 
الشركة  ضبسمال  كافة  عطفاوي 

واملقدض ب 100.000,00 دضهم
أند ضقم البند السابع : الذي ينص 
حدد ضبسمال الشركة في  على مايلي: 
100.000,00 دضهم قسمت الى 000  
حصة من فئة 100,00 دضهم مملوكة 

للسيد عطفاوي محمد

أند ضقم البند السابع والعشرو5: 
السيد  كلف   الذي ينص على مايلي: 
محمد عطفاوي أتسيير الشركة ملدة 
غير محددة وبصالحيات جد موسعة 
ويعتبر السيد محمد عطفاي املسير 
الوحيد  واملخاطب  للشركة  الوحيد 
يلزم  الدي  الوحيد  وتوقيعه  لألغياض 

الشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 59  .

788I

ste al moustakbal conseil

STE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

STE MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مو5 
فلوضي شاضع كرامة تجزئة ازداد 
طاأق االول - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
6697 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MAROC
مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التحصي2 
االستشاضة و التدأير 

تكو8ن  .
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مو5   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

ازداد  تجزئة  كرامة  شاضع  فلوضي 

طاأق االول - 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : حكيمة  ديكي  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حكيمة  ديكي  السيدة 

حي سنغال زهوض      5 شاضع كرامة 

فاس  30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حكيمة  ديكي  السيدة 

حي سنغال زهوض      5 شاضع كرامة 

فاس  30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (9 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )56 .

789I

KAMAR BENOUNA

YASMINA BUS  ش م م
إعال5 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 35

20160، Casablanca MAROC

YASMINA BUS  ش م م  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 97  شاضع 

الجيروند - 0500) الداضالبيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.56655

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 06 يناير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

اونجاض  سعيد  السيد  وفاة  معاينة 

مزالي و السيدة  فاطمة اشافي 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 

حوزة املتوفيي5  

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير البند السابع من القواني5 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ضاسمال

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  77350.

790I

FICAGEST

 ROBUSTAFF MAROC SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

 ROBUSTAFF MAROC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 

0  عماضة 88 الطاأق ) حي الصناعي 

سيدي غانم مراكش   - 50000 

مراكش املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.86869

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 3) فبراير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 ( الطاأق   88 0  عماضة  «مكتب ضقم 

حي الصناعي سيدي غانم مراكش   - 

«شاضع  إلى  املغرب»  مراكش   50000

اقامة ظاهير حي حساني   ( الحسن 

  9 ضقم  شقة   ( الطاأق   B اقامة 

مراكش  - 5000 مراكش  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 97 5.

791I

AMATRUST

REVLYS MARRAKECH
شركة املساهمة

خفض ضبسمال الشركة

AMATRUST

 BD DE PARIS 5 EME, 5

 ÉTAGE N°5 CASA، 1000،

CASABLANCA MAROC

REVLYS MARRAKECH شركة 

املساهمة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 Marrakech – Km 12, Route

de Ouarzazate - . املغرب الداض 

البيراء.

خفض ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0 9 بكتوبر   (9 في  املؤضخ 

أمبلغ  الشركة  ضبسمال  خفض 

بي  دضهم»   57.570.000» قدضه 

إلى  دضهم»   55.((0.000» من 

 : طر8ق  عن  دضهم»   6.750.000»

تخفيض عدد  األسهم.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   07 أتاض8خ  أمراكش   التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم 85 .

792I

KAMAR BENOUNA

NORD SUD  ش م م
إعال5 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 35

20160، Casablanca MAROC

NORD SUD  ش م م  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 97  شاضع 

الجيروند - 0500) الداضالبيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(5557
العام  الجمع  أمقت�شى 
يناير   06 في  املؤضخ  االستثنائي 

(0( 
تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
سعيد  السيد  وفاة  معاينة  مايلي: 
فاطمة  السيدة   و  مزالي  اونجاض 

اشافي 
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
التي  الحصص  توزيع  ثم  مايلي: 

كانت في حوزة املتوفيي5 
على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 
من  السابع  البند  تغيير  مايلي: 

القواني5 
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 ضقم  أند 

ضاسمال مايلي: 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  التجاض8ة أالداض البيراء  

.773505 بأر28  )0) تحت ضقم 
793I

A.H.N PROMO

 SOCIETE A.H.N PROMO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

A.H.N PROMO
ضقم  0)  الطاأق  النعيم 6 

نرجس مكناس ، 50000، مكناس 
املغرب

 SOCIETE A.H.N PROMO SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 0)  
الطاأق   النعيم 6 نرجس مكناس 

- 50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5(769
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في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  09 ماضس  )0) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

التالية: أاملميزات 
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 SOCIETE A.H.N PROMO SARL

.AU
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة.
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 0)  
6 نرجس مكناس -  الطاأق   النعيم 

50000 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد مو�شى محشا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مو�شى محشا5 عنوانه)ا( 
الجمعة  عي5  ملسرج  احمد  تعاونية 

مكناس 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مو�شى محشا5 عنوانه)ا( 
الجمعة  عي5  ملسرج  احمد  تعاونية 

مكناس 50000 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (3 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 5 5 .
794I

AMATRUST

REVLYS MARRAKECH
شركة املساهمة

ضفع ضبسمال الشركة

AMATRUST
 BD DE PARIS 5 EME, 5

 ÉTAGE N°5 CASA، 1000،
CASABLANCA MAROC

REVLYS MARRAKECH شركة 

املساهمة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 Marrakech – Km 12, Route

de Ouarzazate - . املغرب الداض 

البيراء.

ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

العام  الجمع  أمقت�شى 

بكتوبر   (9 في  املؤضخ  اإلستثنائي 

الشركة  ضبسمال  ضفع  تم   (0 9

دضهم»   (7.000.000» قدضه  أمبلغ 

إلى  دضهم»   6.750.000» من  بي 

طر8ق  عن  دضهم»   33.750.000»

الشركة  ديو5  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   07 أتاض8خ  أمراكش   التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم 85 .

795I

لالفاطمة الزهراء البوضقادي الخالدي

 ECOLE JEANNE D’ARC- »

« CASABLANCA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

لالفاطمة الزهراء البوضقادي 

الخالدي

 RUE NEUF BRISACH APPT 03

 16 ETAGE 6 03 RUE NEUF

 BRISACH APPT 16 ETAGE 6،

20140، CASABLANCA Maroc

 ECOLE JEANNE D’ARC- »

CASABLANCA » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي : الداض 

البيراء 57 شاضع موالي يوسف. 

: الداض البيراء 57 شاضع موالي 

 Casablanca (0(50 .يوسف

.maroc

تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -
العام  الجمع  أمقت�شى 
دجنبر   (5 في  املؤضخ  اإلستثنائي 
الشركة  تسمية  تغيير  تم   (0 9
 ECOLE JEANNE D’ARC-  »  » من 
 JEANNE»» إلى   ««CASABLANCA
 D’ARC  INTERNATIONAL
 «SCHOOL CASABLANCA PRIVE

. »
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير 0)0) تحت ضقم )))6)7.
796I

challengeaudit

PEINTURE CLASS 
إعال5 متعدد القراضات

challengeaudit
 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 PEINTURE CLASS    «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: 

مجموعة 9 الطاأق السفلي ضقم 53 
ب.م.ع.مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.(985 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 5  يناير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
الذي ينص على  قراض ضقم االول: 
اجتماعية  حصة    00 أيع  مايلي: 
من طرف السيد أرادعي عبد املومن 

لفائدة السيد أرادعي حسن
الذي ينص على  قراض ضقم الثاني: 
عبد  أرادعي  املسير  استقالة  مايلي: 
املومن و تعيي5 أرادعي حسن كمسير 
لجميع  الوحيد  كاملم�شي  و  جديد 
وجميع  االداض8ة  والوثائق  العقود 
العمليات البنكية املتعلقة أالشركة              
الذي ينص على  قراض ضقم الثالت: 

مايلي: تعدي2 النظام االسا�شي 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

ينص  الذي  السادس:  ضقم   أند 

ثم  املادية  املساهمات  مايلي:   على 

وتوزيعها على النحو  دفعها أالكام2  

  0000......... حسن  التالي:أرادعي 

دضهم.

الذي ينص على  أند ضقم السابع: 

على  الشركة  ضبسمال  توزيع  مايلي:  

حسن  أرادعي  السيد  التالي  الشك2 

00  حصة اجتماعية . 

الذي ينص  أند ضقم الرابع عشر: 

على مايلي: تعيي5 السيد حسن أرادعي 

و  محدودة  غير  ملدة  للشركة  مسير 

العقود  لجميع  الوحيد  كاملم�شي 

العمليات  وجميع  االداض8ة  والوثائق 

البنكية املتعلقة أالشركة 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 755.

797I

CAGERE

 WERDIN SECURITY

SYSTEMS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

CAGERE

58)  زنقة مصطفى املعاني ، 

30 0)، الداض البيراء املغرب

 WERDIN SECURITY SYSTEMS

MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  )  زنقة 

صبري أوجمعة الطاأق   الشقة 

6 - 0  0) الداض البيراء  اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

595035

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 WERDIN SECURITY SYSTEMS

.MAROC

استيراد    : غرض الشركة أإيجاز 

وتسو8ق  وشراء  وتمثي2  وتصدير 

وبيع وتوزيع وتجاضة وتركيب وصيانة 

وقطع  األدوات  و  املواد  و  املنتجات 

املتعلقة  املعلومات  ونظم  غياضها 

أأمن ومراقبة املواقع واملباني.

)  زنقة  عنوا5 املقر االجتماعي :  

الشقة  الطاأق    أوجمعة  صبري 

اململكة  البيراء   الداض   (0  0  -  6

املغربية.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

10.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

 R.JR Holding GmbH الشركة 

دضهم   100,00 حصة أقيمة   :   00

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 R.JR Holding GmbH الشركة 

   Bernauer Strasse 85 B عنوانه)ا( 

305)  أرلي5 بملانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طاضق  بسامة  السيد 

 03 شاضع  امللكي  الجيش  ساحة 

اململكة  الناظوض   6(000 زغانغا5 

املغربية

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

798I

محمد حسني العكاضي

رومبار باب جديد

إعال5 متعدد القراضات

محمد حسني العكاضي

 6 زنقة يوغوسالفيا ممر الغندوضي 

عماضة الغندوضي الطاأق الثاني 

شقة ضقم 6 جليز مراكش ، 50000، 

مراكش املغرب

ضومباض أاب جديد «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: زنقة 

املعبد الحي الشتوي ضقم 5 50000 

MARRAKECH 50000 املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 39  

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 6  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

هبة حصص اجتماعية

قراض ضقم ) : الذي ينص على مايلي: 

اثبات التوزيع الجديد

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعدي2 النظام االسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :6-7 ضقم  أند 

مايلي: مساهمة - الرسمال االجتماعي

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 536)) .

799I

FIDUGRA

.KARIM BROTHERS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA

شاضع محمد الخامس عماضة امناض 

ضقم 5) الطاأق الثالث انزكا5 ، 

50 86، اكادير املغرب

 .KARIM BROTHERS S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2 ضقم 

05 تجزئة ضقم 05 عماضة ضقم 9) دياض 

النزاهة تمازاضت - 50 86 ايت ملول  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

((853

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KARIM : اإلقتراء أمختصر تسميتها

..BROTHERS S.A.R.L

نق2   )  : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.

)( نق2 االمتعة الغير املصحوبة..

عنوا5 املقر االجتماعي : املح2 ضقم 

05 تجزئة ضقم 05 عماضة ضقم 9) دياض 

ايت ملول    86 50  - النزاهة تمازاضت 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد عبد العز8ز كر8م  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد كر8م حفيض :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الكر8م كر8م عنوانه)ا( 
الداخلة   الكواكبي حي  زنقة   50 ضقم 

80030 اكادير  املغرب.
عنوانه)ا(  كر8م  حفيض  السيد 
عماضة   363 شقة   ( اقامة الترامن 

5  أنسركاو  00 80 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الكر8م كر8م عنوانه)ا( 
الداخلة  الكواكبي حي  زنقة   50 ضقم 

80030 اكادير  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (9 أتاض8خ  االأتدائية أانزكا5  

 )0) تحت ضقم  75.

800I

امينة الطاهري موثقة أالداض البيراء

 SOCIETE » 
 INTERNATIONALE DE

TOURISME » SARL
إعال5 متعدد القراضات

امينة الطاهري موثقة أالداض 
البيراء

83) شاضع يعقوب املنصوض الطاأق 
الثاني مكتب ضقم )  ، 0000)، 

الداض البيراء املغرب
 SOCIETE INTERNATIONALE » 
DE TOURISME » SARL  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: مراكش 
شاضع حما5 الفتواكي - - مراكش 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.5 00

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 08 يناير 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
السيد عبد هللا األمي5 أنكيرا5   هبة  
أنكيرا5   صوفية  السيدة  لفائدة 
جزءا من حصصه، ما يعادل 6)5.5 

حصة



8899 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
مايلي: تعيي5 مدير جديد وهي السيدة 

صوفية أنكيرا5
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

منح صالحية التوقيع
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

صالحيات من بج2 اإلجراءات
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي:  
5 ، و6 ،   ،7  ،6 التعدي2 للمواد  ، 

في النظام األسا�شي للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 539)) .
801I

مكتب الحساأات العباد

SOFINAJ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحساأات العباد
3) ألوك 3 أئرانزضا5 أنصفاض، 

000 3، صفرو املغرب
SOFINAJ TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 353 
تجزئة الرشاد   أنصفاض صفرو - 

000 3 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3(69

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOFINAJ TRANS

مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

نق2 االمتعة لفائدة الغير 

االستيراد و التصدير 

عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 353 

 - صفرو  أنصفاض  الرشاد    تجزئة 

000 3 صفرو املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : أوجراوي  زهير  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أوجراوي  زهير  السيد 
صفرو   أنصفاض  ب  ألوك   78 ضقم 

000 3 صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أوجراوي   زهير  السيد 
صفرو  أنصفاض  ب  ألوك   78 ضقم 

000 3 صفرو  املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أصفرو  

 )0) تحت ضقم 5 ).

802I

مكتب الحساأات العباد

ROMI TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحساأات العباد

3) ألوك 3 أئرانزضا5 أنصفاض، 

000 3، صفرو املغرب

ROMI TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض زاو8ة 

سيدي أنعي�شى عزاأة صفرو  - 

000 3 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3(67

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROMI : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.TRAVEL
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص.
دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
زاو8ة سيدي أنعي�شى عزاأة صفرو  - 

000 3 صفرو املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى ناضري :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى ناضري عنوانه)ا( 
عزاأة  أنعي�شى  سيدي  زاو8ة  دواض 

صفرو 000 3 صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ناضري   مصطفى  السيد 
عزاأة  أنعي�شى  زاو8ة  دواض  عنوانه)ا( 

صفرو 000 3 صفرو املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أصفرو  

 )0) تحت ضقم 3 ).
803I

FIDUGRA

 CENTRE DE FORMATION »
 LA PANTHERE PRIVE « «CFP

..
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA

شاضع محمد الخامس عماضة امناض 
ضقم 5) الطاأق الثالث انزكا5 ، 

50 86، اكادير املغرب

 CENTRE DE FORMATION »

 .. LA PANTHERE PRIVE « «CFP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

االول الرقم 599 ألوك ك أواضكا5  - 

80050 اكادير  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

56887

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 »  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 CENTRE DE FORMATION LA

... PANTHERE PRIVE « «CFP

غرض الشركة أإيجاز :  ( التكو8ن 

املنهي و التعليمي املستمر.

)( دوضات الدعم. .

الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

599 ألوك ك أواضكا5  -  االول الرقم 

80050 اكادير  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

50.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الحناوي   السيدة حنا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حنا5 الحناوي عنوانه)ا( 
ألوك 6 ضقم 79 ح ص   80000 اكادير 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حنا5 الحناوي  عنوانه)ا( 
ألوك 6 ضقم 79 ح ص  80000 اكادير 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم   990.

804I

Société marocaine de révision des comptes

LES ABATTOIRS DE ZENATA
إعال5 متعدد القراضات

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
 LES ABATTOIRS DE ZENATA
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي:  6 شاضع 
اللة الياقوت تقاطع مصطفى 

املعاني املكتب ضقم 56 - 0000) 
الداض البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.363553
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5) فبراير  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
الرفع من ضاسمال االجتماعي  مايلي: 
ليتحول  دضهم   3.950.000 أمبلغ 
 5.000.000 الى  دضهم   50.000 من 
الديو5 الصافية و  دضهم عن طر8ق  
املستحقة للحساب الجاضي للشركاء 

أمبلغ 987.500 دضهم.  
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
الرفع النهائي للراسمال االجتماعي من 
5.000.000 دضهم  50.000 دضهم الى 
سيتم   لذلك  نتيجة  و  نهائي  بشك2 

تعدي2 الفصلي5 6 و 7 .
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعدي2 الفصلي5 6و7

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اودع الشركاء الحصص النقدية على 

الشك2 التالي صاأر ضشيد 000.000.) 

صالح  الشرقاوي  السيد  دضهم 
دضهم السيد الشرقاوي    .600.000

دضهم   500.000 الدين  أدض  محمد 

5.000.000 دضهم هده  أما مجموعه 

الراسمال  مجموع  تمث2  الحصص 

االجتماعي. 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

للشركة  االجتماعي  الراسمال  يحدد 

الى  مقسمة  دضهم   5.000.000 في 

أالشك2  اجتماعية  حصة   50.000

 (0.000 ضشيد  السيدصاأر  التالي 
السيد الشرقاوي  حصة اجتماعية/ 

اجتماعية/  حصة    6.000 صالح 

الدين  أدض  محمد  الشرقاوي  السيد 

5000 حصة اجتماعية 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5) 773.

805I

KAMAR BENOUNA

 MZALI BIOUGRA
IMMOBILIER  ش م م

إعال5 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 35

20160، Casablanca MAROC

  MZALI BIOUGRA IMMOBILIER

ش م م  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 53  شاضع 

الجيروند  - 0500) الداضالبيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 79689

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 06 يناير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

اونجاض  سعيد  السيد  وفاة  معاينة 

مزالي و السيدة  فاطمة اشافي 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 

حوزة املتوفيي5 

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير البند السابع من القواني5 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ضاسمال 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77350.

806I

segex

GOUTTELETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

GOUTTELETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

األول ضقم 8) شاضع سا5 لويس 

طر8ق عي5 شقف فاس فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67067

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GOUTTELETTE

مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 
و  بشغال البناء  الدضاسات التقنية، 
بشغال  مختلفة ،استراد و التصدير.

الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
األول ضقم 8) شاضع سا5 لويس طر8ق 
عي5 شقف فاس فاس 30000 فاس 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : صالحي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد عبد العز8ز محبوبي :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صالحي  محمد  السيد 
ميسوض  القدس  حي  عما5  زنقة 

50)33 ميسوض املغرب.
محبوبي  العز8ز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي القدس ميسوض 50)33 

ميسوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صالحي  محمد  السيد 
ميسوض  القدس  حي  عما5  زنقة 

50)33 ميسوض املغرب
محبوبي  العز8ز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي القدس ميسوض 50)33 

ميسوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 609 .
807I

ORIEN.COMPTA

sodemal
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

ORIEN.COMPTA
)5 شاضع محمد الخامس حي 

الحسني أركا5 ، 60300، أركا5 
املغرب

sodemal شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم 09 
زنقة سالم طر8ق وضطاس - 60300 

أركا5 املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.5 05

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 08 بكتوبر 0)0) تقرض ح2 
املسؤولية  ذات  شركة   sodemal
  00.000 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 
وضطاس  طر8ق  سالم  زنقة   09 ضقم 
أركا5 املغرب نتيجة لح2   60300  -

الشركة.
و عي5:

و  سيداض  احمد   السيد)ة( 
املو  عي5  زنقة   87 ضقم  عنوانه)ا( 
املغرب  أركا5   60300 القددس  حي 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 09 0)0) وفي ضقم  08 بكتوبر  أتاض8خ 
 60300  - زنقة سالم طر8ق وضطاس 

أركا5 املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  أبركا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 88 .

808I

segex

SERVICES AUTO HATIMY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

 SERVICES AUTO HATIMY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 7 

عماضة 55 تجزئة الفتح زواغة فاس 
فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

66855

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SERVICES AUTO HATIMY

غرض الشركة أإيجاز : ميكانيكي و 

أائع بكسسواضات السياضات .

 7 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

تجزئة الفتح زواغة فاس   55 عماضة 

فاس 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد أنعي�شى الحاتمي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أنعي�شى الحاتمي عنوانه)ا( 

الفتح  تجزئة   36 ضقم    3 الشقة 

زواغة فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنعي�شى الحاتمي عنوانه)ا( 

الفتح  تجزئة   36 ضقم    3 الشقة 

زواغة فاس 30000 فاس املغرب

السيد أنعي�شى الحاتمي عنوانه)ا( 

الفتح  تجزئة   36 ضقم    3 الشقة 

زواغة فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 355 .

809I

FIDUGRA

. BAB DAKHLA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUGRA

شاضع محمد الخامس عماضة امناض 

ضقم 5) الطاأق الثالث انزكا5 ، 

50 86، اكادير املغرب

BAB DAKHLA FOOD . شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع    

يناير ضقم  3 حي الداخلة - 80060 

اكادير  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

56885

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAB  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.. DAKHLA FOOD

مطعم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

للوجبات السريعة .

عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع    

 80060  - حي الداخلة  يناير ضقم  3 

اكادير  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

  : السالم   عبد  اأوز8د  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اأوز8د   السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شاضع    يناير ضقم  3 حي 

الداخلة  80060 اكادير  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اأوز8د   السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( شاضع    يناير ضقم  3 حي 

الداخلة  80060 اكادير  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 99007.

810I

afaqconseil

RIHAB DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIHAB DIVERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2 س ل 

  عماضة )  اقامة عبير ) ج ه  دواض 

اكيود مبروكة كليز - 50000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3 9 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIHAB : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DIVERS
: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

البناء  او االشغال املختلفة
االستيراد او التصدير.

: مح2 س  عنوا5 املقر االجتماعي 
ل   عماضة )  اقامة عبير ) ج ه  دواض 
اكيود مبروكة كليز - 50000 مراكش 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا الروي�شي :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا الروي�شي عنوانه)ا( 
ا  املجموعة   08 ضقم    97 الزنقة 
االلفة 0000) الداض البيراء مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الروي�شي عنوانه)ا( 
ا  املجموعة   08 ضقم    97 الزنقة 

االلفة 0000) الداض البيراء مغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  53)) .
811I

COANALITICA

COANALITICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COANALITICA
 N°15 MOSQUEE EL HIJRA

 HAY MAJD BERKANE ، 63300،
BERKANE MAROC

COANALITICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5  
مسجد الهجرة حي املجد أركا5 - 

63300 أركا5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
77(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.COANALITICA
التسو8ق   : غرض الشركة أإيجاز 

الرقمي و التواص2
نظام املعلومات

التدض8ب والدعم واالستشاضة
.

  5 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
 - أركا5  املجد  حي  الهجرة  مسجد 

63300 أركا5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
الرحما5:   عبد  حدودي  السيد 
500 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.
السيد حدودي أالل :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحما5  عبد  حدودي  السيد 
3) زنقة جمال الدين  عنوانه)ا( ضقم 
 63300 أركا5  املجد  حي  األفغاني 

أركا5 املغرب.
عنوانه)ا(  أالل  حدودي  السيد 
أركا5  املجد  حي  س  ألوك   93 ضقم 

63300 أركا5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحما5  عبد  حدودي  السيد 
3) زنقة جمال الدين  عنوانه)ا( ضقم 
 63300 أركا5  املجد  حي  األفغاني 

أركا5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أبركا5   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 199/221.
812I

CABINET CRCOM

GROUP ACHGHAL 2 AMJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CRCOM

 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، اململكة املغربية

GROUP ACHGHAL 2 AMJ  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 FES N وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 6 RUE TISSA HAY AMAL RTE

SEFROU - 30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(57

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. GROUP ACHGHAL 2 AMJ
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال متنوعة

تاجر مستلزمات املكاتب

تاجر املالبس الجاهزة.

 FES N  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 6 RUE TISSA HAY AMAL RTE

.SEFROU - 30000 FES MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الخليفي  امال  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

50) حصة    : السيدة أياز بسماء 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة مر8م الهزاز :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امال الخليفي عنوانه)ا( 8 
حي بنس   طر8ق عي5 السمن 30000 

فاس املغرب.
 6 عنوانه)ا(  بسماء  أياز  السيدة 
صفرو  طر8ق  األم2  حي  تيسة  زنقة 

30000 فاس املغرب.
السيدة مر8م الهزاز عنوانه)ا(  9 
أنجدية    0 ش   5 زنقة البنفسج ط 

30000 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة امال الخليفي عنوانه)ا( 8 
حي بنس   طر8ق عي5 السمن 30000 

فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 765 .
813I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

ايكول بريفي كواليتاليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC
ايكول أر8في كواليتاليس   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حدائق أوزنيقة أقعة املدضسة   
أوزنيقة - 00 3  أوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

678 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ايكول   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

أر8في كواليتاليس  .
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مدضسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
التعليم الخاص.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
املدضسة    أقعة  أوزنيقة  حدائق 

أوزنيقة - 00 3  أوزنيقة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 (00   : مصطفى  هدنا  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 (00   : محمد  مكنا�شي  السيد  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  00   : السيد عازم عبد الرحيم 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  00   : الدين  السيد ضافعي عالء 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 (00   : الحق  عبد  عازم  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 (00   : البلغيثي حسناء  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مصطفى  هدنا  السيد 
 385 حي النسيم تجزئة النسيم فيال 
90 0) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.
السيد  مكنا�شي محمد عنوانه)ا( 
س  دضج  الخرراء  املسيرة  تجزئة 
الطاأق 3 الشقة 5 املحمدية 0 88) 

املحمدية املغرب.
السيد عازم عبد الرحيم عنوانه)ا( 
اقامة سانسيت أيتش عماضة اف 5 ب 
املنصوض8ة   05 شقة  االول  الطاأق 

أوزنيقة 00 3  أوزنيقة املغرب.
الدين  عالء  ضافعي  السيد 
 0( ضقم  نيس  تجزئة  عنوانه)ا( 

املحمدية 0 88) املحمدية املغرب.
السيد عازم عبد الحق عنوانه)ا( 
 (((06 الواليات املتحدة االمر8كية  
املتحدة  الواليات  بضلينغتو5 

االمر8كية.
السيدة البلغيثي حسناء عنوانه)ا( 
اقامة السعادة عماضة ب الشقة  0 

تماضة 000)  تماضة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مصطفى  هدنا  السيد 

 385 حي النسيم تجزئة النسيم فيال 

90 0) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب

السيد عازم عبد الرحيم عنوانه)ا( 

اقامة سانسيت أيتش عماضة اف 5 ب 

املنصوض8ة   05 شقة  االول  الطاأق 

أوزنيقة 00 3  أوزنيقة املغرب

السيد عازم عبد الحق عنوانه)ا( 

 (((06 الواليات املتحدة االمر8كية  

بضلينغتو5 الواليات املتحدة االمر8كية 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  سليما5   أب5  االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 07).

814I

ICBS

AO DEVELOPPEMENT  أو 

ديفلوبمنت
إعال5 متعدد القراضات

ICBS

 avenue mohamed V etage 8 n°

 36 145 tanger، 90000، tanger

maroc

AO DEVELOPPEMENT  بو 

ديفلوبمنت «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: فيال زغيتا 

10،6 شاضع الفرابي شقة 7  الطاأق 

3  الداض البيراء 0000) الداض 

البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(750(9

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5  فبراير 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

بصبح  الذي  الشركة  اسم  تعدي2 

بو  بو ديفلوبمنت هولدينغ أدال من  

ديفلوبمنت 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

 ، للشركة  املؤس�شي  الغرض  تعدي2 

والغرض من الشركة ب5 تنفذ لنفسها 

، نياأة عن بطراف ثالثة بو أاملشاضكة 

، سواء في املغرب بو في الخاضج ، إداضة 

املحافظ و / بو املشاضكة في الشركات 

على وجه الحصر.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نق2 املقر اإلجتماعي الذي هو حاليا 

59 شاضع جا5 جوضيس ، حي غوتييه 

شاضع الفاضابي   6 إلى  الداض البيراء   ،

الداض   ، الطاأق الثالث   ،   7 شقة   ،

البيراء.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

ديفلوبمنت  بو  هو  الشركة  إسم 

في  الوحيد   الشر8ك  ذات  هولدينغ 

بو  الخطاأات  بو  األعمال  جميع 

املنشوضات  بو  اإلعالنات  بو  الفواتير 

عن  الصادضة  األخرى  املستندات  بو 

، يجب ب5 يكو5 هذا االسم  الشركة 

«شركة  بعباضة  متبوًعا  بو  ا 
ً
مسبوق

بو األحرف  ذات مسؤولية محدودة» 

وبيا5 ضبس   «SARL» األولى من اسم 

املال ، املكتب املسج2 وضقم القيد في 

السج2 التجاضي.

أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الغرض من الشركة ب5 تنفذ لنفسها 

، نياأة عن بطراف ثالثة بو أاملشاضكة 

، سواء في املغرب بو في الخاضج ، إداضة 

املحافظ و / بو املشاضكة في الشركات 

على وجه الحصر.

على  ينص  الذي   :5 ضقم  أند 

شاضع   6 اإلجتماعي:  املقر  مايلي: 

الطاأق الثالث   ،   7 ، شقة  الفاضابي 

، الداض البيراء. يمكن نقلها أقراض من 

املساهم الوحيد.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  53  .

815I

االتقا5 للحساأات

AZOUY IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تفو8ت حصص

االتقا5 للحساأات

)5  شاضع مراكش الطاأق الثاني 

ضقم 5 ، 000)6، الناظوض املغرب

AZOUY IMMOBILIERE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الحي 

اإلداضي زنقة 0  ضقم 3 الناضوض - 

000)6 الناضوض املغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.975 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)    8 في  املؤضخ 

املصادقة على :

الغالب  عادل  )ة(  السيد  تفو8ت 

50) حصة اجتماعية من بص2 50) 

أنعي�شى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مزواض أتاض8خ 8  ماضس  )0).

توفيق الغالب  )ة(  تفو8ت السيد 

300 حصة اجتماعية من بص2 300 

أنعي�شى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مزواض أتاض8خ 8  ماضس  )0).

الغالب  زكر8اء  )ة(  تفو8ت السيد 

00) حصة اجتماعية من بص2 00) 

أنعي�شى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مزواض أتاض8خ 8  ماضس  )0).

محمد الغالب  )ة(  تفو8ت السيد 

50) حصة اجتماعية من بص2 50) 

أنعي�شى  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

مزواض أتاض8خ 8  ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 685.

816I



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8904

ANAMAR FIDUCIAIRE

 ANBD انبد صاغرو
SAGHROU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

  ANBD SAGHROU انبد صاغرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض ميقبي 
اكنيو5  - 55800 تنغير  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 3 9
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
انبد   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ANBD SAGHROU صاغرو
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

العامة للبناء .
عنوا5 املقر االجتماعي : دواض ميقبي 

اكنيو5  - 55800 تنغير  املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد اكيس حسن  :  500 حصة 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
السيد اكيس موحا  :  500 حصة 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسن   اكيس  السيد 
حي اداك أوملا5 دادس  55800 تنغير 

املغرب.
عنوانه)ا(  موحا   اكيس  السيد 
ميقبي اكنيو5  55800 تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن   اكيس  السيد 
حي اداك أوملا5 دادس  55800 تنغير 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أتنغير   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 330.

817I

وندضداي

وندرداي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

وندضداي
 RUE SABRI BOUJEMAA APT   (
CASABLANCA ، 20370 6، الداض 

البيراء املغرب
وندضداي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )  زنقة 
صبري أوجمعة شقة ضقم 6  - 
0370) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3 6875

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0 8 دجنبر    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

وندضداي.
غرض الشركة أإيجاز :  االستيراد 

والتصدير و تجاضة
.

زنقة    (  : عنوا5 املقر االجتماعي 
صبري أوجمعة شقة ضقم 6  - 0370) 

الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد يونس غرابي :  00  حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غرابي  يونس  السيد 
   3 حي القسام زنقة اسماعيلية ضقم 

0600) سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غرابي  يونس  السيد 
   3 حي القسام زنقة اسماعيلية ضقم 

0600) سطات املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير 9 0) تحت ضقم  68778.
818I

CABINET CONSEIL ACHOURI

 TAMANART
 D’IMPORTATION ET

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
 TAMANART D’IMPORTATION
ET DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  شاضع 
ليبرتي شقة أالدوض الثالث ضقم 6 - 

0000) الداض البيراء املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.3(  73

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
 (0(0 ماضس    3 في  املؤضخ 
مسؤولية  ذات  شركة  ح2  تقرض 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 
 TAMANART D’IMPORTATION

ET DISTRIBUTION  مبلغ ضبسمالها 

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

شقة  ليبرتي  شاضع    0 اإلجتماعي 

0000) الداض   -  6 أالدوض الثالث ضقم 

انحالل   : ل  نتيجة  املغرب  البيراء 

مبكر.

و حدد مقر التصفية ب 0  شاضع 

 -  6 الثالث ضقم  أالدوض  ليبرتي شقة 

0000) الداض البيراء املغرب. 

و عي5:

و  املطلب  عبد  علي   السيد)ة(  

6 شاضع أالتو دي جليريس  عنوانه)ا( 

املغرب  البيراء  الداض   (0000 كازا. 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يوليوز 0)0) تحت ضقم  )7507.

819I

اوضو افر8ك إكسبير

CELINEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

اوضو افر8ك إكسبير

ضقم 56) شاضع اإلدضي�شي، تجزئة 

صوفيا الوضدة، تاضكةـ ـ مراكش ، 

50000، مراكش املغرب

CELINEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 56) 

 LOT SOFIA LWARDA TARGA

MARRAKECH 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  36 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CELINEGOCE

 Vente de : غرض الشركة أإيجاز

 produits cosmétiques,  matériel

 et outillage de coiffure, de

. beauté, d’esthétique et de SPA

 (56  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 LOT SOFIA LWARDA TARGA

مراكش   MARRAKECH 40000

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : اميمة  قسم  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اميمة  قسم  السيدة 

ضقم  هللا  معطى  تجزئة  اسكجوض 

65 ) 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اميمة  قسم  السيدة 

ضقم  هللا  معطى  تجزئة  اسكجوض 

65 ) 50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم -.

820I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

AYMCOM
إعال5 متعدد القراضات

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،

FES MAROC

AYMCOM «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: عماضة 
ضقم )0 الشقة ضقم 3  اقامة موالي 

ادضيس ثغات - - فاس املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.6(559

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في  0 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 

333 حصة اجتماعية  تفوبت  مايلي: 

دضهم للحصة من طرف    00 أقيمة 

السيد محمد العلمي و لفائدة السيد 

بمي5 املربطي

على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 

333 حصة اجتماعية  تفوبت  مايلي: 

دضهم للحصة من طرف    00 أقيمة 

لفائدة  و  ز8ا5  العز8ز  عبد  السيد 

السيد بمي5 املربطي

على  ينص  الذي   :03 ضقم  قراض 

مايلي: تغيير الشك2 القانوني للشركة 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة  الى 

الشر8ك الوحيد

على  ينص  الذي   :05 ضقم  قراض 

العز8ز  عبد  السيد  استقالة  مايلي: 
و  للشركة  كمسير  منصبه  من  ز8ا5 

كمسير  املربطي  بمي5  السيد  تعيي5 

وحيد لها

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :06 ضقم  أند 

يساهم  املربطي  بمي5  السيد  مايلي: 

أمجموع ضبسمال الشركة املحدد في 

000 00  دضهم

على  ينص  الذي   :07 ضقم  أند 
في  املحدد  الشركة  ضبسمال  مايلي: 
  000 000 00  دضهم، و املكو5 من 
للحصة،  دضهم    00 أقيمة  حصة 
ممنوح كليا و محرض من طرف السيد 

بمي5 املربطي
على  ينص  الذي   : 6 ضقم  أند 
مايلي: تسير الشركة من طرف السيد 
و تكو5 ملزمة أتوقيع  بمي5 املربطي، 

املسير الوحيد
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28  أتاض8خ  0  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 560 .
821I

FIDULONIA

SRE POWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
SRE POWER  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الجيش امللكي قيساض8ة النجاح ضقم 
 5 تطوا5  - 93000 تطوا5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(9093

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SRE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. POWER
غرض الشركة أإيجاز : التركيبات 

الكهربائية و الهوائية.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الجيش امللكي قيساض8ة النجاح ضقم 
 5 تطوا5  - 93000 تطوا5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : أنعمر  سعد  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنعمر  سعد  السيد 
حي   39 ضقم   3 زنقة  اشبيلية  شاضع 
موالي الحسن تطوا5 93000 تطوا5 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أنعمر  عادل  السيد 
 56 ضقم  شاضع عبد الرحيم أو عبيد  
93000 تطوا5  8 تطوا5   5 شقة  ط 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  3  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0755.
822I

االتقا5 للحساأات

FOOD NEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

االتقا5 للحساأات
)5  شاضع مراكش الطاأق الثاني 
ضقم 5 ، 000)6، الناظوض املغرب

FOOD NEST شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي اصبانا 
زنقة 59 ضقم 39 - 030)6 الناظوض 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
( 773

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
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الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FOOD : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.NEST

استراد   -  : غرض الشركة أإيجاز 

وتصدير املواد الغذائية واملشروبات.

عنوا5 املقر االجتماعي : حي اصبانا 
الناظوض   6(030  -  39 ضقم   59 زنقة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

00  حصة    : السيد محمد أنتال 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنتال  محمد  السيد 

  6 ضقم  االيوبي  الدين  شاضع صالح 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنتال  محمد  السيد 

  6 ضقم  االيوبي  الدين  شاضع صالح 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 7  ماضس 

 )0) تحت ضقم 569.

823I

مستامنة شامة

ASSOUNAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شاضع املسيرة ضقم )5  الطاأق االول 

الناظوض شاضع املسيرة ضقم )5  

الطاأق االول الناظوض، 000)6، 

الناظوض املغرب

ASSOUNAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

عاض8ض   شاضع ضوتردام ضقم 56 
الناظوض - 000)6 الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
( 857

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ASSOUNAD
االستيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

و التصدير.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 56 ضقم  ضوتردام  شاضع  عاض8ض   

الناظوض - 000)6 الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : الصوفي  حسي5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : الصوفي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 50000  : السيد حسي5 الصوفي 

أقيمة 00  دضهم.
 50000  : الصوفي  محمد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسي5 الصوفي عنوانه)ا( 
 56 زنقة ضوتردام ضقم  حي عر8ض   

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب.
الصوفي عنوانه)ا(  السيد محمد 
 56 ضقم    00 زنقة  عر8ض   حي 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسي5 الصوفي عنوانه)ا( 
 56 زنقة ضوتردام ضقم  حي عر8ض   

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب
الصوفي عنوانه)ا(  السيد محمد 
 56 ضقم    00 زنقة  عر8ض   حي 

الناظوض 000)6 الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 6  ماضس 

 )0) تحت ضقم  56.

824I

CABINET HAMZAOUI

HYDRO SANITAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CABINET HAMZAOUI
 19BIS AVENUE OMAR IBN AL
 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC
HYDRO SANITAIRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 
التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة شاضع 
ولي العهد و شاضع املسيرة الطاأق 
االض�شي ألوك ا طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. (559

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2   (0(0 نونبر   30 املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
HYDRO SANITAIRE  مبلغ ضبسمالها 
مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000
و  العهد  ولي  شاضع  زاو8ة  اإلجتماعي 
شاضع املسيرة الطاأق االض�شي ألوك ا 
طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 
عدم وجود اي نشاط تجاضي او   : ل 

منهي و تبعيات و نتائج كوضونا.
زاو8ة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املسيرة  شاضع  و  العهد  ولي  شاضع 
 - طنجة  ا  ألوك  االض�شي  الطاأق 

90000 طنجة املغرب. 

و عي5:
السيد)ة( عبد القادض  الحمياني و 
عنوانه)ا( اقامة الكو5 ضقم 8  90000 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    8 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 675).
825I

CHAHMI EQUIPEMENTS

ANWAR TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANWAR TRANSFERT
 N°117 HAY ZHER LAAOUIJA

 – MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

ANWAR TRANSFERT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 7   
حي الزهر لعو8جة - 50000  مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(9( 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ANWAR TRANSFERT
غرض الشركة أإيجاز : وسيط في 

تحو28 األموال
صرف العمالت الخاضجية

االستيراد والتصدير
االشغال العامة وبشغال البناء

نق2 البرائع لحساب الغير.
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عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 7   
50000  مكناس   - حي الزهر لعو8جة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 700   : السيد املصطفى التوابي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد مجيد الدأاني :  300 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
التوابي  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا(  39  قطاع 6 تجزئة قرطبة 

50000 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  الدأاني  مجيد  السيد 
وضدانة  محند  الحاج  والد  دواض 

الدض8وش 055)6 الدض8وش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
التوابي  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا( 39  قطاع 6 تجزئة قرطبة 

50000 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 753 .

826I

CHAHMI EQUIPEMENTS

CHAHMI EQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CHAHMI EQUIPEMENTS
 Gh5 IMM 3 APPT 12 ANNASSI ،

50000، MEKNES MAROC
  CHAHMI EQUIPEMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

 Gh5 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
عماضة 3 شقة )  بنا�شي - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5 0  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5   (0(0 غشت    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CHAHMI EQUIPEMENTS

األشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

العامة بو البناء

الهندسة املدنية.

 Gh5  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 50000  - بنا�شي    ( شقة   3 عماضة 

مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الشحمي  عمر  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الشحمي  عمر  السيد 

التجهيز  عماضة  عماضة     ( الشقة 

55350 ميدلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الشحمي  عمر  السيد 

التجهيز  عماضة  عماضة     ( الشقة 

55350 ميدلت املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

8  بكتوبر  أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

0)0) تحت ضقم 3307.

827I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE HIDAYA MINING

CORPORATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة ضقم 55 ألوك 5 الطاأق 

األول أني مالل ، 3005)، أني مالل 

املغرب

 STE HIDAYA MINING

CORPORATION SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشطبي ) ضقم 3 ميزاني5  - 0)30) 

أني مالل املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.8933

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  يناير  )0)    8 املؤضخ في 

بأو  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

التقى سمير كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 7  فبراير 

 )0) تحت ضقم 90 .

828I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

ASRMO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ASRMO TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تاأونت 

تاضميكت وضزازات - 55000 وضزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  505

 (5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ASRMO TRANS

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 ENTRE DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR

. AUTRUI

تاأونت   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

وضزازات   55000  - تاضميكت وضزازات 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : أوقا�شي  لحسن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  00  : أوقا�شي  لحسن  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن أوقا�شي عنوانه)ا( 

وضزازات  اه2  تاضميكت  تاجدا  دواض 

55000 وضزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحسن أوقا�شي عنوانه)ا( 

وضزازات  اه2  تاضميكت  تاجدا  دواض 

55000 وضزازات املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
08 بأر28  االأتدائية أوضزازات  أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم )39.
829I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE EL MASRIAT LILATAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN ،
30000، FES MAROC

STE EL MASRIAT LILATAT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم ) 

القطعة ضقم 80 تجزئة الريعة عي5 
قادوس فاس 30000 فاس املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.55(39
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2   (0(0 نونبر    9 املؤضخ في 
شركة   STE EL MASRIAT LILATAT
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد مبلغ ضبسمالها 30.000 دضهم 
 ( ضقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 
القطعة ضقم 80 تجزئة الريعة عي5 
املغرب  فاس   30000 فاس  قادوس 

نتيجة النتهاء النشاط التجاضي.
و عي5:

و  الرفيعي  منية   السيد)ة( 
عنوانه)ا( ممر الر8را5 زنقة    ضقم 
 (0(50 6 عي5 السبع الداض البيراء 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيراء  الداض 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 ( ضقم  وفي   (0(0 نونبر    9 أتاض8خ 
القطعة ضقم 80 تجزئة الريعة عي5 

قادوس فاس 30000 فاس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 62/2021.
830I

CABINET CONSEIL ACHOURI

DISCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI

 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97

 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC

DISCOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  )  شقة 
ز8نه شقة   الطاأق األول شاضع 

اأراهيم الروضاني - الداض البيراء - 

0000) الداض البيراء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 0 553

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  3) ماضس  )0)  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 800.000 مبلغ ضبسمالها    DISCOM

  ( دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  

شقة ز8نه شقة   الطاأق األول شاضع 

 - الداض البيراء   - اأراهيم الروضاني 

الداض البيراء املغرب نتيجة   (0000

ل : انحالل مبكر.

)  شقة  و حدد مقر التصفية ب 
شاضع  األول  الطاأق  شقة    ز8نه 

 - الداض البيراء   - اأراهيم الروضاني 

0000) الداض البيراء املغرب. 

و عي5:

و  حجيج   محمد   السيد)ة( 

 5 ضقم  الأيسة  فيال  عنوانه)ا( 

الداض   (0000 النواصر.  أوسكوضة 

البيراء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 379)77.

831I

expo conseil

) RELAX TOURS( روالكس تور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

expo conseil

 lot 109 Marjane 1 Meknès ،

50000، Meknès Maroc

 ) RELAX TOURS( ضوالكس توض

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنتزة ) ضقم 87  الطاأق الثانى ايت 

والل  - 50000 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(635

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.( RELAX TOURS( ضوالكس توض

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العاملي5 لآلخر8ن.

استيراد وتصدير جميع البرائع.

  التجاضة..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

املنتزة ) ضقم 87  الطاأق الثانى ايت 

والل  - 50000 مكناس  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : السيد بسامة عبد النوض  

حصة أقيمة 00) دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

النوض   عبد  بسامة  السيد 

س  عماضة  يحيى  اقامة  عنوانه)ا( 
الخميس سيدي سعيد   أاب  ضقم   

50000 مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

النوض   عبد  بسامة  السيد 

س  عماضة  يحيى  اقامة  عنوانه)ا( 
الخميس سيدي سعيد   أاب  ضقم   

50000 مكناس  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   (( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم  )73.

832I

KAMAR BENOUNA

 Sociétè Immobilière

CHAYAN ش م م دات مساهم 

وحيد
إعال5 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 35

20160، Casablanca MAROC

 Sociétè Immobilière CHAYAN

ش م م دات مساهم وحيد  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي:  9 شاضع 

املسيرة - 00 0) الداضالبيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 97869

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )0 بأر28  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

هاأت مجموع  السيدة فر8با أزكونة  

ضاسمال  في  تمتلك  التي  الحصص 

اخوها  الى  حصة   55 اي  الشركة 

السيد ماضك مادجيد أزكونة 
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قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

الجمع العام املؤضخ في 6 اأر28  )0)  

حصة   55 هبة  على  املصادقة  قرض 

لفائدة السيد ماضك مادجيد أزكونة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مراجعة النرام االسا�شي 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ضاسمال 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 03)775.

833I

مستامنة شامة

STIBO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شاضع املسيرة ضقم )5  الطاأق االول 

الناظوض شاضع املسيرة ضقم )5  

الطاأق االول الناظوض، 000)6، 

الناظوض املغرب

STIBO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي السعادة 

79   -2 حي املطاض الناظوض - 000)6 

الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 893

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.STIBO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

و  الوطني  الغير  لحساب   البرائع 

الدولي

نق2 البرائع و الودائع الوطني و 
الدولي.

السعادة   : عنوا5 املقر االجتماعي 
79   -2 حي املطاض الناظوض - 000)6 

الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : الزضهوني  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
500 حصة    : السيد عادل انجاض 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 50000  : السيد محمد الزضهوني 

أقيمة 00  دضهم.
 50000  : انجاض  عادل  السيد 

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الزضهوني عنوانه)ا( 
دواض أاجو أني أوغافر الناظوض 000)6 

الناظوض املغرب.
السيد عادل انجاض عنوانه)ا( دواض 
 6(000 الناظوض  ايعزانن  تغدمية 

الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الزضهوني عنوانه)ا( 
دواض أاجو أني أوغافر الناظوض 000)6 

الناظوض املغرب
السيد عادل انجاض عنوانه)ا( دواض 
 6(000 الناظوض  أوغافر  أني  أاجو 

الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 6  ماضس 

 )0) تحت ضقم 560.

834I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسبة

A 48
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسبة

شاضع محمد عبده اقامة حمزة ضقم 
8  مكرض الطاأق الثاني ضقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
A 48 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد
 Lot Al وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 Manar N163 Rue Ibtihal Hay  El
Andalous  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
37053

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.A 48 : اإلقتراء أمختصر تسميتها

غرض الشركة أإيجاز : مقهى.
 Lot Al  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 Manar N163 Rue Ibtihal Hay  El

Andalous  - 60000 وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  : الرحما5   عبد  أاكاد  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .
السيد أاكاد عبد الرحما5  : 000  

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحما5   عبد  أاكاد  السيد 
عنوانه)ا( 58  جوضس  93500 أونتا 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحما5   عبد  أاكاد  السيد 
93500 أونتا  58  جوضس  عنوانه)ا( 

فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 90) .

835I

3C-AUDIT

EVENT FARM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er  étage Appt

 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

EVENT FARM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7,إقامة 

ضامي شاضع سيبتا مكتب ضقم 8 الداض 

البيراء - 0503) الداض البيراء 

اململكة املغربية.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5533 3

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

8  فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

   EVENT FARM الوحيد  الشر8ك 

دضهم    00.000 ضبسمالها  مبلغ 

7,إقامة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 

ضامي شاضع سيبتا مكتب ضقم 8 الداض 

البيراء  الداض   (0503  - البيراء 

اململكة املغربية نتيجة ل : لفشلها في 

تحقيق هدفها املؤس�شي.

7,إقامة  و حدد مقر التصفية ب 

ضامي شاضع سيبتا مكتب ضقم 8 الداض 

البيراء  الداض   (0503  - البيراء 

اململكة املغربية. 
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و عي5:
 SALAH  HAIRABI السيد)ة(  
 BD EL QODS COP عنوانه)ا(  و 
 3MARS APPT 1 IMM S AIN
 CHOK CASABLANCA  20470
املغربية  اململكة  البيراء  الداض 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم )57 77.
836I

excofi

URANUS SKILLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 عماضة لحبابي شاضع الجوال5 

ليدو فاس ، 000 3، فاس املغرب
URANUS SKILLS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم  3) 

مح2 ضقم   اقامة جنة الز8تو5 
أنسودة  - 30030 فاس  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67 63

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. URANUS SKILLS

مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الدضاسات  // مدضسة لدضوس الدعم 

والتقو8ة .
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم  3) 
الز8تو5  جنة  اقامة  ضقم    مح2 

أنسودة  - 30030 فاس  املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : الفقير   خالد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفقير   خالد  السيد 
 30000 تجزئة الدالية املسيرة    (06

فاس  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الفقير   خالد  السيد 
 30000 تجزئة الدالية املسيرة    (06

فاس  املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 685 .
837I

OUM SALMANE CONNECTING

 OUM SALMANE
CONNECTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

OUM SALMANE CONNECTING
شاضع  3 ضقم  5 القصبة شاضع  3 
ضقم  5 القصبة، 0800)، املحمدية 

املغرب
 OUM SALMANE CONNECTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع  3 
ضقم  5 القصبة - 0800) املحمدية 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.939

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  بأر28  )0)    ( املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 OUM SALMANE الشر8ك الوحيد 

ضبسمالها  مبلغ    CONNECTING

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000
اإلجتماعي شاضع  3 ضقم  5 القصبة 

- 0800) املحمدية املغرب نتيجة ل : 

صعوبة في تحقيق اهداف

الشركة.

شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (0800 القصبة املغرب  ضقم  5   3 

املحمدية املغرب. 

و عي5:

و  مرشود  خديجة    السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي املسجد شاضع )0 ماضس 

املغرب  البيراء   (0800  579 الرقم 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 868.

838I

FOUR-Z

FOUR-Z
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUR-Z

SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

أمقت�شى عقد عرفي أالداضالبيراء 

تم تأسيس  ماضس  )0)،   05 أتاض8خ 

شركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

تتميز أما يلي:

: FOUR-Z التسمية االجتماعية
سمية،  زنقة  االجتماعي:  املقر 

الرابع،  الطاأق   ،3 شهرزاد  إقامة 

شقة 0)، النخي2، الداضالبيراء

الغرض االجتماعي )مختصر(: أيع 

إجازات  معلوماتية،  معدات  وكراء 

أيع  معلوماتية،  وبنظمة  وتراخيص 

لوازم ومعدات مكتبية.

املدة: 99 سنة

دضهم  بلف  مائة  الربسمال: 

  00 إلى  مقسمة  )00.000 دضهم( 

حصة اجتماعية من فئة 000 دضهم 

الشك2  على  الشر8كي5  أي5  مقسمة 

اآلتي: 50 حصة لفائدة السيد عادل 

السيد  لفائدة  حصة   50 و  أنهشام 

هاشم أنهاشم.

أموجب  تعيي5،  تم  التسيير: 

عادل  السيد  األسا�شي،  النظام 

أنهشام أصفته شر8كا مسيرا.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ضقم  تحت  للداضالبيراء  التجاض8ة 

.596909

839I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 ENT Traiteur TAOUBALI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
ضقم  ) شاضع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيو5 املغرب

 ENT Traiteur TAOUBALI SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي خط 
الرملة )0 زنقة النجود ضقم 09 مكرض 

العيو5  - 70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36  9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ENT  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. Traiteur TAOUBALI SARL AU
التمو8ن    : غرض الشركة أإيجاز 
- تمو8ن الحفالت واالعراس  - تأجير 
القاعات  -كراء  املناسبات  معّدات  
الخاصة أالحفالت .خدمات مختلفة.
: حي خط  عنوا5 املقر االجتماعي 
الرملة )0 زنقة النجود ضقم 09 مكرض 

العيو5  - 70000 العيو5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
التبالي  بحمد  سيدي  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
 : التبالي  بحمد  سيدي  السيد 

000.  أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
التبالي  بحمد  سيدي  السيد 
حي   (5 ضقم  النجود  زنقة  عنوانه)ا( 
العيو5   70000 العيو5    0( الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
التبالي  بحمد  سيدي  السيد 
حي   (5 ضقم  النجود  زنقة  عنوانه)ا( 
العيو5   70000 العيو5   0( الوحدة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 8)  .
840I

fam consulting

 ALL BRAILLE CONSULTING
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

 ALL BRAILLE CONSULTING

INTERNATIONAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 AV وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD IMM 109 APPT N° 43

 3EME ETAGE MARRAKECH  -

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  356 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 ALL BRAILLE CONSULTING

. INTERNATIONAL

 CONSEIL : غرض الشركة أإيجاز

. DE GESTION

 AV  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD IMM 109 APPT N° 43

 3EME ETAGE MARRAKECH  -

50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  THIERRY BRAILLE السيدة 

 RESIDANT AU 21 RUE )عنوانه)ا

  D’HAUTEVILLE 75010 PARISS

. 75010 PARIS  FRANCE

 ALL BRAILLE الشركة 

عنوانه)ا(    CONSULTING

 RESIDANT AU 21 RUE

  D’HAUTEVILLE 75010 PARISS

. 75010 PARIS  FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

  THIERRY BRAILLE السيدة 

 RESIDANT AU 21 RUE )عنوانه)ا

  D’HAUTEVILLE 75010 PARISS

 75010 PARIS  FRANCE

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 766)) .

841I

STE ZIZ COMPTA

ste douya genie civil
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

ste douya genie civil شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر 

الطياضة الريش - 500)5 الريش 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 657

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2   (0(0 يناير   (7 املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ste douya genie الوحيد  الشر8ك 

00.000  دضهم  civil  مبلغ ضبسمالها 

قصر  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 

الريش   5(500  - الريش  الطياضة 

املغرب نتيجة ل : لم تشتغ2 الشركة 

منذ تاسيسها

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الريش   5(500  - الريش  الطياضة 

املفرب. 

و عي5:

السيد)ة( عصام  دو8ا و عنوانه)ا( 

املغرب  الريش   5(500 الريش 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28  أتاض8خ  0  االأتدائية أميدلت  

 )0) تحت ضقم 05 .

842I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

موبوسك ش م م
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

موبوسك ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6  تجزئة 

ندى املرجة واد فاس فاس  - 30000 

فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(8 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

موبوسك ش م م.
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االعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة -اعمال حرة .

عنوا5 املقر االجتماعي : 6  تجزئة 
ندى املرجة واد فاس فاس  - 30000 

فاس املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : اوبعز8ز   املهدي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : الجاوي   السيدة شادية 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي اوبعز8ز  عنوانه)ا( 
فاس   فاس  واد  ندى  تجزئة    6

30000 فاس املغرب .
السيدة شادية الجاوي عنوانه)ا( 
فاس  فاس  واد  ندى  تجزئة    6

30000 فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املهدي اوبعز8ز  عنوانه)ا( 
فاس   فاس  واد  ندى  تجزئة    6

30000 فاس املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 797 .

843I

KTS CONSEIL

LES OLYMPIADES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك 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

LES OLYMPIADES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة 

اإلمام الشافعي وشاضع ماي حسن 

أر8مير ، جنا5 الحاضثي ، ضقم 55 ، 

مجمع الكوكب التجاضي ، كليز - 

 MARRAKECH 500(0 - مراكش

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3575

 (3 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OLYMPIADES

تأجير   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بو  اململوكة  العقاضات  وتشغي2 

املؤجرة.

زاو8ة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

حسن  ماي  وشاضع  الشافعي  اإلمام 

 55 ضقم   ، الحاضثي  جنا5   ، أر8مير 

 - كليز   ، التجاضي  الكوكب  مجمع   ،

 MARRAKECH  500(0  - مراكش 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : البلبال  جاسم  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البلبال  جاسم  السيد 

 8 ضقم  الجديد  السراغنة  دواض 

مراكش    50 00 مراكش  الجنانات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البلبال  جاسم  السيد 
 8 ضقم  الجديد  السراغنة  دواض 
مراكش    50 00 مراكش  الجنانات 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 875)) .

844I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

BIOROOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

BIOROOT  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ساحة 
إأراهيم الروداني، زنقة السينا، 

إقامة أيتهوفن )، الطاأق 3، ضقم 
)8،    - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5( 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BIOROOT
تسيير   : أإيجاز  الشركة  غرض 
وك2  واملقاهي  املطاعم  واستغالل 

مؤسسة ذات صلة .
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
إأراهيم الروداني، زنقة السينا، إقامة 
 -     ،8( ضقم   ،3 الطاأق   ،( أيتهوفن 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 NEAUX usage السيدة 
 JUNQUA Danielle Raymonde
  00 أقيمة  حصة   Renée :  250

دضهم للحصة .
 JUNQUA Etienne السيد 
Pierre Claude :  250 حصة أقيمة 

00  دضهم للحصة .
500 حصة  السيدة ليليا حدب :  

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 NEAUX usage السيدة 
 JUNQUA Danielle Raymonde
 79Avenue de عنوانه)ا(   Renée
 la LIBERATION, N° 79 86000

.POITIERS  FRANCE
 JUNQUA Etienne Pierre السيد
لال  الحي االداضي،  Claude عنوانه)ا( 

تاكركوست )0))5 الحوز املغرب.
عنوانه)ا(  حدب  ليليا  السيدة 
زنقة اأن عجروم، اقامة جاد )، شقة 

ضقم 6  0)900 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 JUNQUA Etienne Pierre السيد
لال  الحي االداضي،  Claude عنوانه)ا( 

تاكركوست )0))5 الحوز املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 
من السج2   339( تحت ضقم   (0( 

الترتيبي.
845I

CADES SARL

CUCHILLAS MAROC
إعال5 متعدد القراضات

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CUCHILLAS MAROC  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
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وعنوا5 مقرها االجتماعي:  6 شاضع 

اللة الياقوت مصطفى املعاني زقم 

85 طاأق )  - - الداضالبيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: -.

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 7  فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تمديد غرض الشركة

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

 
ً
مديرا صالح  مرزوق  السيد  تعيي5 

ً
مشاضكا

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

غرض الشركة

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

التسيير

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 55 773.

846I

fidomek

 SOCIETE MOUAFFAK

TRANSIT LINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE MOUAFFAK TRANSIT

LINE شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة 

األم2 ب شقة 0  أرج موالي عمر - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(963

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SOCIETE MOUAFFAK TRANSIT

.LINE

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.

عماضة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - أرج موالي عمر    0 األم2 ب شقة 

50000 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : املوفق  حمزة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املوفق  حمزة  السيد 

موالي  أرج    0 ب شقة  األم2  عماضة 

عمر 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املوفق  حمزة  السيد 

موالي  أرج    0 ب شقة  األم2  عماضة 

عمر 50000 مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 838 .

847I

JR CONSULTANTS SNC

PROMACLEAN بروماكلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

JR CONSULTANTS SNC

 Rue El Khatib Laraki - Ex , 9

 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،

CASABLANCA MAROC

PROMACLEAN أروماكلي5 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3، شاضع 

آيت بو8ر أوضغو5 - 0050) الداض 

البيراء املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3908(7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  فبراير  )0)    ( في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«735.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   835.000» إلى  دضهم» 
ديو5  مع  مقاصة  إجراء    : طر8ق 

الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 768785.

848I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

LOUD GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 N° 129  ARSET IHIRI BAB

 DOUKALA MARRAKECH ،

40030، MARRAKECH MAROC

LOUD GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

بسفي كدية العبيد جليز ملكية 

الر8ا5 مجموعة 7 /3 مراكش - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (8 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOUD : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.GROUP

مركز   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت

- تدأير عالقات الزبناء والتواص2.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

بسفي كدية العبيد جليز ملكية الر8ا5 

 50000  - مراكش   17/3 مجموعة 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : العماضي  مهدي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : عفيف  بشرف  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العماضي عنوانه)ا(  السيد مهدي 

املسيرة   ب ضقم 5)8 مراكش 50000 

مراكش املغرب.

السيد بشرف عفيف عنوانه)ا( 5 

فيال قباج تجزئة علي اوحماد مراكش 

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العماضي عنوانه)ا(  السيد مهدي 

املسيرة   ب ضقم 5)8 مراكش 50000 

مراكش املغرب

السيد بشرف عفيف عنوانه)ا( 5 

فيال قباج تجزئة علي اوحماد مراكش 

50000 مراكش املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  368.
849I

مكتب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE AGRO FIF
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنوضة عماضة اليعقوبي 

الطاأق الثالث الشقة ضقم 6 ، 
60000، وجدة اململكة املغربية

 SOCIETE AGRO FIF
CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ايريس زنقة بم الربيع 3 ضقم  - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3706 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
أمختصر  اإلقتراء  عند 
 SOCIETE AGRO FIF  : تسميتها 

.CONSULTING
غرض الشركة أإيجاز :  /األشغال 

املختلفة وبشغال البناء.
)/بشغال الري واألشغال الفالحية 

عامة.
واالالت  وشراءاملواد  أيع   /3

الفالحية.
الشمسية:الدضاسة  الطاقة   /5

واالنجاز.

الفالحية  املشاضيع  5/دضاسة 

واملصاحبة التقنية للفالحي5.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  .عنوا5 

 - ضقم    3 الربيع  بم  زنقة  ايريس 

60000 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : عبيبو  ضشيد  السيد 

حصة أقيمة 100,00 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عبيبو  ضشيد  السيد 

ضقم   تجزئة ايريس زنقة بم الربيع3 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عبيبو  ضشيد  السيد 

3 ضقم   تجزئة ايريس زنقة بم الربيع 

60000 وجدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6 3 .

850I

LE PUBLICATEUR LEGAL

L’HERITIERE 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

LE PUBLICATEUR LEGAL

التجزئة 6 الزنقة  5 ضقم 8 ق.ج 

الداض البيظاء التجزئة 6 الزنقة  5 

ضقم 8 ق.ج الداض البيظاء، 0550)، 

الداض البيظاء املغرب

 L’HERITIERE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

العروز ش   قطاع    ضقم 5  حي 

الر8اض - 00 0)  - الرباط. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 50907

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.L’HERITIERE

استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات اللذيذة.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

حي    5 ضقم  قطاع     العروز ش   

الر8اض - 00 0)  - الرباط. املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

اأن سودة قري�شي  أتينة  السيدة 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اأن سودة قري�شي  أتينة  السيدة 

فيال     الصنوبر  اقامة  عنوانه)ا( 

تماضة    (0 00 الصخيرات   املنتزه 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اأن سودة قري�شي  أتينة  السيدة 

فيال     الصنوبر  اقامة  عنوانه)ا( 

تماضة    (0 00 الصخيرات   املنتزه 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   06 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 958)  .

851I

مكتب املحاسبة الصالحي

SOCIETE FOOT FIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنوضة عماضة اليعقوبي 

الطاأق الثالث الشقة ضقم 6 ، 

60000، وجدة اململكة املغربية

SOCIETE FOOT FIVE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ملنوض قطعة ضقم683 طر8ق سيدي 

يحيى - 60000 وجدة املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(8(09

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تعيي5  يناير  )0)    8 املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة( تيكنت 

يوسف كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 53) .

852I

CHAMI CONSEILS

SAVERS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي الفتح شاضع محج محمد 

السادس عماضة اض8نا الطاأق الرابع 

شقة 08 ، 70000، العيو5 املغرب

SAVERS SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي الفتح 

شاضع محمد السادس عماضة اض8نا 
الطاأق الرابع ضقم 08 العيو5 

70000 العيو5 املغرب



8915 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

35785

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. SAVERS SERVICES

خدمات   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عامة .

عنوا5 املقر االجتماعي : حي الفتح 

اض8نا  عماضة  السادس  محمد  شاضع 

الطاأق الرابع ضقم 08 العيو5 70000 

العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

ماءالعيني5   علي  الشيخ  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ماءالعيني5  علي  الشيخ  السيد 

الشطر  ضشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
 70000  0( ضقم    9 ألوك  االول 

العيو5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ماءالعيني5  علي  الشيخ  السيد 

الشطر  ضشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
 70000  0( ضقم    9 ألوك  االول 

العيو5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير    8 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 142/2021.

853I

OSM  CONSTRUCTION ET IMMOBILIER

 OSM  CONSTRUCTION ET

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OSM  CONSTRUCTION ET

IMMOBILIER

   RUE  AZIZ   BELLAL  67

  2ème   ETAGE   N° 3   MAARIF

 CASABLANCA ، 20330،

Casablanca Maroc

 OSM  CONSTRUCTION

ET IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  67 زنقة 

عز8ز أالل الطاأق الثاني ضقم 3 

املعاض8ف الداض البيراء - 0330) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598 87

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 OSM  CONSTRUCTION ET

.IMMOBILIER

غرض الشركة أإيجاز :                                                                                                   

التجزئة   التهيئة،  التجهيز،   •

و ز8ادة قيمة جميع مساحات األضا�شي 

الكائنة في املجال الحرري و القروي. 

شاأه  ما  و  البناء  بشغال   •

دلك.

املتاجرة في مواد البناء.  •

جميع  وبيع  شراء   •
العقاضات، ز8ادة قيمة جميع األضا�شي 

جديدة  أنايات  تشييد  طر8ق  عن 

لجميع الغايات.

البناء،  عمليات  جميع   •

التجزئة و عموما التنمية العقاض8ة.

شراء و استيراد جميع آالت   •

و مواد البناء. 

مع  الكراء  بخد  شراء،   •

جميع  كراء  و  البيع  وعد  أدو5  بو 

العقاضات األخرى املبنية بو غير املبنية 

إلداضتها بو استغاللها.    

العمليات  جميع  وعموما    •

املالية،  الصناعية،  التجاض8ة،  

لها  التي  العقاض8ة،   غير  بو  العقاض8ة 

اضتباط مباشر بو غير مباشر أالغرض 

بعاله والتي من شانها ب5 تساعد على 

إنماء الشركة وكذلك ك2 املساهمات 

كا5  املباشرة كيفما  بو غير  املباشرة 

بهداف  تتبع  مقاوالت  في  شكلها 

مماثلة بو مرتبطة.

 67   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم  الثاني  الطاأق  أالل  عز8ز  زنقة 

 (0330  - املعاض8ف الداض البيراء   3

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الصاليح  عمر  السيد 
 5 الطاأق  الياز8دي  زنقة محمد    6

 (0360 7 حي املستشفيات    الشقة 

الداض البيراء املغرب.

السيدة ساضة العلماوي عنوانه)ا( 

الوازيس   دعيكس  زنقة  مكرض   3

0 05) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الصاليح  عمر  السيد 
 5 الطاأق  الياز8دي  زنقة محمد    6

 (0360 7 حي املستشفيات    الشقة 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 7)7736.

854I

 ميلتي فود كروب ش م

فالور بويلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ميلتي فود كروب ش م

6) شاضع مرس السلطا5   طاأق   
ضقم3 سيدي أليوط ، 30 0)، الداض 

البيراء املغرب

فالوض أو8لدينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  96  شاضع 

انفا طاأق 9 ضقم  9 اقامة الربيع 

انفا  - 0370) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598 6 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فالوض   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

أو8لدينغ.

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.

عنوا5 املقر االجتماعي :  96  شاضع 
انفا طاأق 9 ضقم  9 اقامة الربيع انفا  

- 0370) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  الشو8طي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : العسو�شي  السيدة حياة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الشو8طي محمد عنوانه)ا( 

انصاض  أني  الجديدة  الثانو8ة  حي 

)05)6 الناضوض املغرب.
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السيدة حياة العسو�شي عنوانه)ا( 
ضقم ) زنقة ميشي2 انجدضج ا طاأق5 

الداض   (0 00 ضاسينغ  شقة7   

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشو8طي محمد عنوانه)ا( 

انصاض  أني  الجديدة  الثانو8ة  حي 

)05)6 الناضوض املغرب

السيدة حياة العسو�شي عنوانه)ا( 
ضقم ) زنقة ميشي2 انجدضج ا طاأق5 

الداض   (0 00 ضاسينغ    7 شقة 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم ) 7736.

855I

 شيشا سعيد محاسب معتمد أالرشيدية

BEN YIHS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

أالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا أن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية

BEN YIHS TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الزنقة 

9 الرم 6) حي الشعبة الرشيدية - 

000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5757

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. YIHS TRANS

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.

الزنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - الرشيدية  الشعبة  حي   (6 الرم   9

000)5 الرشيدية املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد يحس احساين  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يحس احساين عنوانه)ا( 

املركز  الريش  غشت   (0 حي   59

500)5 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يحس احساين عنوانه)ا( 

املركز  الريش  غشت   (0 حي   59

500)5 الريش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  ( أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 566.

856I

Fiducie olympia sarl

 GOURAIZIM

 CONSTRUCTION

CORPORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl

 1er  etage n°10groupe  10  rue

 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc

 GOURAIZIM CONSTRUCTION

CORPORATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر ضقم 

 0 عماضة ضقم 556) حي تليال اكادير. 

- 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5697 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 GOURAIZIM CONSTRUCTION

.CORPORATION

غرض الشركة أإيجاز : -1 اشغال 

البناء أك2 انواعه.

للعقاض  البيع  و  البناء  اشغال   2-

أجميع اشكاله.

لالستخدام  املبانى  تشييد   3-

السكني بو التجاضي بو اإليجاضي.

-4 وبشك2 عام ، جميع العمليات 

والتي   ، التجاض8ة واملالية والصناعية 

تساهم بشك2 مباشر بو غير مباشر في 

تحقيق الهدف االجتماعي..

عنوا5 املقر االجتماعي : متجر ضقم 

 0 عماضة ضقم 556) حي تليال اكادير. 

- 80000 اكادير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

العز8ز  عبد  كوض8ز8م  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العز8ز  عبد  كوض8ز8م  السيد 

ضقم  7  امالل  تجزئة  عنوانه)ا( 

انزكا5   86355 انزكا5.  تراست 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العز8ز  عبد  كوض8ز8م  السيد 

ضقم  7  امالل  تجزئة  عنوانه)ا( 

تراست انزكا5. 86355 انزكا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 99075.

857I

ESPACE CONSULTING

LA PARA FRANÇAISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE CONSULTING

 AV ALLAL BEN ABDELLAH,  0

 BUREAUX MENARA, VN ،

30000، FES MAROC

LA PARA FRANÇAISE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

  Hوعنوا5 مقرها اإلجتماعي الرقم

8  , تجزئة ض8اض الياسمي5, طر8ق 

عي5 الشقف,  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PARA FRANÇAISE

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE
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  Hالرقم  : عنوا5 املقر االجتماعي 

طر8ق  تجزئة ض8اض الياسمي5,   ,   8

عي5 الشقف,  - 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

كريستيا5  دوساك  السيد 

  00 حصة أقيمة    50   : ستيفا5  

دضهم للحصة .

خملي�شي:   ادضي�شي  ياسي5  السيد 

50  حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كريستيا5  دوساك  السيد 

 30000 فاس  عنوانه)ا(  ستيفا5  

فاس املغرب.

خملي�شي   ادضي�شي  ياسي5  السيد 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

كريستيا5  دوساك  السيد 

 30000 فاس  عنوانه)ا(  ستيفا5  

فاس املغرب

خملي�شي   ادضي�شي  ياسي5  السيد 

عنوانه)ا( فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  66 .

858I

ATELIER DU DECORATEUR

ATELIER DU DECORATEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ATELIER DU DECORATEUR

)33 شاضع إأراهيم الوضداني، 

الطاأق 5 املكتب  ) إقامة 

الر8حا5، حي املعاض8ف ، 0330)، 

الداضالبيراء املغرب

 ATELIER DU DECORATEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )33 شاضع 

إأراهيم الوضداني، الطاأق 5 املكتب 

 ) إقامة الر8حا5، حي املعاض8ف - 

0330) الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5906 9

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ATELIER DU DECORATEUR

استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بثاث   ، الديكوض  بعمال   ، وتصدير 

 PVC ، عتيق ، شراء وبيع األلومنيوم

الزجاج   ، للصدب  املقاوم  الفوالذ   ،

بثاث   - الديكوض   ، املالمح  والحديد 

الديكوض الداخلي... .

عنوا5 املقر االجتماعي : )33 شاضع 

املكتب   5 الطاأق  إأراهيم الوضداني، 

 - املعاض8ف  حي  الر8حا5،  إقامة   ( 

0330) الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الصفراوي  إسماعي2  السيدة 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الصفراوي  إسماعي2  السيد 

 3 س  م  املحيط  جنا5  عنوانه)ا( 

0)   3))7) داض  عماضة ت  3 شقة 

أوعزة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصفراوي  إسماعي2  السيد 

 3 س  م  املحيط  جنا5  عنوانه)ا( 

0)   3))7) داض  عماضة ت  3 شقة 

أوعزة  املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

859I

البازي استشاضات ش.م.م

شركة فضاء اإلسكان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

البازي استشاضات ش.م.م

ضقم 3  شاضع اللة بمينة قلعة 

السراغنة ، 53000، قلعة السراغنة 

املغرب

شركة فراء اإلسكا5 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 587 

الهنا   قلعة السراغنة - 53000 

قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

537 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

فراء اإلسكا5.

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العامة  األشغال  في  مقاول   - عقاضي 

والبناء..

عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 587 

 53000  - السراغنة  قلعة  الهنا   

قلعة السراغنة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
000.000.  دضهم، مقسم كالتالي:

الرحيم  عبد  السالمي  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة   (.500   :

للحصة .
 (.500   : السيد السالمي املهدي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 (.500   : السيد السالمي محمد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
الكبير  عبد  السالمي  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة   (.500   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  السالمي  السيد 
دواض اوالد صالح العامر8ة  عنوانه)ا( 
قلعة   53000 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب.
السيد السالمي املهدي عنوانه)ا( 
قلعة  العامر8ة  صالح  اوالد  دواض 
السراغنة  قلعة   53000 السراغنة 

املغرب.
السيد السالمي محمد عنوانه)ا( 
قلعة  العامر8ة  صالح  اوالد  دواض 
السراغنة  قلعة   53000 السراغنة 

املغرب.
الكبير  عبد  السالمي  السيد 
دواض اوالد صالح العامر8ة  عنوانه)ا( 
قلعة   53000 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم  عبد  السالمي  السيد 
دواض اوالد صالح العامر8ة  عنوانه)ا( 
قلعة   53000 السراغنة  قلعة 

السراغنة املغرب
السيد السالمي املهدي عنوانه)ا( 
قلعة  العامر8ة  صالح  اوالد  دواض 
السراغنة  قلعة   53000 السراغنة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أقلعة السراغنة  أتاض8خ 08 

فبراير  )0) تحت ضقم 48/2021.
860I
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IBK Consulting

 UNION DE TRAVAUX ET

COMMERCE
إعال5 متعدد القراضات

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

 UNION DE TRAVAUX ET

COMMERCE  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: مجمع 

الصناعي اكادير 39 تكاديرت جماعة 

دضاضكة اكادير - 8000 اكادير املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 6759

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في    ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

التوقيع املشترك للسيد او�شي هشام 

والسيد مباضك امو�شى

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
-تحو28 املقر االجتماعي من «ضقم 57 

تجزئة ب) تسيال الدشيرة الجهادية» 

 39 اكادير  الصناعي  مجمع   » الى  

تكاديرت جماعة دضاضكة اكادير».

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
القانو5  من   5 ضقم  البند  تعدي2 

االسا�شي

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
 57 «ضقم  تحو28 املقر االجتماعي من 

تجزئة ب) تسيال الدشيرة الجهادية» 

 39 اكادير  الصناعي  مجمع   » الى  

تكاديرت جماعة دضاضكة اكادير».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أانزكا5  

 )0) تحت ضقم 855.

861I

ائتمانية لرفيد

 BEN SAID IRRIGATION

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية لرفيد

شاضع مالك اأن مرح2’ زنقة طنجة, 

عماضة املحيط, طاأق الثاني ضقم:5  

، 000)9، العرائش املغرب

 BEN SAID IRRIGATION SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 

حمو سميد املاء ج وق العوامرة 

دائرة اللكوس - 000)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6053

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SAID IRRIGATION SARLAU

دضاسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتنفيد مشاضيع معدات الري املحلية

الري  معدات  تركيب  اعمال 

أالقطعة

دضاسة وتنفيد العم2 الزضاعي.

عنوا5 املقر االجتماعي : دواض اوالد 

حمو سميد املاء ج وق العوامرة دائرة 

اللكوس - 000)9 العرائش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد محمد أن سعيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد أن سعيد عنوانه)ا( 
وق  ج  املاء  سميد  حمو  اوالد  دواض 

 9(000 اللكوس  دائرة  العوامرة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد أن سعيد عنوانه)ا( 
وق  ج  املاء  سميد  حمو  اوالد  دواض 

 9(000 اللكوس  دائرة  العوامرة 

العرائش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 431/2021.

862I

aice compta

BEST DROGUERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

BEST DROGUERIE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 65 زنقة 

عبدهللا املديوني الطاأق   شقة ) 

دضب عمر  - 0090) البيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598665

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEST  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. DROGUERIE
غرض الشركة أإيجاز : شراء وبيع 

بدوات العقاقير والكهرباء.
زنقة   65  : عنوا5 املقر االجتماعي 
 ( شقة  الطاأق    املديوني  عبدهللا 
دضب عمر  - 0090) البيراء  املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد حسا5 الطو28 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسا5 الطو28 عنوانه)ا( 
 65 القدس مجموعة  البرنو�شي حي 

ضقم 5  0)06) البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسا5 الطو28 عنوانه)ا( 
 65 القدس مجموعة  البرنو�شي حي 

ضقم 5  0)96) البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 8)7750.

863I

األستاذ جالل حكمت موثق أمراكش

« AMKSOU » أمكسو
مجموعة ذات النفع االقتصادي

توسيع نشاط الشركة 

األستاذ جالل حكمت موثق أمراكش
5 ، شاضع األمير موالي عبدهللا إقامة 
الصفاء مدخ2 «ب» الطاأق ) ضقم 8 

، 50000، مراكش املغرب
بمكسو « AMKSOU » مجموعة 

ذات النفع االقتصادي
وعنوا5 مقرها االجتماعي بيت 

الوسا5 دائرة زايدة ميدلت - 55350 
ميدلت املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 5) يناير  )0) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
البذوض  وتسو8ق  تمو8ن   1-
واألغراس املنتجة محليا بو املستوضدة 
أجميع بنواعها واملسجلة في السج2 
للمعايير  تستجيب  والتي  الرسمي 
املنصوص عليها في القانو5 املعمول 

أه في هذا اإلطاض؛
-2 املشاضكة في االستثماض في قطاع 

البذوض واألغراس؛
منح الصالحية ملجلس اإلداضة   3-
املجموعة  ضئيس  تعيي5  بج2  من 

وتحديد مدة انتداأه؛  
من  و6    3 الفصلي5  تعدي2   4-

النظام األسا�شي للمجموعة..
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
3) ماضس  أتاض8خ  االأتدائية أميدلت  

 )0) تحت ضقم 95.
864I

Sté COMPTADAM Sarl au

 GLOBALTEC CENTRE DE
 FORMATION CONTINUE

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

Sté COMPTADAM Sarl au
 KENITRA 26RUE AL

 MOUTANABI RESID. TAYIBA
 BUREAU N° 3، 14000، kenitra

Maroc
 GLOBALTEC CENTRE DE
 FORMATION CONTINUE
PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي تجزئة 
الوفاء  0 ضقم 75 القنيطرة - 

5000  القنيطرة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5(769

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (0(0 نونبر   (7 في  املؤضخ 
«التعليم  من  الشركة  نشاط  تغيير 
والتنمية  «املباني  إلى  املستمر.» 

العقاض8ة؛
بو  املتنوعة  األعمال  مقاول 

اإلنشائية ؛
التعليم املستمر.».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 
ضقم  تحت  بأر28  )0)    (

.((9   ( 0 558 

865I

مقاولة في الحساأات

Sté Anir Boujattouy
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مقاولة في الحساأات
)6 شاضع محمد الخامس ا ص.. ب 

335، 000)3، الحسيمة املغرب
Sté Anir Boujattouy شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي أدواض 

تساسنت أمكا5 يسمى «تسكومي5» 
جماعة وقيادة ازموض5 اقليم 
الحسيمة - 000)3 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
33(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Anir Boujattouy

توزيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
السمك

نق2 البرائع لحساب الغير
أيع السمك أالجملة .

أدواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
«تسكومي5»  تساسنت أمكا5 يسمى 
اقليم  ازموض5  وقيادة  جماعة 
الحسيمة - 000)3 الحسيمة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

نوضالدين  أوجطوي  السيد 
طاعة  ايت  زنقة   (5 عنوانه)ا(  
الحسيمة 000)3 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

نوضالدين  أوجطوي  السيد 
طاعة  ايت  زنقة   (5 عنوانه)ا(  

الحسيمة 000)3 الحسيمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 9) .

866I

CAM

HYPER AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (7 

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC
HYPER AUTO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  7) 
الزنقة 7  شاضع املقاومة الحسنية 
  املحمدية - 0800)  املحمدية 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 6575

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2   (0(0 نونبر   05 املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  HYPER AUTO الوحيد  الشر8ك 

دضهم    00.000 ضبسمالها  مبلغ 

اإلجتماعي  7)  مقرها  وعنوا5 

الزنقة 7  شاضع املقاومة الحسنية   

املحمدية - 0800)  املحمدية املغرب 

نتيجة ل : املنافسة.

ب  7)  التصفية  مقر  حدد  و 

الزنقة 7  شاضع املقاومة الحسنية   

املحمدية - 0800) املحمدية املغرب. 

و عي5:

عبد  الحكيم   عبد  السيد)ة( 

الشحوطة  دواض  عنوانه)ا(  و  الخالق 

) 0800)  املحمدية املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 870.

867I

Sté COMPTADAM Sarl au

 GLOBALTEC CENTRE DE
 FORMATION CONTINUE

PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

Sté COMPTADAM Sarl au

 KENITRA 26RUE AL

 MOUTANABI RESID. TAYIBA

 BUREAU N° 3، 14000، kenitra

Maroc

 GLOBALTEC CENTRE DE

 FORMATION CONTINUE
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PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5   زنقة 
سبو مركز االعمال الشوب مكتب 
) الطاأق 5 - 5000  القنيطرة 

املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5(769

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 7) نونبر 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
«5   زنقة سبو مركز االعمال الشوب 
مكتب ) الطاأق 5 - 5000  القنيطرة 
ضقم  الوفاء  0  «تجزئة  إلى  املغرب» 
القنيطرة     5000  - القنيطرة   75

املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 
ضقم  تحت  بأر28  )0)    (

.((9   ( 0 558 

868I

cafge

IL CAVALLINO DA BRAUNO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

cafge
 Mustapha el maani، (35
20130، casablanca maroc

 IL CAVALLINO DA BRAUNO
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 93) شاضع 
الزضقطوني حي ضاسي5 - 0000) الداض 

البيراء  املغرب .
«مالءمة النظام األسا�شي للشركة»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(79377
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 05 ماضس  )0)
األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرض 
القانو5:  مقتريات  مع  للشركة 
أطبوط  السيد  من  الحصة  تفو8ت 
700  حصة لفائدة  السيد  السعيد 

أوجمعة آيت عبد املجيد

استقالة السيد أطبوط السعيد 

من منصبه كمسير للشركة. 

كومري  زكية  السيدة  -تعيي5 

منح سلطة 
ُ
املسيرة الوحيدة للشركة ت

التوقيع للمسيرة  الوحيدة 

تجديد القانو5 األسا�شي

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 0 )775.

869I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

STE JOHAR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

 SOCIETE JOHAR TRAVAUX

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 3500000,00   ضبسمالها  

عنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

66مكرض تجزئة أوتاملي5 الراشيدي

RC 11853

تعيي5 مسير جديد مشاضك 

مسج2  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أتاض8خ 2021/04/06

   OR 4515/2021 تحت عدد

 Quit 4663 RE

(0( 000573(6 0  

قرض ما يلي 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

تم تعيي5  بأر28  )0)   06 املؤضخ في 

مسير جديد للشركة السيد الصلبي 

محمود كمسير مشاضك آخر مع املسير 

الساأق السيد الصلبي مصطفى ملدة 

غير محدودة.

أموجب  الشركة  وتتعهد 

إمراءات السيد الصلبي مصطفى بو 

السيد الصلبي محمود.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالرشيدية أتاض8خ 3 بأر28 

 )0)تحت ضقم 2021/177

870I

achaa lahcen

 Société Générale des

 travaux routiers et

ouvrages -S.G.T.R.O
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

achaa lahcen

 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID

 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 Société Générale des travaux

  routiers et ouvrages -S.G.T.R.O

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 7 

تجزئة ضقم 399 املنطقة الصناعية 

املساض - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (775

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Société : اإلقتراء أمختصر تسميتها

 Générale des travaux routiers et

. ouvrages -S.G.T.R.O

-مساح   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الكميات

-املقاول العام ومقاول البناء.
 7 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

املنطقة الصناعية   399 تجزئة ضقم 

املساض - 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد محمد عبد الوي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : أونواضة  ضضوا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد عبد الوي عنوانه)ا( 

قصرالسهلى أودينب الرشيدية  

000)5 الرشيدية املغرب.

السيد ضضوا5 أونواضة عنوانه)ا( 

  53 50 أن جر8ر   7 حي إفر8قيا ضقم 

أن جر8ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد عبد الوي عنوانه)ا( 

الرشيدية  أودينب  قصرالسهلى 

000)5 الرشيدية املغرب

السيد ضضوا5 أونواضة عنوانه)ا( 

  53 50 أن جر8ر   7 حي إفر8قيا ضقم 

أن جر8ر املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 68 )) .

871I

PRINCELESS DECORATION & DESIGN

 PRINCELESS DECORATION

& DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 PRINCELESS DECORATION &

DESIGN

. . ،. ،, .

 PRINCELESS DECORATION

DESIGN & شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 05 زنقة 

شاضع ديكسمود الطاأق االول 

العماضة ) أنجدية - 0) 0) الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598739

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 PRINCELESS DECORATION &

.DESIGN

: مشتريات  غرض الشركة أإيجاز 

الجملة وشبه الجملة و / بو التجزئة 

ومبيعات البرائع والبرائع..

 05  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
االول  الطاأق  زنقة شاضع ديكسمود 

الداض   (0 (0  - أنجدية   ( العماضة 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد يونس ايت العربي :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العربي  ايت  يونس  السيد 

  (5 عنوانه)ا( لشاضتو بي تي بي ضقم 

فرنسا  موال5   03000 فرنسا  موال5 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ابشوش  ضشيد  السيد 

حي   5( شاضع الحسن أونعما5 ضقم 

الداخلة  )8550 اكادير املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775036.

872I

SOFINACTE

 SOCIETE POLYVALENTE»

 DE RECHERCHE D›ETUDE

 ET DE DEVELOPPEMENT»

««SPRED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL

 ABRAR » N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE POLYVALENTE DE»

 RECHERCHE D›ETUDE ET DE

 «DEVELOPPEMENT» «SPRED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي الفرح 

أنسودة قطعة ضقم 76 فاس 30050 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(89

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SOCIETE POLYVALENTE DE»

 RECHERCHE D’ETUDE ET DE

.«DEVELOPPEMENT» «SPRED

-مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

دضاسة و بأحات

- مبرمج محل2 ومصمم كمبيوتر 

- استيراد و تصدير.

عنوا5 املقر االجتماعي : حي الفرح 
أنسودة قطعة ضقم 76 فاس 30050 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد اسماعي2 لطفي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اسماعي2 لطفي عنوانه)ا( 
   ساحة نواكشوط تجزئة مبروكة 

الزهوض   30060 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعي2 لطفي عنوانه)ا( 
   ساحة نواكشوط تجزئة مبروكة 

الزهوض   30060 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )80 .
873I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CHALLEGE BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CHALLEGE BATIMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 LOT 38  وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 SOFIA AIN AAMIR 4eme ETAGE

 APPARTEMENT N°12 FES -
.30000 FES MAROC
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.6 50 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (0(0 دجنبر  في  3  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»    .700.000»

  .800.000» إلى  دضهم»    00.000»

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 770 .

874I

MLM FINANCE

UNISAMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

UNISAMED  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شقة 

ضقم 5 الطاأق السفلي اأن طفي2 

-د- ألبكاض مراكش - 50000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3609

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. UNISAMED

غرض الشركة أإيجاز : أيع و شراء 

وكراء معدات التطبيب .
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شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
طفي2  اأن  السفلي  الطاأق   5 ضقم 
مراكش   50000  - ألبكاض مراكش  -د- 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام جاعة :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد احمد اتما5 :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جاعة  هشام  السيد 
االمام  اقامة   7 ملحاميد  اسكجوض 
ضقم     شقة  عماضة    السهيلي 

50000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  اتما5  احمد  السيد 
ضقم  الشقة  عماضة     الز8تو5  أرج 
مراكش   50000 ملحاميد مراكش    7

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جاعة  هشام  السيد 
االمام  اقامة   7 ملحاميد  اسكجوض 
ضقم     شقة  عماضة    السهيلي 

50000 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  اتما5  احمد  السيد 
ضقم  الشقة  عماضة     الز8تو5  أرج 
مراكش   50000 ملحاميد مراكش    7

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 895)) .
875I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

YAMODA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

YAMODA CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
الثاني حي الجود شاضع اأو ظبي الرقم 
)3 مكرض - 3000) أني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  (99

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.YAMODA CAR
كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات أدو5 سائق.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الثاني حي الجود شاضع اأو ظبي الرقم 
)3 مكرض - 3000) أني مالل املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 (.500   : ياسي5  دوميا  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (.500   : محمد  الكح2  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد دوميا ياسي5 عنوانه)ا( حي 
النصر افوضاض 000)) از8الل املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  الكح2  السيد 
 7 الشقة   55 العماضة  االم2 الرحى 

3000) أني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دوميا ياسي5 عنوانه)ا( حي 
النصر افوضاض 000)) از8الل املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 5 5.
876I

موضوكو كومبتونس اكاونت

ALOES PEPINIERES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

موضوكو كومبتونس اكاونت

شقة 7  الطاأق 5 أرج مناضة ) 

مدخ2 ا شاضع عبد الكر8م الخطابي 

، 50000، مراكش املغرب

ALOES PEPINIERES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزءة 

اكيود قطعة ضقم 3  سماللية - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  36  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALOES : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. PEPINIERES

غرض الشركة أإيجاز : - مشت2

- شراء وبيع النباتات.

تجزءة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - سماللية    3 ضقم  قطعة  اكيود 

50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

جينيفيف  أاتر8ك  كيفن  السيد 

  00 أقيمة  حصة    00   : ليليفر 

دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

جينيفيف  أاتر8ك  كيفن  السيد 
ليليفر عنوانه)ا( تجزءة اكيود قطعة 
مراكش   50000 سماللية    3 ضقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
جينيفيف  أاتر8ك  كيفن  السيد 
ليليفر عنوانه)ا( تجزءة اكيود قطعة 
مراكش   50000 سماللية    3 ضقم 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 895)) .
877I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AGRITRANSMAT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE AGRITRANSMAT SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر 

اسر8ر مدغرة الراشيدية - 000)5 
الراشيدية املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  بأر28  )0)    5 في  املؤضخ 

املصادقة على :
عرقوب  هند  )ة(  السيد  تفو8ت 
00  حصة اجتماعية من بص2 00  
فاطمة  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

حدادة أتاض8خ 5  بأر28  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  3 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم  8 .
878I
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KHOUYI BADIA

GIFT LUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

GIFT LUX SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي االقامة 

7)  الشقة 3 الطاأق االول تجزئة 

الشهد ية الشطر )  - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(953

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   ( 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GIFT  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.LUX SARL AU

تصنيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التجمي2  مستحررات  منتجات 

وصحة الجسم - االستيراد والتصدير.

االقامة   : املقر االجتماعي  عنوا5 

الطاأق االول تجزئة   3 الشقة    (7

الشهد ية الشطر )  - 50000 مكناس 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة فاطمة صر8ح  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيدة فاطمة صر8ح  
الز8تو5   جنا5  تجزئة  مكرض   5 ضقم 

املنصوض  50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيدة فاطمة صر8ح  
الز8تو5   جنا5  تجزئة  مكرض   5 ضقم 

املنصوض  50000 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 8 8 .
879I

STE FIDUTRA-COM

SM EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM
عماضة البركة الطاأق 3 ضقم 9  شاضع 

عالل الفا�شي ، 50000، مراكش 
املغرب

SM EXPERTISE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 
البركة الطاأق 3 شقة ضقم 9  شاضع 

عالل الفا�شي - 50000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  3595

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SM  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.EXPERTISE
مكتب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

للدضاسات والتحقيقات والبحوث.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
9  شاضع  3 شقة ضقم  البركة الطاأق 

مراكش   50000  - الفا�شي  عالل 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 50   : السحيمي  مروا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد محمد الفايجي :  50 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مروا5 السحيمي عنوانه)ا( 

سيبع   63 ضقم  تسلطانت  تجزئة 

50050 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  الفايجي  محمد  السيد 

ش  م  ح   03 الوحدة   (( ألوك   09

50070 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفايجي  محمد  السيد 

ش  م  ح   03 الوحدة   (( ألوك   09

50070 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 886)) .

880I

IA CONSTRUCTION

IA CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IA CONSTRUCTION

ضقم 5   دضب حادة تاضودانت ، 

83000، تاضودانت املغرب

IA CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5   

دضب حادة تاضودانت - 83000 

تاضودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
759 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CONSTRUCTION
اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البناء
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 83000  - دضب حادة تاضودانت     5

تاضودانت املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد ايت ملعلم املصطفى :  330 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 330   : السيد ايت ملعلم اأراهيم 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 350   : الحسي5  اأيش  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى  ملعلم  ايت  السيد 
املحايطة  قشاش  أال  عنوانه)ا( 

تاضودانت 83000 تاضودانت املغرب.
اأراهيم  ملعلم  ايت  السيد 
قشاش  أال  كوشام  زنقة  عنوانه)ا( 

تاضودانت 83000 تاضودانت املغرب.
عنوانه)ا(  الحسي5  اأيش  السيد 
جنا5 التصر8ف املحايطة تاضودانت 

83000 تاضودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى  ملعلم  ايت  السيد 
املحايطة  قشاش  أال  عنوانه)ا( 

تاضودانت 83000 تاضودانت املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أتاضودانت   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 87).
881I
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Société somicoc

شركة كوسميتيك ماي-هين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة كوسميتيك ماي-هي5 شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر ضقم 

  تجزئة الحبابي الدكاضات  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(65

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

كوسميتيك ماي-هي5.

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مستحررات التجمي2 أالتقسيط.

عنوا5 املقر االجتماعي : متجر ضقم 

  تجزئة الحبابي الدكاضات  - 30000 

فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة الخالدي نسر8ن :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نسر8ن  الخالدي  السيدة 
زنقة   95 ابي هر8رة  شاضع  عنوانه)ا( 

كينيا الزهوض    30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نسر8ن  الخالدي  السيدة 
زنقة   95 ابي هر8رة  شاضع  عنوانه)ا( 

كينيا الزهوض   30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1776/2021.

882I

أن علي لألستشاضة ش م م

KECHLUX COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

أن علي لألستشاضة ش م م

)95 تجزئة املساض طر8ق بسفي 

مراكش ، 50000، مراكش املغرب

KECHLUX COSMETICS   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )95 

تجزئة املساض طر8ق اسفي  مراكش  - 

00 50  مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (65 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.  KECHLUX COSMETICS

الترو8ج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

ملنتجات التجمي2.

عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم )95 

تجزئة املساض طر8ق اسفي  مراكش  - 

00 50  مراكش املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الغوف  حسن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : الغوف   حسن  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغوف   السيد حسن 

393  60 50 مراكش  حي تاضكة ضقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغوف   السيد حسن 

393  60 50 مراكش  حي تاضكة ضقم 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 036)) .

883I

LEADER FINANCE

G-A BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

G-A BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

األول ضقم ) عماضة 0)5 املناض 3 

عملية الشرف مراكش مراكش 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  (979

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G-A  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BATIMENT
بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 3 املناض   5(0 عماضة   ( ضقم  األول 
مراكش  مراكش  الشرف  عملية 

50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد هللا ايت بوكدير :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : السيد عبد هللا أوسعيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بوكدير  ايت  هللا  عبد  السيد 
دواض الهبيشات  ضقم  57  عنوانه)ا(  
مراكش   50000 تاسلطانت مراكش 

املغرب.
السيد عبد هللا أوسعيد عنوانه)ا(  
عبد  سيدي  تمازوزت  جواأر  دواض 
مراكش   50000 مراكش  هللا غيات  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوكدير  ايت  هللا  عبد  السيد 
دواض الهبيشات  ضقم  57  عنوانه)ا(  
مراكش   50000 تاسلطانت مراكش 

املغرب
السيد عبد هللا أوسعيد عنوانه)ا(  
عبد  سيدي  تمازوزت  جواأر  دواض 
مراكش   50000 مراكش  هللا غيات  

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (9 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )35)) .

884I

ME FIDUCIAIRE 

 SOCIETE MED TRAVAUX

INDUSTRIEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

 SOCIETE MED TRAVAUX

INDUSTRIEL SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  0  شاضع 

مولى عبد العز8ز مكتب ضقم 5  - 

5000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6005 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SOCIETE MED TRAVAUX

.INDUSTRIEL SARL AU

وضشة   *  : غرض الشركة أإيجاز 

عم2 لالصالح الصناعي 

او  املختلفة  االعمال  في  *مقاول 

البناء

* مقاول و موضد في الشاضبونت.
  0  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
  5 شاضع مولى عبد العز8ز مكتب ضقم 

- 5000  القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد محمد عدضاوي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد عدضاوي عنوانه)ا( 
   6 ضقم   (8 ألوك   3 الوحدة  حي 

5000  سيدي يحيى الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد عدضاوي عنوانه)ا( 
   6 ضقم   (8 ألوك   3 الوحدة  حي 

5000  سيدي يحيى الغرب املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 09 بأر28 

 )0) تحت ضقم -.
885I

مكتب معيشة للحساأات و األستشاضات الجبائية

BENGUER TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

مكتب معيشة للحساأات و 
األستشاضات الجبائية

حي السالم ألوك E  ضقم )) -- سيدي 
سليما5 ، 00)5 ، سيدي سليما5 

املغرب
BENGUER TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : حي 
الياسمي5 ضقم  539 ألوك س  - 
6000  سيدي قاسم املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.(8393
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  8  ماضس  )0)  املؤضخ في 
BENGUER TRAVAUX  شركة ذات 
ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000
 539 ضقم   الياسمي5  حي  اإلجتماعي 
قاسم  سيدي    6000  - س   ألوك 
على  القدضة  لعدم  نتيجة  املغرب 

املسايرة بسبب كوفيد 9 .
و عي5:

أنسا�شي و  نوضالدين    السيد)ة( 
عنوانه)ا( دواض الطيسا5 لواد 00)5  
)ة(  سيدي سليما5 املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي  ماضس  )0)    8 أتاض8خ 
 - س   ألوك   539 ضقم   الياسمي5 

6000  سيدي قاسم املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  االأتدائية بسيدي قاسم  

بأر28  )0) تحت ضقم 05).

886I

FIDUCIARE IITIMANE

FRIGO ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC
FRIGO ATLAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الغايدة 
0  دائرة ايموزاض  كنداض تر8بو آيت 
سرغوشي5 وآيت حمو بو يوسف- 
محافظة صفرو - 000 3 صفرو 

املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.795

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   (( في  املؤضخ 

املصادقة على :
كر8م  محمد  )ة(  السيد  تفو8ت 
اجتماعية  حصة    (.000 سنو�شي 
لفائدة   حصة    (.000 بص2  من 
أتاض8خ  الخطاب سنو�شي  )ة(  السيد 

)) ماضس  )0).

)ة( مهدي سنو�شي  تفو8ت السيد 

حصة اجتماعية من بص2    (.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    (.000

ماضس   (( أتاض8خ  سنو�شي  الخطاب 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   (6 أتاض8خ  االأتدائية أصفرو  

 )0) تحت ضقم 87 .

887I

ديوا5 الخدمات

NUMBER 1 PIECE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا5 الخدمات

شاضع محمد الخامس ضقم 95 سيدي 

قاسم ، 6000 ، سيدي قاسم 

املغرب

NUMBER 1 PIECE AUTO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2 
ضقم   حي السالم ألوك 5 ضقم 9  - 

00)5  سيدي سليما5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3 07

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.NUMBER 1 PIECE AUTO

أيع قطع   : غرض الشركة أإيجاز 

غياض السياضات

التصدير و االستيراد.

املح2   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 -   9 ضقم   5 ضقم   حي السالم ألوك 

00)5  سيدي سليما5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السعيدي  معاد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد معاد السعيدي عنوانه)ا( 

00)5  سيدي   5( ضقم  حي املناضة   

سليما5 املغرب.

السيد محمد حسوني عنوانه)ا( 

حي السالم ألوك 6) ضقم 55 00)5  

سيدي سليما5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معاد السعيدي عنوانه)ا( 

00)5  سيدي   5( ضقم  حي املناضة   

سليما5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاض8خ  قاسم   بسيدي  االأتدائية 

تحت ضقم -.

888I

دضعة اضشادات ش.م.م

 AFRICA POMPES

HYDRAULIQUES APH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

دضعة اضشادات ش.م.م

شاضع محمد الخامس ص.ب ضقم 0  

وضزازات ، 55000، وضزازات املغرب

 AFRICA POMPES

HYDRAULIQUES APH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االزدهاض ضقم 55  عملية القادسية - 

50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3575

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFRICA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.POMPES HYDRAULIQUES APH

تركيب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املضخات ومعدات الضخ

استيراد وتصدير

.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

55  عملية القادسية -  االزدهاض ضقم 

50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : أوادية   منعم  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أوادية   منعم  السيد 

  (65 ضقم  د  الشمالي  الجديد  الحي 

50 53 أن جر8ر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أوادية   منعم  السيد 

  (65 ضقم  د  الشمالي  الجديد  الحي 

50 53 أن جر8ر املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 775)) .

889I

STE FIDU-LIDOU SARL

MARZIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

MARZIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 36 

مكرض زنقة 3 حي سيدي الهادي 

الطاأق الثاني زواغة - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(85

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MARZIN

انتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع منتوجات التجمي2، والتجاضة.

ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

حي سيدي الهادي   3 مكرض زنقة   36

30000 فاس   - الطاأق الثاني زواغة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : زغلي2  نعيمة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد محمد القري :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زغلي2  نعيمة  السيدة 
 07 ضقم    ( عماضة  الفجر  اقامة 

البيراء  الداض   (06 0 البرنو�شي  

املغرب.

عنوانه)ا(  قري  محمد  السيد 

الشقة   حي واد    ( اقامة السعادة 

فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زغلي2  نعيمة  السيدة 
 07 ضقم    ( عماضة  الفجر  اقامة 

البيراء  الداض   (06 0 البرنو�شي  

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1799/2021.

890I

STE AYAD CONSULTING SARL

ZERHOUN FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

ZERHOUN FER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 05  زنقة 

سيدي بحمد أن شقرو5  - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

37059

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ZERHOUN FER
غرض الشركة أإيجاز :  أيع بدوات 

البناء أالجملة.
عنوا5 املقر االجتماعي : 05  زنقة 
 60000  - سيدي بحمد أن شقرو5  

وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : الصديق  سفيا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : الصديق  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيا5 الصديق عنوانه)ا( 
طر8ق الجزائر كلم 7 ضيعة الصديق 

دو5 60000 وجدة املغرب.
السيد محمد الصديق عنوانه)ا( 
شاضع محمد الخامس ضيعة الصديق 

كلم7 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيا5 الصديق عنوانه)ا( 
طر8ق الجزائر كلم 7 ضيعة الصديق 

دو5 60000 وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 95) .
891I

ACSERIS Expert-comptable

 INSTITUT DES METIERS
 DE L›EXCELLENCE

OPERATIONNELLE «IMEXO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah (0
 Rés Yasmine n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
 INSTITUT DES METIERS

 DE L›EXCELLENCE

  OPERATIONNELLE «IMEXO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ملباطا 

فال ضقم 35، خليج طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(9 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسمية 

أمختصر  اإلقتراء  عند 

 INSTITUT DES  : تسميتها 

 METIERS DE L’EXCELLENCE

. OPERATIONNELLE «IMEXO

تدض8ب   : أإيجاز  الشركة  غرض 

,نصائح ودعم للشركات

تعز8ز مهاضات العم2

إداضة  بنظمة  وتنفيذ  الخبرة 

املراقبة واألداء..

ملباطا   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 90000  - خليج طنجة   ،35 فال ضقم 

طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

0.000 3.  دضهم، مقسم كالتالي:

  .(00   : السيد الحسي5 دودوح 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد سعد داودي :  800 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

    00  : ألقايد  إأراهيم  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ألقايد  إأراهيم  السيد 

إقامة سلمى زنقة محمد   36 الشقة 

فاس   30 00 فاس  ج  م  الغازي 

املغرب.

السيد الحسي5 دودوح عنوانه)ا( 
أاديس  إأن  الحميد  عبد  زنقة   ((
الشقة 5  فاس 00 30 فاس املغرب.
السيد سعد داودي عنوانه)ا( 5  
زنقة سلما5 الفاض�شي أوضمانة فاس 

00 30 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ألقايد  إأراهيم  السيد 
إقامة سلمى زنقة محمد   36 الشقة 
فاس   30 00 فاس  ج  م  الغازي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3566.

892I

BETON CIRE FLOOR DESIGN

 BETON CIRE FLOOR
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

BETON CIRE FLOOR DESIGN
55  شاضع محمد الخامس الطاأق 
 Tanger ،90000 ، (8 الرابع شقة

Maroc
 BETON CIRE FLOOR DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 57 
مفتاح الخير شاضع ولي العهد  - 

90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5 09

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BETON CIRE FLOOR DESIGN

مركز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الخرسانة الزخرفية.

ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - مفتاح الخير شاضع ولي العهد    57

90000 طنجة املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد مرزوق عبدالعز8ز  :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالعز8ز   مرزوق  السيد 

عنوانه)ا( حي مسنانة قطاع السطوع 

زنقة 6)   90000 طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالعز8ز  مرزوق  السيد 

عنوانه)ا( حي مسنانة قطاع السطوع 

زنقة 6)  90000 طنجة املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )6  5).

893I

LABRASS MULTISERVICES SARL

M.N.M BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

ضقم  ) شاضع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيو5 املغرب

M.N.M BUILDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة ألوك E أقعة ضقم 588 

العيو5  - 70000 العيو5  املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36 ( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.M.N.M BUILDING

بشغال    : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء - الشبكات والطرقات -  بشغال 

الحفر - االشغال العامة  .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 588 ضقم  أقعة   E ألوك  الوحدة 

العيو5  - 70000 العيو5  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : ماموني  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  .000  : ماموني  محمد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ماموني  محمد  السيد 

دواض اوالد حمو أوطيب بوالد امحمد 

تاوض8رت 65800 تاوض8رت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ماموني  محمد  السيد 

دواض اوالد حمو أوطيب بوالد امحمد 

تاوض8رت 65800 تاوض8رت املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 7)  .

894I

AGC CONSULTING

 TOWER تور فنونسيال كروب

FINANCIAL GROUP
تعيي5 متصرفي5

AGC CONSULTING

50)، زاو8ة شاضع موالي يوسف 

وبوضدو، الطاأق 5، شقة    ، 

0050)، الداض البيراء املغرب

 TOWER توض فنونسيال كروب

FINANCIAL GROUP «شركة  

املساهمة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي:  3 ، 

شاضع بنفا، اقامة بزوض، مكتب   ب 

- - الداض البيراء املغرب.

«تعيي5 متصرفي5»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: -.

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 30 ماضس  )0)

خالل  متصرفي5  تعيي5  تقرض 

السنوات املالية التالية: 

(0(  -

(0(( -

(0(3 -

األشخاص الطبيعيو5: 

السيد)ة( ندى الشر8بي أصفته)ا( 

متصرف والكائن عنوانه)ا( ب: اقامة 

أوعزة  داض   (0000 سكو8ر   صن 

املغرب

القاسمي  مليكة  السيد)ة( 

والكائن  متصرف  أصفته)ا( 
أوزنيقة  أيس،   ( ضقم  ب:  عنوانه)ا( 

أاي، 00 3   أوزنيقة  املغرب

بمي5 األزهر أصفته)ا(  السيد)ة(  

متصرف والكائن عنوانه)ا( ب: قطعة 

حي الر8اض،   ، 3 ألوك ل ضقم   ، 9

00 0  الرباط املغرب

املمث2   ( االعتباض8و5  األشخاص 

الدائم(: 

-

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 33 775.

895I

FLASH ECONOMIE

GEOMEDIA

إعال5 متعدد القراضات

.GEOMEDIA S.A

شركة مساهمة، ضبسمالها 

00.00 .)5.60 دضهم

املقر الرئيس: 7 ، زنقة ديكسمود - 

الـداضالبيرـاء

السج2 التجاضي ضقم 35.803   - 

التعر8ف الرر8بي ضقم 838 0  

التعر8ف املوحد للمقاولة 

0000(803(0000(7

التخفيض من ضبسمال الشركة

عبر إعادة شراء األسهم

ماضس  )0)،   (3 أتاض8خ  بوال:     

قام مجلس اإلداضة أاإلشهاد على عدم 

وجود بي اعتراض على إنجاز عملية 

الشركة  ضبسمال  من  التخفيض 

وذلك عبر قيام الشركة أإعادة شراء 

بسهمها.

اإلداضة  مجلس  قام  كما  ثانيا: 

ماضس  )0)  أتاض8خ  3  املنعقد 

أاإلشهاد على ما يلي:

اإلنجاز النهائي لعملية تخفيض   ·

 555.500.00 ضبسمال الشركة أمبلغ 

دضهم.

من النظام   6 تعدي2 الفص2     ·

األسا�شي للشركة وفق ما قرضه الجمع 

املنعقد  للشركة  االستثنائي  العام 

أتاض8خ 05 فبراير  )0).

تم اإليداع القانوني أكتاأة  ثالثا: 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

أالداضالبيراء أتاض8خ 09 بأر28  )0) 

  ( 8) 775 وكذا أتاض8خ  تحت عدد 

بأر28  )0) تحت عدد  0)775.

للخالصة والتذكير

الرئيس املدير العام

896I

SOCIETE BEMAFI

GITE DU BARRAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI

ضقم )3 الطاأق الثالت شاضع الحسن 

الثاني بحداف بزضو ، 00 53، بزضو 

املغرب

GITE DU BARRAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة أن 

الصميم - 00 53 ازضو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GITE  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.DU BARRAGE

سكن   : أإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي , مطعم , تجاضة.

زاو8ة أن   : عنوا5 املقر االجتماعي 

الصميم - 00 53 ازضو املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد طحوني ضشيد :  900 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

  00   : فاطمة  الصغير  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ضشيد  طحو5  السيد 

افرا5   53000 حي السالم   399 ضقم 

املغرب.
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السيدة الصغير فاطمة عنوانه)ا( 
افرا5  حدائق  عماضة  )   06 ضقم 

53000 افرا5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ضشيد  طحو5  السيد 
افرا5   53000 حي السالم   399 ضقم 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أازضو   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 35 .

897I

STE AYAD CONSULTING SARL

 EL GHALBI M SERVICES
EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

 EL GHALBI M SERVICES

EXPRESS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55 زنقة ب  

التنس طر8ق مغنية - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

370 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GHALBI M SERVICES EXPRESS

وكي2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تحو28 االموال.

زنقة   55  : عنوا5 املقر االجتماعي 

 60000  - مغنية  طر8ق  التنس  ب  

وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

منطيسة:   عبداالاله  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

منطيسة  عبداالاله  السيد 

 9 زنقة  الشر8ف  ولد  حي  عنوانه)ا( 

ضقم 95  60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

منطيسة  عبداالاله  السيد 

 9 زنقة  الشر8ف  ولد  حي  عنوانه)ا( 

ضقم 95  60000 وجدة  املغرب

عنوانه)ا(  الغالبي  محمد  السيد 

حي محمد ألخرر زنقة أن جمي2 ضقم 

70 60000 وجدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 30) .

898I

FOR NEGOCE

TRL DISERT TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FOR NEGOCE

شاضع مكة زنقة السرو عماضة ضقم 

65 شقة ضقم  0 العيو5. شاضع مكة 

زنقة السرو عماضة ضقم 65 شقة 
ضقم  0 العيو5.، 70000، العيو5 

املغرب

TRL DISERT TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع مكة 
زنقة السرو عماضة ضقم 65 شقة ضقم 
 0 العيو5. العيو5 70000 العيو5 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
35597

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DISERT TRAVEL
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع لصالح الغير.
عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع مكة 
زنقة السرو عماضة ضقم 65 شقة ضقم 
العيو5   70000 العيو5  العيو5.   0 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد البشير الكر :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد البشير الكر عنوانه)ا( دواض 
 50000 سعادة  املراأطي5  الجامع 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البشير الكر عنوانه)ا( دواض 
 50000 سعادة  املراأطي5  الجامع 

مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ    ماضس  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 758/21.

899I

CONFIA CONSEIL SARL

NORD EMBALLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

CONFIA CONSEIL SARL

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUES LAHORE & SAYED KOTB

 1ER ETAGE N° 19 TANGER،

90000، TANGER MAROC

NORD EMBALLAGE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

سيدي أخاضي تجزئة فيال أن عزايز 

قطعة ضقم 3 ضقم 7) طنجة  - 

90000 طنجة  املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.7559 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2   (0(0 نونبر   (5 املؤضخ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 NORD الوحيد  الشر8ك  ذات 

ضبسمالها  مبلغ     EMBALLAGE

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

اإلجتماعي شاضع سيدي أخاضي تجزئة 

 (7 ضقم   3 فيال أن عزايز قطعة ضقم 

املغرب  طنجة    90000  - طنجة  

نتيجة ل : عدم وجود نشاط.

شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سيدي أخاضي تجزئة فيال أن عزايز 

قطعة ضقم 3 ضقم 7) طنجة  - 90000 

طنجة  املغرب. 

و عي5:

و  عزايز  أن  ضضوا5    السيد)ة( 

أن  سيدي أخاضي تجزئة   عنوانه)ا( 

90000 طنجة املغرب  عزايز  طنجة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ     أطنجة   التجاض8ة 

6 0) تحت ضقم 80) .
900I

FOR NEGOCE

BATISKILLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOR NEGOCE
شاضع مكة زنقة السرو عماضة ضقم 

65 شقة ضقم  0 العيو5. شاضع مكة 
زنقة السرو عماضة ضقم 65 شقة 

ضقم  0 العيو5.، 70000، العيو5 
املغرب

BATISKILLS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع مكة 
زنقة السرو عماضة ضقم 65 شقة ضقم 
 0 العيو5. العيو5 70000 العيو5 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3597 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BATISKILLS
اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع مكة 
زنقة السرو عماضة ضقم 65 شقة ضقم 
العيو5   70000 العيو5  العيو5.   0 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : أوطو28  ندى  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أوطو28  ندى  السيدة 

شقة   ( اقامة مو5 فلوضي طاأق   3

5  زنقة احمد الشر�شي 0000) انفا 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أوطو28  ندى  السيدة 

شقة   ( اقامة مو5 فلوضي طاأق   3

5  زنقة احمد الشر�شي 0000) انفا 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1015/21.

901I

FLASH ECONOMIE

SOGEA-FLUIDIS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

 SOGEA-FLUIDIS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة، 

ضبسمالها 00.000  دضهم

املقر الرئيس: الحي الصناعي- عي5 

عتيق ،  الرباط

السج2 التجاضي ضقم   -61423 

التعر8ف الرر8بي ضقم 03305535

التعر8ف املوحد للمقاولة ضقم : 

00 98565600006 

قيد التصفية

إغالق التصفية

 بوال: تقرض أموجب محرر الجمع 

 08 في  املؤضخ  االستثنائي  العام 

بكتوبر0)0) إغالق التصفية.

تم اإليداع القانوني أكتاأة  ثانيا: 

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

أالرباط، أتاض8خ 08 بأر28  )0) تحت 

عدد 558.)  .

للخالصة والتذكير                         

املصفـي

902I

EXPACT PARTNERS

FES ONCOLOGIE
إعال5 متعدد القراضات

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème (0 

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

FES ONCOLOGIE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

 Avenue :وعنوا5 مقرها االجتماعي

 Amir Moulay Abdellah, N°64,

 Route IMMOUZER, Quartier

Agdal - - فاس املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.57637

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 30 دجنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 

تخفيض ضبسمال الشركة من  مايلي: 

 5.56(.000 إلى  دضهم   5.300.000

دضهم

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي:   

تحو28 الشك2 القانوني للشركة من 

شركة مجهولة اإلسم الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي:   

 M. نهاية والية بعراء مجلس اإلداضة

 Mohamed SAADI EL MANDJRA,

 M. Mahmoud MENJRA, M. Jaafar

 ONCLOGIE ET و الشركة    HARTI

DIAGNOSTIC DU MAROC SA

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

 M. العام  املدير  الرئيس  والية  نهاية 

Kamal EL MENJRA

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

 Mme EL الطبي  املدير  والية  انتهاء 

FILALI Fatim Zahra

قراض ضقم 6: الذي ينص على مايلي:  

شراء  لتصبح  الشركة  نشاط  تغيير 

وبيع وتأجير العقاضات

قراض ضقم 7: الذي ينص على مايلي:  

تعيي5 مسير جديد للشركة السيدين  

 M. و   M. Mahmoud MENJRA

Kamal EL MENJRA

قراض ضقم 8: الذي ينص على مايلي: 

تحديث النظام االسا�شي

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيير نشاط الشركة

أند ضقم 9: الذي ينص على مايلي: 

تخفيض ضبسمال الشركة

على  ينص  الذي   :35 ضقم  أند 

مايلي: تعيي5 مسير جديد للشركة 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    9 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )8) .

903I

CABINET BAHMAD

KAMYAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 

ب  ) الطاأق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 

ب  ) الطاأق الثاني جليز مراكش، 

50000، مراكش املغرب

KAMYAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش أالزا عماضة د  شقة  )، 

الطاأق الثاني، جليز  - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3555

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KAMYAM

تكمن   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الغرف  تأجير  في  الشركة  بهداف 

والفل2 املفروشة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شقة  )،  د   عماضة  أالزا  مراكش 

 50000  - جليز   الثاني،  الطاأق 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مر8ني�شي   أدض  السيد 

 9   0   90 أرايوضي مانشنز   8 شقة 

ضج  دضايتو5 كاضدنزلند5 س و  اململكة 

املتحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مر8ني�شي   أدض  السيد 

 9   0   90 أرايوضي مانشنز   8 شقة 

ضج  دضايتو5 كاضدنزلند5 س و  اململكة 

املتحدة

مرني�شي   الهادي  عبد  السيد 

5 شاضع الحاج محمد  عنوانه)ا( فيال 

أاحنيني  30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 763)) .

904I

MA GLOBAL CONSULTING

TEKCIM
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاو8ة شاضع عبد املومن و زنقة فا5 

ز8الند إقامة فريلة، الطاأق الرابع، 

0000)، الداض البيراء املغرب

TEKCIM شركة املساهمة

وعنوا5 مقرها االجتماعي )، شاضع 

الزضقطوني،  - 0000) الداض البيراء 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

(33893

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير  ماضس  )0)   (5 املؤضخ في 

إلى   «TEKCIM» تسمية الشركة من 

. «NOVACIM»

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  )7753.

905I

ACS CONSEILS

JAYLAN PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب

JAYLAN PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  شاضع 

محمد الخامس الطاأق 3 تجزئة 

اليسر أرشيد 6000) أرشبد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 57 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JAYLAN PRIVEE
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

مدضسة.
3  شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
تجزئة   3 الطاأق  الخامس  محمد 
اليسر أرشيد 6000) أرشبد املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

600 حصة    : السيد أي�شي املكي 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد أي�شي ياسر :  00  حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

  00   : ضشيدة  املحب  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  00   : سامية  أي�شي  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  00   : جيها5  أي�شي  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

  3 عنوانه)ا(  املكي  أي�شي  السيد 
 (6 00 الر8اض  حي  زوبيدة  تجزئة 

أرشبد املغرب.
  3 عنوانه)ا(  ياسر  أي�شي  السيد 
 (6 00 الر8اض  حي  زوبيدة  تجزئة 

أرشبد املغرب.
السيدة املحب ضشيدة عنوانه)ا( 
3  تجزئة زوبيدة حي الر8اض 00 6) 

أرشبد املغرب.
عنوانه)ا(  أي�شي سامية  السيدة 
3  تجزئة زوبيدة حي الر8اض 00 6) 

أرشبد املغرب.
عنوانه)ا(  جيها5  أي�شي  السيدة 
3  تجزئة زوبيدة حي الر8اض 00 6) 

أرشبد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
  3 عنوانه)ا(  املكي  أي�شي  السيد 
 (6 00 الر8اض  حي  زوبيدة  تجزئة 

أرشبد املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير    8 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 6 ).

906I

OUTSOURCING ADVISORY

 LONDON بصريات لندن 

OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 ELA AUDIT CONSEIL ET

ORGNISATION

 RUE AIT OURIR ، 200040، 37

CASABLANCA MAROC

 LONDON OPTIC 5أصر8ات لند 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اض 6  شاضع 

جاللي العر8بي الطاأق 87 - 000))  

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

573799

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 شتنبر    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LONDON OPTIC 5أصر8ات لند

التجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أالتقسيط للمنتجات البصر8ة.

  6 اض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 -  87 الطاأق  العر8بي  جاللي  شاضع 

000))  الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 60.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي:

 6.000   : حنا5 شكيب  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شكيب  حنا5  السيدة 
 5 ضقم   55 مبنى   GH5 سكن االما5  

AS  20040 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيدة حنا5 شكيب  
 5 ضقم   55 مبنى   GH5 سكن االما5  

AS  20040 الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

شتنبر 0)0) تحت ضقم 5 7576.

907I

ACS CONSEILS

TAIBA MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب
TAIBA MARKET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5  زنقة 
أروسبير ميريمي فال فلوضي  - 
0330) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
595((9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAIBA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.MARKET

غرض الشركة أإيجاز : متجر لبيع 

املواد الغذائية.
زنقة    5  : عنوا5 املقر االجتماعي 

أروسبير ميريمي فال فلوضي  - 0330) 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد أن عزوز خالد  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد أن عزوز خالد  
5  زنقة أروسبير ميريمي فال فلوضي  

0330) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد أن عزوز خالد  
5  زنقة أروسبير ميريمي فال فلوضي  

0330) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 770897.

908I

Agence Fiduciaire BASMA COM

IMMO PLUS KAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

8 ، زنقة عمرو أن العاص، الطاأق 

األول، الرقم 3 ، 0)900، طنجة 

املغرب

IMMO PLUS KAMAL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة عمرو 

أن العاص، الطاأق الثالث،الرقم6) 

- 0)900 طنجة املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 03553
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم تعيي5  ماضس  )0)   (3 املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
الفقيه التوزاني فدوى كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 080 5).

909I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE  INGENIEUR
TRAVAUX BETON  «اتراب»

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

ائتمانية   سبع  عيو5
حي  نوضا   ضقم   56    شاضع  الحسن  

الثاني
سبع    عيو5      مكناس    
 SOCIETE  INGENIEUR
  TRAVAUX BETON

اتراب
شركة  محدودة املسؤولية ش.م.م  

لشر8ك الوحيد
ضاسمالها 00 000 0  دضهم

دواض ايت ايدير  سبع عيو5 الحاجب
فسخ مسبق للشركة  و تعيي5 

املصفي 
في  املؤضخ  العرفي  العقد  أموجب 
09 ماضس  )0) و املسج2 أتاض8خ8  

ماضس  )0) قرض الجمع العام 
االستثنائي  ما يلي.

 SOCIETE  INGENIEUR اتراب  
عن  اإلعال5    TRAVAUX BETON

الفسخ املسبق لشركة
  D416846 للشركة   كمصفي   
اللطيف  عبد  جامع  السيد   تعيي5 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

ضقم-
دواض ايت  تعي5 املقر االجتماعي    -

ايدير سبع عيو5   

أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   

التجاض8ة  املحكمة  لدى  الربط 

أمكناس  يوم 06  اأر28   )0)   تحت  

ضقم 55  

910I

DONE DISTRIBUTION دو5 ديستربسيو5

DONE DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

DONE DISTRIBUTION دو5 

ديستربسيو5

 N° 37 RUE 40 AOUAMA

 ،ZEMMOURI LT 271 ، 90090

طنجة املغرب

DONE DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 N° 37 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 RUE 40 AOUAMA ZEMMOURI

LT 271 ضقم 37 زنقة 50 عوامة 

زموضي قطعة  7) -  90090 طنجة 

املغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 05383

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  فبراير  )0)   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :

أروحو  ليلى  )ة(  السيد  تفو8ت 

500 حصة اجتماعية من بص2 500 

زكر8اء    )ة(   السيد  لفائدة   حصة 

حميد أتاض8خ 3) فبراير  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ماضس   (5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  5073).

911I
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أرتناض8ا و سرفيس

 مباركة للخدمات 
MOUBARAKA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

أرتناض8ا و سرفيس
ضقم  8زنقة 5 حي نزهة عي5 

السبع الداضالبيراء ، 0650)، 
الداضالبيراء املغرب

 MOUBARAKA مباضكة للخدمات 
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8  زنقة 
3 الطاأق ضقم   القدس سيدي 
أرنو�شي الداض البيراء - 0000) 

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
597855

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 MOUBARAKA للخدمات  مباضكة 

.SERVICES
النق2    : أإيجاز  الشركة  غرض 
لدولي  الغيرا  حساب  على  للسلعة 
بعمال البناء  إنجاز ك2      , و الوطني 
األعمال  ك2  عامة  أصفة  والتشييد 
 . املتعلقة أتشييد العماضات واملباني 
إنجاز شقق   ِ مواد البناء   أيع وشراء 
ما  وك2   ِ املشتركة  أامللكية  للبيع 
.  وبصفة  يتعلق أاإلنعاش العقاضي  
التي  العمليات  أجميع  القيام  عامة 
لها عالقة مباشرة بو غير مباشرة مع 
نماءها  اج2  من  الشركة    موضوع 

وازدهاضها. 

التصدير واالستيراد
زنقة    8  : عنوا5 املقر االجتماعي 
سيدي  القدس  ضقم    الطاأق   3
 (0000  - البيراء  الداض  أرنو�شي 

الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد القيصوني :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
القيصوني  محمد  السيد 
املنزهة  زنقة     (9 عنوانه)ا( 
 (0000 البرنو�شي  سيدي  القدس 

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد القيصوني عنوانه)ا( 
سيدي  القدس  املنزهة  زنقة     (9
الداضالبيراء   (0000 البرنو�شي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 68)773.

912I

LEXPARTNERS

EPIROC MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

LEXPARTNERS
65) شاضع الزضقطوني الرقم )9 ، 

0050)، الداضالبيراء املغرب
EPIROC MAROC «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: )-6 زنقة 
اأن عداضا املراك�شي - 00)0) الداض 

البيراء املغرب.
«تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.386673
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 05 ماضس  )0)

مهام  مزاولة  مدة  تجديد  تقرض 
املسيرين ملدة: ) سنوات.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77366.

913I

EURO ACCOUNTING HOUSE

DIEZ MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

DIEZ MEDIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) شاضع 
مرس السلطا5 الشقة 3 الطاأق 

األول - 30 0) الداض البيراء 
اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5978(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIEZ  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.MEDIA
اصداض   : أإيجاز  الشركة  غرض 
 - الصحافة   - اإلعالم  و  الصحافة 
اإلشهاض - تنظيم الفعاليات الثقافية 
و الر8اضية و االقتصادية - و الفنية - .
6) شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
الطاأق   3 الشقة  السلطا5  مرس 
األول - 30 0) الداض البيراء اململكة 

املغربية.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد هناوة جمال الدين :  000.  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الدين  جمال  هناوة  السيد 
عماضة الف   ( إقامة نعمة  عنوانه)ا( 
7  5000) الجديدة اململكة  ) شقة 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  جمال  هناوة  السيد 
عماضة الف   ( إقامة نعمة  عنوانه)ا( 
7  5000) الجديدة اململكة  ) شقة 

املغربية
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 67)773.
914I

FOR NEGOCE

LMIR ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

FOR NEGOCE
شاضع مكة زنقة السرو عماضة ضقم 

65 شقة ضقم  0 العيو5. شاضع مكة 
زنقة السرو عماضة ضقم 65 شقة 

ضقم  0 العيو5.، 70000، العيو5 
املغرب

LMIR ENGINEERING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا5 مقرها االجتماعي الحي 
االسماعيلي عماضة املير ضقم )3 
العيو5 شاضع مكة زنقة السرو 

عماضة ضقم 65 شقة ضقم  0 العيو5. 
70000 العيو5 .

تحو28 الشك2 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(8639
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 3  ماضس  )0) تم تحو28 
الشك2 القانوني للشركة من «شركة 
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ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1142/2021.

915I

FIDUCIAIRE CHEMS

INSTITUT ADAMINE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 INSTITUT ADAMINE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 66 زنقة 
ملو8ة أالطو  +)+3 الطاأق االول 

اكدال الرباط - 0070  الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5 (5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.INSTITUT ADAMINE PRIVE

التدض8ب   : غرض الشركة أإيجاز 

في مواد االعالميات والتواص2.

زنقة   66  : عنوا5 املقر االجتماعي 
االول  الطاأق   1+2+3 أالطو  ملو8ة 

الرباط    0070  - الرباط  اكدال 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 650   : خبا�شي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 350   : السيد عبد العز8ز الرماني 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خبا�شي  محمد  السيد 

عماضة دال شقة 6 اقامة قيس اكدال 

الرباط 0070  الرباط املغرب.

الرماني  العز8ز  عبد  السيد 

حي   06 شقة   ( 9 عماضة  عنوانه)ا( 

  0 30 الرباط  اضافي  النهرة   

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خبا�شي  محمد  السيد 

عماضة دال شقة 6 اقامة قيس اكدال 

الرباط 0070  الرباط املغرب

الرماني  العز8ز  عبد  السيد 

حي   06 شقة   ( 9 عماضة  عنوانه)ا( 

  0 30 الرباط  اضافي  النهرة   

الرباط املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 759)  .

916I

universal gestion

MD CONCEPTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion

اقامة اأن عطية الطاأق الثاني  ضقم 

7 جليز مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب

MD CONCEPTION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة اأن 

عطية الطاأق  الثاني ضقم 7 كليز   - 

50000 مراكش    املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  306 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MD  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CONCEPTION

غرض الشركة أإيجاز : استيراد و 

تصدير جميع بنواع األثاث 

توزيع .

عنوا5 املقر االجتماعي : إقامة اأن 

 - كليز     7 الثاني ضقم  عطية الطاأق  

50000 مراكش    املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : السيد دأوزا عبد الكر8م 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكر8م  عبد  دأوزا  السيد 

ايمباس لو شو5 فيال     8 عنوانه)ا(  

ايبانز  0)383

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكر8م  عبد  دأوزا  السيد 

ايمباس لو شو5 فيال     8 عنوانه)ا(  

ايبانز  0)383

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ  3  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 3963.

917I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

STE HAPPE TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

املركب التجاضي أوعماير جناح 

5 شقة ضقم 8 ، 50000، مكناس 

املغرب

STE HAPPE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم 3) 

الطاأق األض�شي تجزئة لباأة ) طر8ق 

الحاج قدوض  - 50000 مكناس 

املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.58369

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

03 فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

ذات  شركة   STE HAPPE TRANS

ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

األض�شي  الطاأق   (3 ضقم  اإلجتماعي 

 - طر8ق الحاج قدوض    ( تجزئة لباأة 

ب5  نتيجة  املغرب  مكناس   50000

الشركة لم تحقق األهداف املرجوة 

التي بسست من بجلها.

و عي5:

و  البوعزاوي  محمد   السيد)ة( 

ادضيس  تجزئة   65 ضقم  عنوانه)ا( 

 50000 ع   الثاني حي س س م ب 

مكناس املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 (3 وفي ضقم  فبراير  )0)   03 أتاض8خ 

) طر8ق  الطاأق األض�شي تجزئة لباأة 

مكناس   50000  - قدوض   الحاج 

املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 05 .

918I
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  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

CYRENE BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شاضع فاس ، ضكن اأن طفي2 ، إقامة 

دياموند، الطاأق األول ، مكتب  ضقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب

CYRENE BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

فاس ضكن اأن طفي2 إقامة دياموند 

ب الطاأق   املكتب ضقم 3 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(5 

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CYRENE BUILDING

االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

فاس ضكن اأن طفي2 إقامة دياموند 

 - طنجة   3 املكتب ضقم  ب الطاأق   

90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 ABM Holding :  500 الشركة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 ESTRELLA HOLDING الشركة 

دضهم    00 أقيمة  حصة   :  500

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 ABM Holding الشركة 

 (8 الوطنية  الطر8ق  عنوانه)ا( 

،حدائق مرجا5،اقامة سياحية ضقم 

تطوا5    93000 األول  الطاأق    0

املغرب.

 ESTRELLA HOLDING الشركة 

ضقم  العطاوي  شاضع   55 عنوانه)ا( 
6 3 إقامة ض8اض 36 املح2 التجاضي 

) ب   90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعافرعبد املالك عنوانه)ا( 

شاضع الجيش امللكي اقامة الفتح ط 3 
ضقم     93000  تطوا5 املغرب

عنوانه)ا(  بسمر  ادضيس  السيد 

إشبيلية  اقامة  امللكي  الجيش  شاضع 
ط 5 ضقم 0  93000  تطوا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 57) 5).

919I

CONFIA CONSEIL SARL

 LE MONDE D’ELECTRICITE

 ET TRAVAUX DIVERS

M.E.T.D
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CONFIA CONSEIL SARL

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUES LAHORE & SAYED KOTB

 1ER ETAGE N° 19 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 LE MONDE D’ELECTRICITE

 ET TRAVAUX DIVERS M.E.T.D

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة 

املستقب2 7 الطاأق ) أوخالف 

مدشر كزنايا   - 90000 طنجة  

املغرب .

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.70(99

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

0)0) تقرض ح2  6  دجنبر  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 LE MONDE D’ELECTRICITE ET

TRAVAUX DIVERS M.E.T.D  مبلغ 
وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 

 7 مقرها اإلجتماعي عماضة املستقب2 

 - أوخالف مدشر كزنايا     ( الطاأق 

 : نتيجة ل  املغرب   طنجة    90000

عدم وجود نشاط.

عماضة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املستقب2 7 الطاأق ) أوخالف مدشر 

كزنايا  - 90000 طنجة  املغرب . 

و عي5:
السيد)ة( ضشيد  هالل  و عنوانه)ا( 
ضقم   (8 شاضع  الزهراء  فاطمة  حي 

املغرب   طنجة    90000 طنجة     3

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   08 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

5 0) تحت ضقم 986 .

920I

سوس للمحاسبة

شركة سيتيزن لألشغال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوس للمحاسبة
ضقم 56 زنقة محمد القوضي مكتب 
ضقم ) ، KENITRA ، 50(0 املغرب

شركة سيتيز5 لألشغال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة 

جمي2 صدقي الزهاوي واأن أطوطة 

,مكتب ضقم 3 - 0)50  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6008 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

سيتيز5 لألشغال.

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

األشغال املختلفة والبناء.

التجاضة في مواد البناء أالتقسيط.
زاو8ة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

جمي2 صدقي الزهاوي واأن أطوطة 

القنيطرة    50(0  -  3 ضقم  ,مكتب 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : حواش  بسامة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : حواش  عمرا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حواش  بسامة  السيد 

القنيطرة    5090 الحنشة أئر الرامي 

املغرب.

عنوانه)ا(  حواش  عمرا5  السيد 

القنيطرة    5090 الحنشة أئر الرامي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حواش  بسامة  السيد 

القنيطرة    5090 الحنشة أئر الرامي 

املغرب

عنوانه)ا(  حواش  عمرا5  السيد 

لقنيطرة    5090 الحنشة أئر الرامي 

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 970 8.

921I

CONSEILS EVERNAGE

SOTACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

SOTACOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

جوهرة الطاأق التاني شقة ضقم 

7  شاضع عالل الفا�شي - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3553

  8 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOTACOM

اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة و اعمال البناء.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

  7 جوهرة الطاأق التاني شقة ضقم 

شاضع عالل الفا�شي - 50000 مراكش 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد كر8م الغزولي :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : الغزولي  مروا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد كر8م الغزولي : 500 أقيمة 

00  دضهم.

 500  : الغزولي  مروا5  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الغزولي  كر8م  السيد 

568 طر8ق  تجزئة ض8اض السالم ضقم 

البيراء  5000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  الغزولي  مروا5  السيد 

568 طر8ق  تجزئة ض8اض السالم ضقم 

البيراء  5000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغزولي  مروا5  السيد 

568 طر8ق  تجزئة ض8اض السالم ضقم 

البيراء  5000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة أمراكش  أتاض8خ - تحت ضقم 

.-

922I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

FILTER SYSTEMS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

  FILTER SYSTEMS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة ضقم  

55 املنطقة الحرة ملدينة السياضات 

أطنجة جوامعة جهة فحص بنجرة  

- 90000 طنجة املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.8 769

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تعيي5  ماضس  )0)    0 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

 JULIEN LOUIS RENE GRANGE

كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6)3 5).

923I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

SMK SERVICES
إعال5 متعدد القراضات

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

SMK SERVICES «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 75  شاضع 

إأن تاشفي5 الطاأق الثاني الشقة 
ضقم 0) الصخوض السوداء - 0)03) 

الداض البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.538(79

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 07 بأر28  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

الحصص  ك2  أيع  على  املصادقة 
اإلجتماعية اململوكة للسيد أوحيري 

خديجة  جيم  السيدة  إلى  مصطفى 

وهي خمسمئة حصة.

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على إستقالة املسير السيد 

أوحيري مصطفى.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

ذات  شركة  من  الشركة  تحو28 

ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بشر8ك وحيد.

على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 
مايلي: تحيي5 وتبني القانو5 األسا�شي 
الجديد للشركة  ليتالئم مع التغييرات 

الساأقة.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 أند ضقم 
السادس  الفصلي5  تغيير  مايلي: 
األسا�شي  القانو5  من  والسابع 
التغييرات  مع  ليتالئم  للشركة 

الساأقة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 
ضقم  تحت  بأر28  )0)    3

.(775378( 3998

924I

CHAHID BATIMENTS SARL AU

ADFER SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ADFER SARL AU
 BOULEVARD ZERKTOUNI N°
 46 ETAGE 2 APPARTEMENT 6 ،
20002، CASABLANCA MAROC

ADFER SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 56 شاضع 
الزضقطوني الطاأق الثاني الشقة 
ضقم 6 - )000) الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
596399

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ADFER : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SARL AU

تجاضة،   : أإيجاز  الشركة  غرض 

إستيراد و تصدير جميع بنواع الخردة 

و املعاد5.

56 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

الزضقطوني الطاأق الثاني الشقة ضقم 

6 - )000) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الفاطمي عادل  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عادل  الفاطمي  السيد 

ضقم  الزهوض  تجزئة  اإلداضي  الحي 

املحمدية   (8630 حرودة  عي5   5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عادل  الفاطمي  السيد 

 5 ضقم  الزهوض  تجزئة  اإلداضي  الحي 

عي5 حرودة 8630) املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 750  .

925I

و8ن إكسبير

 PARTHENON BULDING

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

و8ن إكسبير

5) زنقة عبد الكر8م الديوضي الداض 

البيراء، 00 0)، الداض البيراء 

املغرب

 PARTHENON BULDING

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 06  زنقة 

عبد الرحما5 الصحراوي الطاأق 

) أاب 3 سيتي أاضك أيزنيس مركز  - 

0800) الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

595379

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 PARTHENON BULDING

.SERVICES

جميع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بنشطة االنشاء وجميع مهن البناء ، 

جميع بنشطة تسيير املشاضيع وإداضة 

االعمال )التجهيز او غيرها (.
عنوا5 املقر االجتماعي : 06  زنقة 

الطاأق  الصحراوي  الرحما5  عبد 

3 سيتي أاضك أيزنيس مركز  -  ) أاب 

0800) الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 PÄRTHENON الشركة 
HOLDING عنوانه)ا( 06  زنقة عبد 

أاب   ( الرحما5 الصحراوي الطاأق 

 (0800 3 سيتي أاضك أيزنيس مركز  

الداضالبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الجلي2  عبد  اأن  عثما5  السيد 

 (0800 عنوانه)ا(  تجزئة دواليز آنفا 

الداضالبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 035 77.

926I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE B S SAHARA  SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم ألوك ) ضقم 07 السماضة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،

 STE B S SAHARA  SERVICES

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

 AV وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 MOULAY HFID RUE TATA NR

 02 BIS  ESSEMARA - 72000

السماضة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

((59

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE B  : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

. S SAHARA  SERVICES SARL AU

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

العامة .

 AV  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 MOULAY HFID RUE TATA NR

 02 BIS  ESSEMARA - 72000

السماضة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة سكينة أومراح 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سكينة أومراح عنوانه)ا( 
السماضة   زنقة سيدي قاسم ضقم  0 

000)7 السماضة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سكينة أومراح عنوانه)ا( 
السماضة   زنقة سيدي قاسم ضقم  0 

000)7 السماضة املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالسماضة  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 79/2021.

927I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

AGRO SAIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

AGRO SAIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاء قطعة 5  الحي الصناعي 
أنسودة - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
50093

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0 6 ماضس   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SAIS
أيع   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب أالجملة.
األعالف  بو  األعالف  تصنيع   -
املركبة بو غيرها من منتجات تغذية 

الحيوانات
أالجملة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الصناعي  الحي    5 قطعة  الوفاء 

أنسودة - 30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد حسناوي ضشيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسناوي ضشيد عنوانه)ا( 
فيال 5) تجزئة النخي2 شاضع عالل أن 

عبد هللا 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسناوي ضشيد عنوانه)ا( 
فيال 5) تجزئة النخي2 شاضع عالل أن 

عبد هللا 30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

6 0) تحت ضقم 1124/2016.

928I

FIDUCIAIRE CHEMS

PROGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

PROGER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5  شاضع 
االشعري  شقة ضقم 5 اكدال الرباط 

- 00 0  الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 5 (53

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PROGER
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

االستشاضات في التسيير.
5  شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
االشعري  شقة ضقم 5 اكدال الرباط 

- 00 0  الرباط املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
00  حصة    : السيد هشام أكاض 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أكاض  هشام  السيد 
 (393 عماضة   0( الوفاق  تجزئة 
الشقة 7 تماضة 000)  تماضة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام أكاض عنوانه)ا( تجزئة 
 7 الشقة   (393 عماضة   0( الوفاق 

تماضة 000)  تماضة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 760)  .

929I

GLOBE FIDUCIAIRE

LE SEIGLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

5   شاضع الزضقطوني الطاأق 9 ضقم 

8  ، 00 0)، الداض البيراء املغرب

LE SEIGLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم7 

شاضع احمد توكي الطبقة ) الداض 

البيراء - 0000) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

599033

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SEIGLE

مخبزة و   : غرض الشركة أإيجاز 

حلو8ات.

ضقم7   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الداض   ( الطبقة  توكي  احمد  شاضع 

البيراء  الداض   (0000  - البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد نوضالدين أولعي5 :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نوضالدين أولعي5 عنوانه)ا( 
 6(030 الناظوض  عي�شى  ايت  حي 

الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نوضالدين أولعي5 عنوانه)ا( 
 6(030 الناظوض  عي�شى  ايت  حي 

الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775508.

930I

مركز الجبايات و املحاسبة

TRANS TALGHAZIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
ضقم  3 الطاأق الرابع عماضة امناض ، 

86350، انزكا5 املغرب
TRANS TALGHAZIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السيدي ألفاع املركز اقليم اشتوكة 
ايت أاها  - )5)87 ألفاع املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

((757
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.TALGHAZIT
غرض الشركة أإيجاز : 

- نق2 األفراد لحساب الغير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
السيدي ألفاع املركز اقليم اشتوكة 

ايت أاها  - )5)87 ألفاع املغرب.
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد أن صالح سعيد  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السيد اضرضوض الحسن  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أن صالح سعيد  عنوانه)ا( 
ايت  اشتوكة  ألفاع  السيدي  تجزئة 

أاها  )5)87 ألفاع املغرب.
الحسن   اضرضوض  السيد 
ألفاع  امخالف  دواض  عنوانه)ا( 
ألفاع   87(5( أاها   ايت  اشتوكة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أن صالح سعيد  عنوانه)ا( 
ايت  اشتوكة  ألفاع  السيدي  تجزئة 

أاها  )5)87 ألفاع املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    7 أتاض8خ  االأتدائية أانزكا5  

 )0) تحت ضقم 675.
931I

BANITRAC

BANITRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

BANITRAC
8) إقامة الفردوس ج ه 5) ب شاضع 
بم الربيع ، 0))0)، الداض البيراء 

املغرب
BANITRAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8) إقامة 
الفردوس ج ه 5) ب شاضع بم الربيع - 

0))0) الداض البيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.3(3769

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تحو28   تم    (0 5 ماي   (6 املؤضخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«8) إقامة الفردوس ج ه 5) ب شاضع 

البيراء  الداض   (0((0  - الربيع  بم 

تجزئة  الرحمة  «مدينة  إلى  املغرب» 

    ضقم 6  داض أوعزة - 3))7) الداض 

البيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

شتنبر 5 0) تحت ضقم 5)5853.

932I

AL KADIMA PROMOTION

AL KADIMA PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

AL KADIMA PROMOTION

 BOULEVARD AL QODS,

 COMPLEXE RESIDENTIEL

 AL QODS, IMMEUBLE GH8,

 APPARTEMENT N° 7, HAY

 ،OMARIA, AÏN CHOK ، 20000

الداض البيراء املغرب

  AL KADIMA PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

القدس املركب السكني القدس 

عماضة 8 الشقة 7 حي العمر8ة عي5 

الشق - )5 0) الداض البيراء 

املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 5(033

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)   (3 املؤضخ في 

اأن  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

زهير محمد كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775093.

933I

SPHERE CONSEILS

إي بي أرشتكتور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, ، 24000، CASABLANCA

MAROC

إي بي بضشتكتوض شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0 3، 

زاو8ة الحاج عمر الر8في وشاضع 

الحر8ة، الطاأق 5، املكتب 53 الداض 

البيراء  - 5000) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598(79

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ( 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

إي بي   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

بضشتكتوض.

مماضسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة الهندسة.

 ،3 0  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

وشاضع  الر8في  عمر  الحاج  زاو8ة 

الداض   53 5، املكتب  الحر8ة، الطاأق 

البيراء  الداض   (5000  - البيراء  

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد اأراهيم أن حمو 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اأراهيم أن حمو عنوانه)ا( 
  ( الشقة   7 ليباض5 طاأق  زنقة   ، 
5000) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اأراهيم أن حمو عنوانه)ا( 
  ( الشقة   7 ليباض5 طاأق  زنقة   ، 
5000) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.
934I

CABINET BAHMAD

 ABATTOIR PROVINCE
RHAMNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسمال الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 
ب  ) الطاأق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 
ب  ) الطاأق الثاني جليز مراكش، 

50000، مراكش املغرب
 ABATTOIR PROVINCE

RHAMNA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
35 الحي الصناعي  - 53303 سيدي 

أوعثما5  أن جر8ر املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.59097

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  فبراير  )0)    7 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم»   3.600.000»
«3.633.000 دضهم» إلى «33.000).7 
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مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 
مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  8 أتاض8خ  جر8ر   أاأن  االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 7  .
935I

PLURIDIS

ALMAZE OIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

PLURIDIS
تقاطع شاضع أئر بنزضا5 و زنقة القائد 
األشطر عماضة ضبح A، الطاأق الرابع، 
الشقة ضقم 6  - املعاض8ف ، 0370)، 

الداض البيراء املغرب
ALMAZE OIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  شاضع 
القصر الطاأق ) ضقم 5 املعاض8ف - 

0000)  الداض البيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.553(95

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  فبراير  )0)    ( في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
«500.000 دضهم» بي من «00.000  
عن  دضهم»   500.000» إلى  دضهم» 
ديو5  مع  مقاصة  إجراء    : طر8ق 
الشركة املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 55 770.
936I

CABINET BAHMAD

 CHARCUTERIE SIDI
BOUOTHMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسمال الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 
ب  ) الطاأق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 

ب  ) الطاأق الثاني جليز مراكش، 

50000، مراكش املغرب

 CHARCUTERIE SIDI

BOUOTHMANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

35 الحي الصناعي  - 53303 سيدي 

أوعثما5 أن جر8ر املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.79 

العام  الجمع  أمقت�شى 

فبراير    7 في  املؤضخ  اإلستثنائي 

الشركة  ضبسمال  ضفع  تم   (0( 

دضهم»   5.550.000» قدضه  أمبلغ 

إلى  دضهم»   6.666.700» من  بي 

طر8ق  عن  دضهم»     .  6.700»

الشركة  ديو5  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقداض و املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  7 أتاض8خ  جر8ر   أاأن  االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم 9  .

937I

PLURIDIS

 ARABCO CIVIL
 CONSTRUCTION

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

PLURIDIS

تقاطع شاضع أئر بنزضا5 و زنقة القائد 

األشطر عماضة ضبح A، الطاأق الرابع، 

الشقة ضقم 6  - املعاض8ف ، 0370)، 

الداض البيراء املغرب

 ARABCO CIVIL

 CONSTRUCTION MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 0  شاضع 

الحر8ة الطاأق 3 الشقة 5  - 0000) 

الداض البيراء املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.385(( 

العام  الجمع  أمقت�شى 

فبراير    ( في  املؤضخ  اإلستثنائي 

 ARABCO CIVIL ح2  تقرض   (0(0

 CONSTRUCTION MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

ضبسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر8ك 

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

الطاأق  الحر8ة  شاضع    0 اإلجتماعي 

الداض البيراء   (0000  -   5 3 الشقة 

الشركة  تمكن  لعدم  نتيجة  املغرب 

من إنجاز هدفها االجتماعي.

و عي5:

محمد  الدين   عماد  السيد)ة( 

 68 مصطفى عبيد و عنوانه)ا( ألوك 

  05(50 اول  نصر  مدينة  منطقة   

القاهرة مصر كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض8خ )  فبراير 0)0) وفي 0  شاضع 

الحر8ة الطاأق 3 الشقة 5  - 0000) 

الداض البيراء املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 770738.

938I

ACS CONSEILS

REMA FROID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب

REMA FROID شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 36) زنقة 

الشراط حي الهدى  - 0330) أرشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5837

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 REMA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.FROID

تركيب و   : غرض الشركة أإيجاز 

صيانة املكيفات الهوائية.

عنوا5 املقر االجتماعي : 36) زنقة 

الشراط حي الهدى  - 0330) أرشيد 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : خداشا  أوبكر  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خداشا  أوبكر  السيد 

الوحدة  حي  امي5  قاسم  شاضع   6 

0330) أرشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خداشا  أوبكر  السيد 

الوحدة  حي  امي5  قاسم  شاضع   6 

0330) أرشيد املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    ( أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 8)3.

939I
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CABINET BAHMAD

 FERME SIDI

BOUOTHMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش أالزا عماضة د   شقة 

مراكش  جليز  الثاني  الطاأق  ب  ) 

شقة  إقامة مراكش أالزا عماضة د   

الثاني جليز مراكش،  الطاأق  ب  ) 

50000، مراكش املغرب

 FERME SIDI BOUOTHMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ألد  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 

دواض  أحيرة  ميلود،  ألد  الحسي5، 

الحرر8ة  الجماعة  ضحمو5،  والد 

سيدي   53303  - والد إملو5 دائرة  

أوعثما5  إقليم ضحامنة  املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.793

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  فبراير  )0)    7 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»    .600.000»

«3.300 6.8 دضهم» إلى «3.300 8.5 

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  8 أتاض8خ  جر8ر   أاأن  االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 8  .

940I

MALINTECH

MALINTECH
إعال5 متعدد القراضات

MALINTECH

إقامة عي5 زهرا5، الطاأق الثاني، 

املكتب ضقم  3، القطعة 38، 

املنطقة اللوجيستية، املنطقة الحرة 

أطنجة ، 90000، طنجة املغرب

MALINTECH  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: إقامة 

عي5 زهرا5، الطاأق الثاني، املكتب 

ضقم  3، القطعة 38، املنطقة 

اللوجيستية، املنطقة الحرة أطنجة 

- - طنجة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(6 97

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 

00  حصة اجتماعية  تفو8ت  مايلي: 

00  حصة اجتماعية من  من بص2 

الواحدة،  للحصة  دضهم    00 فئة 

السيد  لفائدة  سلفا  واملكتتبة 

بنطونيو مانو28 كوض8ا اليت، في شركة 

لصالح   «MALINTECH SARL»

 ،MRE القسطيط،  بشرى  السيدة 

مغربية الجنسية، والساكنة أطنجة.

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تجديد ثقة تسيير الشركة في السيد 

جو5 فيليب بوليفيي لوتوضنوض أصفته 

مسير شر8ك، والسيد بنطونيو مانو28 

كوض8ا اليت أصفته مسير غير شر8ك، 

وذلك ملدة غير محدودة. تلزم الشركة 

بحد  أتوقيع  معامالتها  جميع  في 

املسيرين.

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

املسير  سفر  جواز  ضقم  تغيير  مايلي: 

الشر8ك السيد جو5 فيليب بوليفيي 

لوتوضنوض، وضقم جواز سفر والعنوا5 

الشخ�شي للمسير الغير شر8ك السيد 

بنطونيو مانو28 كوض8ا اليت.

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

بشرى  السيدة  صالحيات  تجديد 

مفوضة،  وكيلة  أصفتها  القسطيط 

وذلك ملدة غير محدودة، مع االحتفاظ 

أنفس الصالحيات التي تم منحها لها 

من قب2 املسير السيد بنطونيو مانو28 

كوض8ا اليت في 6 يونيو 8 0)، وتعلن 

قبولها للتجديد املذكوض.

على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 
مايلي: تحيي5 وإعادة صياغة القانو5 

مجموع  ليشم2  للشركة  األسا�شي 

التغييرات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :0 ضقم  أند 

تحيي5 وإعادة صياغة النظام  مايلي: 

األسا�شي أالكام2

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ  3  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5 509).

941I

مكتب  االستشاضات و الخدمات

«الشركة العقارية الزيانية» 

ش.م.
إعال5 متعدد القراضات

مكتب االستشاضات والخدمات

66، زنقة سا5  سانس، ألفدير، 

الداض البيراء

الهاتف/ الفاكس :5.99.99).)).05 

«العقاض8ة الز8انية الشركة » ش.م. 

السج2 التجاضي ضقم :3597)  

أالداض البيراء
املقر الرئي�شي: زاو8ة ممرالكاليول 

وبوضكيدي،

عي5 السبع، الداض البيراء

تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة

أمقت�شى محرر الجمع العام   I-

ملساهمي «الشركة العقاض8ة الز8انية»  

ش.م.،

Sté Immobilière Ziania» S.A »

املنعقد أتاض8خ 30 يونيو )0)، تم 

بخد العلم أانتهاء مدة انتداب بعراء 

مجلس اإلداضة وتقرض تجديدها ملدة 

الجمع  عقب  تنق�شي  سنوات،   6

العام السنوي العادي الذي سيعقد 

السنو8ة  الحساأات  للمصادقة على 

لسنة 5)0). 

اإلداضة  ملجلس  قراض  أمقت�شى 

العلم  بخذ  فبراير )0)،    ( أتاض8خ 

أرفض عرو8ن لتجديد انتدابهما.

تبعا لذلك تقرض تجديد االنتداب 

ألعراء مجلس اإلداضة التالي ذكرهم:

الساكنة  عموض،  اأن  *بميمة   
جالل  زنقة   ،35، البيراء  أالداض 

الدين السيوطي، 

الساكنة  عموض،  اأن  *سمية 
بغمات،  زنقة   ، 0 البيراء،  أالداض 

حي الهناء، 

*كنزة اأن عموض، الساكنة أالداض 

البيراء ،367، طر8ق الجديدة،  

 *جليلة العمراني، الساكنة أالداض 

البيراء ،367، طر8ق الجديدة، 

كما تقرض التشطيب على بعراء 

مجلس اإلداضة التالي ذكرهم:

الساكن  *محمد أالل اأن عموض، 
أالداض البيراء، 8)، زاو8ة شاضع ليدو 

وزنقة خالد اأن الوليد، بنفا،
الساكنة  عموض،  اأن  *ضجاء 
زنقة سعيدة،   ، 5، البيراء  أالداض 

كاليفوضنيا،

اإلداضة  ملجلس  قراض  أمقت�شى   II-

تقرضتثبيت  فبراير )0)،    ( أتاض8خ 
عموض  اأن  بميمة  السيدة  تعيي5 

 6 ملدة  اإلداضة  ملجلس  كرئيسة 

سنوات. 

لدى  القانوني  اإليداع  تم   III  –

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  كتاأة 

أتاض8خ 29/03/2021  أالداض البيراء 

تحت ضقم 09))77. 

942I

ائتمانية  الخبرة

PRESTATIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

ائتمانية  الخبرة

59  زنقة  املدينة ، 00 6)، أرشيد 

املغرب

PRESTATIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

محمد الخامس تجزئة اليسر ضقم 

7  - 00 6) أرشيد املغرب.

تفو8ت حصص
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5033

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :

محمد الحرثي  )ة(  تفو8ت السيد 

حصة اجتماعية من بص2    5.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    8.500

عبلة لحلو أتاض8خ 5) ماضس  )0).

محمد الحرثي  )ة(  تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة   3.500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    8.500

سفيا5 أداع  أتاض8خ 5) ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 568.

943I

عادل الزميتة - محاسب-

HIMATRA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

عادل الزميتة - محاسب-

50) حي االداضسة ألوك ) تازة ، 

35000، تازة املغرب

HIMATRA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي زاو8ة  زنقة 

فاس مكناس عماضة افر8واطو مكتب 

ضقم 3 - 35000 تازة  املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

39 7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير  ماضس  )0)    0 املؤضخ في 

 HIMATRA» من  الشركة  تسمية 

. «CANECO» إلى «NEGOCE

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أتازة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 219/2021.

944I

cabinet de normalisation comptable sarl

CLINIQUE AL AMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر8ك

 cabinet de normalisation

comptable sarl

 bd emile zola casablanca (8 

، 20300، casablanca maroc

CLINIQUE AL AMINE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 73 اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 
مروا5  اأو  و  اأن جلج2  زنقة  زاو8ة 

الداض  املستشفيات  حي  عبدامللك 

البيراء  الداض   (0(50 البيراء 

.Maroc

وفاة شر8ك
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.93759

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

0)0) تم اإلعالم  6) نونبر  املؤضخ في 

و  دخي�شي  محمد  الشر8ك   أوفاة 

 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  توزيع 

بكتوبر    5 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

0)0) أالشك2 األتي :

  ، أنمنصوض   نزهة  السيد)ة( 

3 8.) حصة .

 7.875 السيد)ة( عمر دخي�شي  ،  

حصة .

  ، دخي�شي   يوسف  السيد)ة( 

7.875 حصة .

السيد)ة( مر8م دخي�شي  ،  3.937 

حصة .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير  )0) تحت ضقم 760368.

945I

PRO-ACCOUNTING

SIBAVTEC MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

PRO-ACCOUNTING

80 شاضع موالي سليما5 عي5 السبع 

، 0590)، الداض البيراء املغرب

SIBAVTEC MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي 35 شاضع 
عمرو أن العاص الطاأق األول شقة 
ضقم 6 الصخوض السوداء - 90)0) 

الداض البيراء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.303595

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير  فبراير  )0)    6 املؤضخ في 
نشاط الشركة من «اإلشهاض - بشغال 
 - «اإلشهاض  إلى  املختلفة»  البناء 

النقش - صنع الطوابع».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 6))3 .

946I

BOLT SARL AU

بولت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

BOLT SARL AU
 HAY MABROUKA RUE 68

 N°20 SIDI OTHMANE، 20670،
CASABLANCA MAROC

أولت شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
مبروكة زنقة 68 ضقم 0) - 0670) 

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598659

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : أولت.

و  تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

استيراد و تصدير .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 (0670  -  (0 ضقم   68 مبروكة زنقة 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : ضجيع  أدضالدين  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أدضالدين ضجيع عنوانه)ا( 
حي مبروكة زنقة 68 ضقم )) 0670) 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أدضالدين ضجيع عنوانه)ا( 
حي مبروكة زنقة 68 ضقم )) 0670) 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 7) 775.

947I

cabinet de normalisation comptable sarl

CLINIQUE AL AMINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

 cabinet de normalisation

comptable sarl

 bd emile zola casablanca ، (8 

20300، casablanca maroc

CLINIQUE AL AMINE   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 73 
زاو8ة زنقة اأن جلج2 و اأو مروا5 

عبدامللك حي املستشفيات 73 
زاو8ة زنقة اأن جلج2 و اأو مروا5 

عبدامللك حي املستشفيات 50)0) 

.Maroc الداض البيراء
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تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.93759
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5   (0(0 نونبر   (6 املؤضخ في 
ملي5  السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

عبد الرحما5 كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير  )0) تحت ضقم 760368.

948I

omri compta sarl au

STE JBLM  TRADIV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
STE JBLM  TRADIV  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجديد ضقم873  العرائش - 
000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5593

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 بكتوبر   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. JBLM  TRADIV
بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 
نجاضة من الخشب واألملنيوم والفوالذ 

املقاوم للصدب.

- مقاول بعمال إنشائية مختلفة

ونجاضة  بملنيوم  بعمال  صاحب   -

وتزجيج

تعدين االملنيوم والنجاضة

البيع والشراء واملتاجرة والتسو8ق 

الجملة  وشبه  والجملة  والتجزئة 

والتخز8ن للجميع

الخام  واملواد  والسلع  األصناف 

الشتالت  بو  النهائية  واملنتجات 

الجاهزة من بي نوع ومن بي نوع

األص2 ؛

وحديد  )بملنيوم  نجاضة  مقاول   -

وبتمتة(

نجاضة األملنيوم - تسو8ق أروفيالت 

األملنيوم - بعمال متنوعة -

نجاضة  نجاضة خشب،  أناء  اعمال 

معدنية. دهانات

تصنيع وإنتاج وتوزيع األملنيوم   -

وسبائكه ، وتطو8ر و

تحسي5 عمليات تصنيع األملنيوم 

الصناعي.

واالستيراد  والبيع  الشراء 

واملعالجة  والتصنيع  والتصدير 

والتجميع ،

واألدوات  املواد  جميع  تجميع 

أمادة  املتعلقة  الخام  واملواد 

األلومنيوم وبي

االهتمامات املادية ألعمال البناء

- بعمال متنوعة.

استيراد وتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

املغرب الجديد ضقم873  العرائش - 

000)9 العرائش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : أنيسف  جالل  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنيسف  جالل  السيد 

دواض ضقادة العرائش 000)9 العرائش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنيسف  جالل  السيد 
دواض ضقادة العرائش 000)9 العرائش 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 أتاض8خ  أالعرائش   االأتدائية 

بكتوبر 0)0) تحت ضقم 837.

949I

FOUZMEDIA

 CISSE MANIA GROUP SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 CISSE MANIA GROUP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5)-6) 
زنقة األميرة عائشة مكتب الهدى 

الطاأق 3 املكتب ضقم 9  - 5000  
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
599(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CISSE : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.MANIA GROUP SARL AU
: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

نق2 البرائع
موزع املواد الغذائية

التجاضة.

 24-26  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الهدى  مكتب  عائشة  األميرة  زنقة 
  5000  -   9 املكتب ضقم   3 الطاأق 

القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سي�شي عبدهللا عنوانه)ا( 6 
 (0000 بكدال    ( زنقة سبو الشقة 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سي�شي عبدهللا عنوانه)ا( 6 
 (0000 بكدال    ( زنقة سبو الشقة 

الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم -.
950I

FOUZMEDIA

 ROEYA PRODUCTION SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 ROEYA PRODUCTION SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5)-6) 
زنقة األميرة عائشة مكتب الهدى 
الطاأق الثالث املكتب ضقم 9 - 

5000  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59973

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROEYA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.PRODUCTION SARL AU
: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

تنظيم املهراجانات
اإلنتاج السينمائي

استغالل مركز للتصو8ر.
 24-26  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الهدى  مكتب  عائشة  األميرة  زنقة 
 -  9 ضقم  املكتب  الثالث  الطاأق 

5000  القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أن الساملية طه عنوانه)ا( 
ب إقامة    6 6  زنقة  اأن أنة الشقة 
املسجد ) 5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد أن الساملية طه عنوانه)ا( 
ب إقامة    6 6  زنقة  اأن أنة الشقة 

املسجد ) 5000  القنيطرة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم -.
951I

MALINTECH WP SOLUTIONS

 MALINTECH WP
SOLUTIONS

إعال5 متعدد القراضات

MALINTECH WP SOLUTIONS
املنطقة الحرة للتصدير أوخالف، 

القطعة 5)ب)، الجزء 5)ب، الطاأق 
األول، املكتب ضقم )  ، 90000، 

طنجة املغرب

  MALINTECH WP SOLUTIONS

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: املنطقة 

الحرة للتصدير أوخالف، القطعة 

5)ب)، الجزء 5)ب، الطاأق األول، 

املكتب ضقم )  - - طنجة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5  03

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

من  اجتماعية  حصة    96 تفو8ت 

96  حصة اجتماعية من فئة  بص2 

واملكتتبة  بوضو للحصة الواحدة،    0

سلفا لفائدة السيد بنطونيو مانو28 

 MALINTECH» كوض8ا اليت، في شركة

لصالح   «WP SOLUTIONS SARL

 ،MRE القسطيط،  بشرى  السيدة 

مغربية الجنسية، والساكنة أطنجة.

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

تجديد ثقة تسيير الشركة في  مايلي: 

السيد جو5 فيليب بوليفيي لوتوضنوض 

والسيد بنطونيو مانو28 كوض8ا اليت 

وذلك  غير شركاء،  أصفتهم مسيرين 

الشركة  تلزم  محدودة.  غير  ملدة 

بحد  أتوقيع  معامالتها  جميع  في 

املسيرين.

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

الغير  املسير  سفر  جواز  ضقم  تغيير 

الشر8ك السيد جو5 فيليب بوليفيي 

لوتوضنوض، وضقم جواز سفر والعنوا5 

الشخ�شي للمسير الغير شر8ك السيد 

بنطونيو مانو28 كوض8ا اليت.

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
بشرى  السيدة  صالحيات  تجديد 

مفوضة،  وكيلة  أصفتها  القسطيط 

وذلك ملدة غير محدودة، مع االحتفاظ 

أنفس الصالحيات التي تم منحها لها 

من قب2 املسير السيد بنطونيو مانو28 

كوض8ا اليت في 6 يونيو 8 0)، وتعلن 

قبولها للتجديد املذكوض.

على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 
مايلي: تحيي5 وإعادة صياغة القانو5 

مجموع  ليشم2  للشركة  األسا�شي 

التغييرات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :0 ضقم  أند 

تحيي5 وإعادة صياغة النظام  مايلي: 

األسا�شي أالكام2

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ  3  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5 509).

952I

BOUKHRIS &ASSOCIES

 MAROC CONSULTING

 ENVERENEMENT GLOBAL

SARL
إعال5 متعدد القراضات

 MAROC CONSULTING

ENVERENEMENT GLOBAL

شركة مساهمة أمجلس إداضة 
ضبسمالها: 8.777.500 دضهم

مقرها االجتماعي: اقامة حمزة الرقم 

8 مرجا5   مكناس

69))3 السج2 التجاضي أمكناس 
ضقم:

IF n° 40425708

الجمعية  محرر  أمقت�شى 

العمومية االستثنائية املنعقدة أتاض8خ 

0  ماضس  )0) تقرض ما يلي:

مراقب  تقر8ر  على  املصادقة   -

عملية التحو28.

شركة  من  الشركة  تحو28   -

شركة  الى  محدودة  مسؤولية  ذات 

مساهمة.

- اعتماد النظام األسا�شي للشركة 

على شك2 شركة مساهمة.

تعيي5 املتصرفي5 التاليي5:  -

)سج2  املغرب  أقشا5  شركة   •

املمثلة من طرف   )7 9   0( تجاضي 

 CIN :( الدين  نصر  عبادة  السيد 

 (BE856377

الدين  نصر  عبادة  السيد   •
 (CIN : BE846377(

 CIN :( ( السيد كمال فؤاد  •
D384017

 TY Consulting مكتب  تعيي5   -
كمراقب حساأات

املصادقة النهائية على التحو28   -
الى شركة مساهمة

للقيام  السلطة  تخو28   -
أاإلجراءات القانونية

االداضة  مجلس  محرر  أموجب 
املنعقد أتاض8خ 0  ماضس  )0)، تقرض 

ما يلي:
- تعيي5 السيد عبادة نصر الدين 

كرئيس مدير عام للشركة.
للقيام  السلطة  تخو28   -

أاإلجراءات القانونية.
أالسج2  القانوني  اإليداع  تم 
التجاض8ة  املحكمة  لدى  التجاضي 
أمكناس تحت عدد 0)8  أتاض8خ 08 

بأر28  )0).
ملخص قصد النشر

953I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE DOUZIN-ENERGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاضع محمد الخامس ضقم 03 

الطاأق الثاني خنيفرة ، 55000، 
خنيفرة املغرب

STE DOUZIN-ENERGIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة عمر 
أن عبد العز8ز ضقم  0 خنيفرة - 

55000 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

377 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DOUZIN-ENERGIE

اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء واألشغال  املختلفة .
عنوا5 املقر االجتماعي : زنقة عمر 

 - خنيفرة  ضقم  0  العز8ز  عبد  أن 

55000 خنيفرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد الشرقاوي  :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  .000   : خالص  يونس  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  .000   : السيدة عائشة احادي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الشرقاوي  عنوانه)ا( 
ايت خاصة ) ضقم 35 حمر8ة خنيفرة 

55000 خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا(  يونس خالص   السيد 
حي اماللو خنيفرة   (9 ضقم   (5 زنقة 

55000 خنيفرة املغرب.

السيدة عائشة احادي  عنوانه)ا( 
عبدااله  أن  محمد  زنقة  ضقم  ) 

خنيفرة  55000 خنيفرة املغربال.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يونس خالص   السيد 
حي اماللو خنيفرة   (9 ضقم   (5 زنقة 

55000 خنيفرة املغرب

عنوانه)ا(  السيد عائشة احادي  
عبدااله  أن  محمد  زنقة  ضقم  ) 

خنيفرة  55000 خنيفرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أخنيفرة  

 )0) تحت ضقم 58 .

954I

SOCOJUFI SARL

 MIRACLE DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB  0

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

 MIRACLE DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 

الشراضدة الطاأق السفلي دضب لوبيال 

أوضكو5 - 0999) الداضالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5990(3

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MIRACLE DE CONSTRUCTION

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
زنقة    0  : عنوا5 املقر االجتماعي 

الشراضدة الطاأق السفلي دضب لوبيال 

الداضالبيراء   (0999  - أوضكو5 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد سفيا5 اأرقا :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

امللوك  حب  احمد  السيد 

  00 حصة أقيمة   500   : صفر8وي 

دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيا5 اأرقا عنوانه)ا( حي 

موالي عبد هللا زنقة 97  ضقم 56 عي5 

الشق 0000) الداضالبيراء املغرب.

امللوك  حب  احمد  السيد 

زنقة ليولت   33 صفر8وي عنوانه)ا( 

أولو 0000) الداضالبيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيا5 اأرقا عنوانه)ا( حي 

موالي عبد هللا زنقة 97  ضقم 56 عي5 

الشق 0000) الداضالبيراء املغرب

امللوك  حب  احمد  السيد 

زنقة ليولت   33 صفر8وي عنوانه)ا( 

أولو 0000) الداضالبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775555.

955I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

AGHROSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

30  شاضع املتنبي الطاأق ) ، 

3000)، أني مالل املغرب

AGHROSS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

سيدي جاأر أوسط  - 3000) أني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3  

 09 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AGHROSS

السلع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الجلدية من الغمد بو سلع السفر

تاجر.

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

أني   (3000  - أوسط   سيدي جاأر 

مالل املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ايما5 أن ضقيق عنوانه)ا( 
اوالد حمدا5 طر8ق زاو8ة زنقة ) ضقم 

7) 3000) أني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ايما5 أن ضقيق عنوانه)ا( 
اوالد حمدا5 طر8ق زاو8ة زنقة ) ضقم 

7) 3000) أني مالل املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 9 5.

956I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

صيدلية دار الطالبة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،

60000، OUJDA MAROC

صيدلية داض الطالبة شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة  -) 

داض الطالبة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

37065

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

صيدلية داض الطالبة.

غرض الشركة أإيجاز : أيع الدواء.

عنوا5 املقر االجتماعي : زنقة 1-2 

داض الطالبة - 60000 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 9  .500 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

 9.  5  : نجاة  مرزوقي  السيدة 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نجاة  مرزوقي  السيدة 

 5( حي االندلس شاضع التوحيد ضقم 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نجاة  مرزوقي  السيدة 

 5( حي االندلس شاضع التوحيد ضقم 

60000 وجدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 8 3 .

957I

fudcom

SHRT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudcom

 BD HASSAN II N°202. 1ER

 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°202.

 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

SHRT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2, في 

مركز الشكرا5 ابي الجعد -  5060) 

ابي الجعد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5( 

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.SHRT : اإلقتراء أمختصر تسميتها

الحراجة   : غرض الشركة أإيجاز 

وبنشطة الغاأات األخرى.

في  : مح2,  عنوا5 املقر االجتماعي 

 (5060   - مركز الشكرا5 ابي الجعد 

ابي الجعد املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 350   : الحساك  السيد سفيا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : الحساك  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : الحساك  حمزة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 350  : الحساك  سفيا5  السيد 
أقيمة 00  دضهم.

 330  : الحساك  محمد  السيد 
أقيمة 00  دضهم.

 330  : الحساك  حمزة  السيد 
أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيا5 الحساك عنوانه)ا( 
دواض ايت اعراأة الشكرا5  ابي الجعد  

5060)  ابي الجعد املغرب.
السيد محمد الحساك عنوانه)ا( 
  (5060 الجعد   ابي  الشكرا5  مركز 

ابي الجعد املغرب.
السيد حمزة الحساك عنوانه)ا( 
  (5060 الجعد   ابي  الشكرا5  مركز 

ابي الجعد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيا5 الحساك عنوانه)ا( 
دواض ايت اعراأة الشكرا5  ابي الجعد  

5060)  ابي الجعد املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  الجعد   أابي  االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم   .
958I

مكتب  االستشاضات و الخدمات

«ECOPLAST »  إيكوبالست
إعال5 متعدد القراضات

مكتب االستشاضات والخدمات
66، زنقة سا5  سانس، ألفدير، 

الداض البيراء
الهاتف/ الفاكس: 5.99.99).)).05 

«ECOPLAST »  إيكوبالست
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشر8ك الوحيد
ضبسمالها: 00.000.00  دضهم

املقر الرئي�شي: زاو8ة ممر الكاليول 
وبوضكيدي، عي5 السبع، الداض 

البيراء.
السج2 التجاضي ضقم: 3 635)

تغيير في التسيير
أمقت�شى قراض للشر8ك الوحيد   .I
حرض أالداض البيراء أتاض8خ    ماضس 
 )0)، تم بخذ العلم أاستقالة املسير 

الحالي٬ السيد محمد أالل اأن عموض 
وتعيي5 مسير جديد ممثال في شخص 
الساكنة  عموض٬  اأن  السيدة سمية 
بغمات،  زنقة   ، 0 البيراء،  أالداض 

حي الهناء.  
أكتاأة  القانوني  اإليداع  تم   .II
أالداض  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
تحت   29/03/2021 أتاض8خ  البيراء 

ضقم  )9 77.
959I

PREMIUM FINANCE

KISSARIAT ASSAFAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KISSARIAT ASSAFAA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شقة ضقم 
7 الطاأق ) عماضة ) شاضع زاو8ة 

النقيب سرج لوفي وفرك2  - 50000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  3585

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KISSARIAT ASSAFAA
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم 7 الطاأق ) عماضة ) شاضع زاو8ة 
 50000  - النقيب سرج لوفي وفرك2  

مراكش املغرب.
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الصادق فاتحي :  500 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

500 حصة    : السيد امي5 فاتحي 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

فاتحي  الصادق  عبد  السيد 
امرشيش زنقة الرازي ضقم  عنوانه)ا( 

00  50000 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  فاتحي  امي5  السيد 
  6 ضقم  الشقة  نوض  0  اقامة 
مراكش   50000 جيليز  يوغزالفيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فاتحي  الصادق  عبد  السيد 
امرشيش زنقة الرازي ضقم  عنوانه)ا( 

00  50000 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  فاتحي  امي5  السيد 
  6 ضقم  الشقة  نوض  0  اقامة 
مراكش   50000 جيليز  يوغزالفيا 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  88)) .

960I

FIGENOUV

ILYKA SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGENOUV
شاضع النصر عماضة 6  شقة 3 ديوض 

السالم ، 50050، مكناس املغرب
ILYKA SAKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة 0  
متجر ضقم 5 تجزئة الشهدية  الشطر 

7 - 50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

53007

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ILYKA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SAKAN

االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي.

عنوا5 املقر االجتماعي : عماضة 0  

متجر ضقم 5 تجزئة الشهدية  الشطر 

7 - 50050 مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  العماضي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة أحاجة مر8ة :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العماضي محمد عنوانه)ا( 

محمد  شاضع   ( النعيم   (63 ضقم 

السادس 50070 مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  مر8ة  أحاجة  السيدة 

محمد  شاضع   ( النعيم   (63 ضقم 

السادس 50070 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مر8ة  أحاجة  السيدة 

محمد  شاضع   ( النعيم   (63 ضقم 

السادس 50070 مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 893 .

961I

املحاسب إلياس عمراني

ALMAS HAJAJI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني

تجزئة األميرة شاضع املوحدين الطاأق 

األول ضقم )0 ، 00 93، الفنيدق 

MAROC

ALMAS HAJAJI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الحي 

الجديد شاضع إأن ضشد ضقم 9 الشقة 

ضقم )   - 00 93 الفنيدق  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(905 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ALMAS HAJAJI

إستيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع املالبس الجاهزة .

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الجديد شاضع إأن ضشد ضقم 9 الشقة 

ضقم )   - 00 93 الفنيدق  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد قاسم حجاجي  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد قاسم حجاجي  
 9 الحي الجديد شاضع إأن ضشد ضقم 
الفنيدق     93 00   ( ضقم  الشقة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد قاسم حجاجي  
 9 الحي الجديد شاضع إأن ضشد ضقم 
الفنيدق     93 00   ( ضقم  الشقة 

املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   30 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم )073.

962I

second negre

AIT ILISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

second negre
حي املسيرة   تماضة ، 000  ، تماضة 

املغرب
AIT ILISS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي سكتوض 
  ضقم 063  مرس الخير تماضة - 

000)  تماضة املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. (05 3

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  املؤضخ في  0 ماضس  )0) 
 AIT شركة ذات املسؤولية املحدودة
دضهم    0.000 مبلغ ضبسمالها    ILISS
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي سكتوض   
ضقم 063  مرس الخير تماضة - 000)  
تماضة املغرب نتيجة ل : الح2 النهائي.
و حدد مقر التصفية ب ضقم 063  
سكتوض   مرس الخير تماضة - 000)  

تماضة املغرب. 
و عي5:

و  أودأوش   عمر    السيد)ة( 
عنوانه)ا( سكتوض   ضقم 063  مرس 
املغرب  تماضة    (000 تماضة  الخير 

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 656)  .

963I

االئتما5 الجهوي الجديدة

CASA SPERANSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

االئتما5 الجهوي الجديدة
النسيم 5 تجزئة أكري الرقم    

الجديدة ، 5000)، الجديدة املغرب
CASA SPERANSA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي النسيم 
5 تجزئة البكري الرقم    شقة 
  الطاأق األول  - 500) الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 7967

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.SPERANSA
منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.
النسيم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
شقة  الرقم     البكري  تجزئة   5
الجديدة   (500  - األول   الطاأق    

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة حليمة أوحفص :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أوحفص  حليمة  السيدة 
6 دضب جاخوخ ازموض   ضقم  عنوانه)ا( 

00 5) بزموض  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أوحفص  حليمة  السيدة 
عنوانه)ا( ضقم 6 دضب جاخوخ 00 5) 

بزموض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم  630).

964I

اثتمانية صال ح الدين

CLIMAMER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

اثتمانية صال ح الدين

عماضة 3)5 شقة 3 اأواب مراكش 

زو5 39 مراكش ، 50000، مراكش 

املغرب

CLIMAMER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

اعسيلة سويهلة سعادة مراكش 

املغرب 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3633

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CLIMAMER

االستيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

و التصدير.

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

مراكش  سعادة  سويهلة  اعسيلة 

املغرب 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد أن صالح أن علي 

  00 حصة أقيمة    .000   : املطلق 

دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد أن صالح أن علي 

 ( صوكوما   (79 عنوانه)ا(  املطلق 

مراكش   50000 مراكش  سودضي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد أن صالح أن علي 

 ( صوكوما   (79 عنوانه)ا(  املطلق 

مراكش   50000 مراكش  سودضي 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 907)) .

965I

ACS CONSEILS

SK FIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب

SK FIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
أوسكوضة أاضك املدينة الخرراء - 

0330) الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59(669
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SK  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FIVE
استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

مطعم.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - الخرراء  املدينة  أاضك  أوسكوضة 

0330) الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيدة سعاد فرج 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيدة كوتر لطاف  :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  فرج  سعاد  السيدة 
املدينة    5 فيال   ( مالك  اقامة 
البيراء  الداض   (0330 الخرراء 

املغرب.
عنوانه)ا(  لطاف   كوتر  السيدة 
الطاأق  املجاطي  احمد  زنقة     5
الداض   (0330 املعاض8ف   7 شقة   3

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فرج  سعاد  السيدة 
املدينة    5 فيال   ( مالك  اقامة 
البيراء  الداض   (0330 الخرراء 

املغرب
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عنوانه)ا(  لطاف   كوتر  السيدة 

الطاأق  املجاطي  احمد  زنقة     5

الداض   (0330 املعاض8ف   7 شقة   3

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 7  768.

966I

CIRCULAR VOITURE

CIRCULAR VOITURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CIRCULAR VOITURE

 54FARAH 2 AHADAF AZROU ،

AZROU ،0 املغرب

CIRCULAR VOITURE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55 فرح ) 

احداف ازضو - . ازضو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CIRCULAR VOITURE

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات أدو5 سائق.

عنوا5 املقر االجتماعي : 55 فرح ) 

احداف ازضو - . ازضو املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 900   : اليوسفي  خالد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  00   : السيدة سميرة اليوسفي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اليوسفي عنوانه)ا(  السيد خالد 
ازضو   . احداف  أو8قوض   6 زنقة    5

املغرب.

السيدة سميرة اليوسفي عنوانه)ا( 
5 زنقة احداف ايت منصوض . ميدلت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سميرة اليوسفي عنوانه)ا( 
5 زنقة احداف ايت منصوض . ميدلت 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أازضو   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 36 .

967I

FICOMPTA

KHADAMAT-ASRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

KHADAMAT-ASRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 89  

حي موالي ادضيس واد فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(87

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KHADAMAT-ASRI
غرض الشركة أإيجاز :  املقاول في 

بشغال مختلفة او البناءات
كتبي غير ناشر

تاجر حر
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 89  
حي موالي ادضيس واد فاس - 30000 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد بحمد العسري  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد بحمد العسري  
زنقة 5) ضقم 0  حي واد فاس  30000 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد بحمد العسري  
زنقة 5) ضقم 0  حي واد فاس  30000 

فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 800 .

968I

CABINET DES EXPERTS

VOLAILLE AL ABASSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET DES EXPERTS
 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY
 MOHAMMADI MARRAKECH
 Res.essaada marjane، 40000،

Marrakech MAROC

VOLAILLE AL ABASSIA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي از8كي 5 
املتجر الطاأق السفلي ضقم الداض 08  

- 50000 مراكش مراكش
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
   6 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0(0 نونبر     
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.VOLAILLE AL ABASSIA
أيع شراء   : غرض الشركة أإيجاز 

وانتاج اللحوم الحمراء والبيراء.
عنوا5 املقر االجتماعي : حي از8كي 
الداض  السفلي ضقم  الطاأق  املتجر   5

08  - 50000 مراكش مراكش.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : حسن  العلمي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العلمي حسن عنوانه)ا( حي 
الطاأق السفلي ضقم  املتجر   5 از8كي 

الداض 08  50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العلمي حسن عنوانه)ا( حي 
الطاأق السفلي ضقم  املتجر   5 از8كي 

الداض 08  50000 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   (( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 0896) .
969I
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LEADER FINANCE

عبد الرحيم أوالد اعثو
فسخ عقد تسيير حر ألص2 تجاضي 

)األشخاص الطبيعيو5(

فسخ عقد تسيير حر ألص2 تجاضي

عبد الرحيم بوالد اعثو

 (( أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في 

ماضس  )0)  تم فسخ عقد التسيير 

السيد)ة(  طرف  من  املوقع  الحر 

)أصفته)ا(  بوالد اعثو  عبد الرحيم  

مالك)ة( لألص2 التجاضي( الحام2)ة( 

ضقم   للتعر8ف  الوطنية  للبطاقة 

أالعنوا5  القاطن)ة(    E5093 3

5  الشطر الثالث داض البر  مح2 ضقم 

50000 مراكش املغرب   - واالحسا5  

)أصفته)ا(  طوالب  مر8ة   والسيد)ة( 

مسير)ة( حرا )ة((  الحام2)ة( للبطاقة 

 EE(( 536 الوطنية للتعر8ف ضقم  

القاطن)ة( أالعنوا5 ضقم 37 جنانات 

 - الشمالي  النخي2  ايطي  عي5   3

واملسج2  املغرب  مراكش   50000

أالسج2 التجاضي أاملحكمة التجاض8ة 

أمراكش تحت  عدد 550))  .

970I

 EL FRKACHI ZAKARIAA )CABINET

(COMPTABLE C.C.N

LAYALI SAADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

()CABINET COMPTABLE C.C.N

شاضع املوحدين تجزئة االميرة 

الطاأق االول ضقم )0،الفنيدق ، 

00 93، الفنيدق املغرب

LAYALI SAADA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55  

كنديسة السفلى شاضع طاضق اأن 

ز8اد ضقم  0 - 00 93 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(7605

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LAYALI : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SAADA
-ممو5   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.

-أيع وكراء لوازم الحفالت ..

  55  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

كنديسة السفلى شاضع طاضق اأن ز8اد 
ضقم  0 - 00 93 الفنيدق املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة حفصة الحداد  :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حفصة الحداد  عنوانه)ا( 

حي كنديسة السفلى شاضع طاضق اأن 
الطاأق الثالث الشقة    55 ز8اد ضقم 

5 00 93 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة حفصة الحداد  عنوانه)ا( 

حي كنديسة السفلى شاضع طاضق اأن 
الطاأق الثالث الشقة    55 ز8اد ضقم 

5 00 93 الفنيدق املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

3) شتنبر  أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

0)0) تحت ضقم 3705.

971I

SOCIETE HAYCOURS  PRIVE

شركة هايكور بريفي
إعال5 متعدد القراضات

SOCIETE HAYCOURS  PRIVE

 à IMM EL GHAFOURI VI-7

 MAGASIN COMMERCIAL M6

 IMM 114/A LOT BOUCHOUK

SALE ، 11000، SALE MAROC

شركة هايكوض أر8في «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

 à IMM :وعنوا5 مقرها االجتماعي

 EL GHAFOURI VI-7 MAGASIN

 COMMERCIAL M6 IMM 114/A

 LOT BOUCHOUK SALE à IMM

 EL GHAFOURI VI-7 MAGASIN

 COMMERCIAL M6 IMM 114/A

 LOT BOUCHOUK SALE 11000

SALE املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.3((77

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 0  فبراير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

و تفو8ت الحصص اإلجتماعية  أيع  

من  طرف السيد نبي2 أدير املتمتلة في 

500 حصة إلى السيدة إلهام القيمة 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحو28 الشك2 القانوني للشركة من 

إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة دات 

شر8ك وحيد

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

للشركة  الرئي�شي  املقر  تغيير  مايلي: 

الغفوضي عماضة  التالي:  العنوا5  إلى 

VI-7 املح2 التجاضي M6 العماضة ضقم 

A/  5 تجزئة أوشوك سال

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

إلى   للشركة  الرئي�شي  النشاط  تغيير 

تجاضة األجهزة املراقبة والحماية من 

السرقة 

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
- تحديت القانو5 األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 
النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
تحو28 الشك2 القانوني للشركة

أند ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
تغيير النشاط الرئي�شي للشركة إ

أند ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تغيير املقر الرئي�شي للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (( أتاض8خ  بسال   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 86).

972I

AERIA 2A

AERIA 2A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

AERIA 2A
 LOT.189 ZONE INDUSTRIELLE

 SUD-OUE ، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC

AERIA 2A شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 
89  املنطقة الصناعية الجنوبة 

الغربية املحمدية ضقم 89  املنطقة 
الصناعية الجنوبة الغربية املحمدية 

0 88) املحمدية املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 83  

العام  الجمع  أمقت�شى 
يونيو   30 في  املؤضخ  اإلستثنائي 
الشركة  ضبسمال  ضفع  تم   (0(0
دضهم»   3.500.000» قدضه  أمبلغ 
إلى  دضهم»   7.000.000» من  بي 
طر8ق  عن  دضهم»    0.500.000»
الشركة  ديو5  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقداض و املستحقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  ( أتاض8خ  أاملحمدية   االأتدائية 

غشت 0)0) تحت ضقم 876.

973I
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KB Compta

 PHARMACIE AL HIKMA

SALE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

KB Compta

38 زنقة التاهيتي شاضع الحسن 

الثاني ، 0060 ، الرباط املغرب

 PHARMACIE AL HIKMA SALE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

جدير8ة حي االنبعات - 000   سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

33337

  5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  فبراير  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PHARMACIE AL HIKMA SALE

غرض الشركة أإيجاز : صيدلية.
زنقة   (9  : عنوا5 املقر االجتماعي 

سال     000  - جدير8ة حي االنبعات 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

500.000.) دضهم، مقسم كالتالي:

  : السالم  عبد  لوض8كة  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة   (5.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السالم  عبد  لوض8كة  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة املاجد ضقم 97 طر8ق 

املهدية 000   سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالم  عبد  لوض8كة  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة املاجد ضقم 97 طر8ق 

املهدية 000   سال املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  بسال   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 363.

974I

SAINT GOBAIN DEVELOPPEMENT MAROC

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 SAINT GOBAIN
DEVELOPPEMENT MAROC

شاضع موالي اسماعي2 طر8ق الرباط 
عي5 السبع ، 50)0)، الداض البيراء 

املغرب
 SAINT GOBAIN

  DEVELOPPEMENT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها االجتماعي شاضع 

موالي اسماعي2 طر8ق الرباط عي5 
السبع الداض البيراء - 50)0) الداض 

البيراء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
((559 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم  ماضس  )0)  في  0  املؤضخ 
 SAINT» من  الشركة  تسمية  تغيير 
 GOBAIN DEVELOPPEMENT
 SAINT GOBAIN» إلى   »  MAROC

. » MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773656.

975I

 شيشا سعيد محاسب معتمد أالرشيدية

CHEZ LHOU RENTCAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تعيي5 مسير جديد للشركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 

أالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا أن علي 

الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية

CHEZ LHOU RENTCAR    شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 90) 

 II كراج( تجزئة عي5 العاطي(

الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 5(7 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم تعيي5   (0(0 نونبر    ( املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

ادضي�شي فاطمة الزهراء كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 73 .

976I

fisc orient

CICELIAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

fisc orient

شاضع ادضيس االكبر عماضة ملنوض 

الطاأق االول ضقم   ، 60000، 

وجدة املغرب

CICELIAN TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
حامدي  زنقة أحر قزو8ن الرقم 35  

- 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3700 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CICELIAN TRANS
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
حامدي  زنقة أحر قزو8ن الرقم 35  - 

60000 وجدة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  : امي5   محمد  يعقوبي  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
امي5   محمد  يعقوبي  السيد 
ظهر ملحلة تجزئة حامدي   عنوانه)ا( 
 60000  35 الرقم  زنقة أحر قزو8ن 

وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
امي5   محمد  يعقوبي  السيد 
ظهر ملحلة تجزئة حامدي   عنوانه)ا( 
 60000  35 الرقم  زنقة أحر قزو8ن 

وجدة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 99  .
977I
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FIDUCIAIRE CHEMS

PARAPHARMACIE L›ENVOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

 PARAPHARMACIE L›ENVOL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 7  

طاأق سفلي عماضة ب تجزئة ضقم 5 

ض8اض الوفاق تماضة - 000)  تماضة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 3(68 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PARAPHARMACIE L’ENVOL

: أيع املواد  غرض الشركة أإيجاز 

الشبه الصيدلية.

  7 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

 5 ضقم  تجزئة  ب  عماضة  سفلي  طاأق 

تماضة    (000  - ض8اض الوفاق تماضة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة مر8م العلقاوي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مر8م العلقاوي عنوانه)ا( 
النوض  حي    5(5 ضقم    03 زنقة 

القنيطرة 0)50  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة مر8م العلقاوي عنوانه)ا( 
النوض  حي    5(5 ضقم    03 زنقة 

القنيطرة 0)50  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أتماضة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 5508.

978I

ائتمانية  الخبرة

TRANSLAK LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية  الخبرة

59  زنقة  املدينة ، 00 6)، أرشيد 

املغرب

TRANSLAK LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5  تجزئة 

اضكانة حد السوالم  - 00 6) أرشيد 

املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 3583

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في  0 ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - السوالم   حد  اضكانة  تجزئة    5»

«سفلي  إلى  املغرب»  أرشيد   (6 00

ضقم  أقعة   ( ضقم  الوحدة  تجزئة 

أرشيد    (6 00  - 08  حد السوالم  

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    0 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 8 3.

979I

STE FIDU-LIDOU SARL

  ASMAR  BEAUTY CENTER
A B C

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

قف2 التصفية

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
 ASMAR  BEAUTY CENTER  A B
C  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : متجر ضقم 
5 قطعة ضقم 7  تجزئة أريستجيا 

ملعب الخي2  - 30000 فاس 
املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.557(9
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  03 ماضس  )0)  املؤضخ في 
 ASMAR  BEAUTY CENTER  A B
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة    C
ذات الشر8ك الوحيد مبلغ ضبسمالها 
مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000
ضقم  قطعة   5 ضقم  متجر  اإلجتماعي 
 - 7  تجزئة أريستجيا ملعب الخي2  
30000 فاس املغرب نتيجة ل-  فش2 

املشروع  .
و عي5:

و  بسماض   كر8مة    السيد)ة( 
اقامة ض8كوفلوضنس أيتش  عنوانه)ا( 
املنصوض8ة   الشقة      ( عماضة 
كمصفي  املمغرب  أوزنيقة    3 00

)ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
أتاض8خ 03 ماضس  )0) وفي متجر ضقم 
أريستجيا  تجزئة    7 ضقم  قطعة   5
ملعب الخي2  - 30000 فاس املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1807/2021.

980I

AERIA CHAUFFERIE

AERIA CHAUFFERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

AERIA CHAUFFERIE
ضقم  5  املنطقة الصناعية 

الجنوبة الغربية املحمدية ، 0 88)، 

MAROC املحمدية

AERIA CHAUFFERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم  5  

املنطقة الصناعية الجنوبة الغربية 

املحمدية ، 0 88) املحمدية 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 83 3

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم  ماضس  )0)    7 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«900.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»    .000.000» إلى  دضهم» 

إدماج احتياطي بو بضباح بو    : طر8ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أاملحمدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 800.

981I

FIDUCIAIRE EL OUALID

ZOUHARISSE شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

FIDUCIAIRE EL OUALID
 ، الثاني  الحسن  00 شاضع  ضقم 

5000)، الجديدة املغرب

شركة   ZOUHARISSE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

ضقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5 

5 ) حي الر8اض اوالد افرج  - 5000) 

الجديدة املغرب.

تفو8ت حصص
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.776 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   30 في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت السيد )ة( ادضيس الحاكمي  

بص2  من  اجتماعية  حصة   (00

00) حصة لفائدة  السيد )ة( زوهير 

الحاكمي  أتاض8خ 30 ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 99)6).

982I

ايسن

ايسن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ايسن

6) شاضع مرس سلطا5، الطاأق 

االول، الشقة 3، ، 0590)، 

البيراء. املغرب

ايسن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) شاضع 

مرس سلطا5  الطاأق االول، الشقة 

3. - 0590) ،البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596899

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : ايسن.

شركة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

في  متخصصة  املسؤولية،  محدودة 

املمتلكات،  اداضة  العقاضي،  الترو8ج 

عمليات البناء، وعمليات اخرى..

6) شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
مرس سلطا5  الطاأق االول، الشقة 

3. - 0590) ،البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
75 حصة    : السيدة اسراء عبود 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
5) حصة    : السيد  حسي5 كر8م 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عبود  اسراء  السيدة 
طر8ق  فيال5)  الفردوس،  اقامة 
الداضالبيراء   (0550 ح  ازموض،ح 

املغرب.
عنوانه)ا(  كر8م  حسي5  السيد  
طر8ق  فيال5)  الفردوس،  قامة 
الداضالبيراء   (0550 ح  ازموض،ح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عبود  اسراء  السيدة 
طر8ق  فيال5)  الفردوس،  اقامة 
الداضالبيراء   (0550 ح  ازموض،ح 

املغرب
عنوانه)ا(  كر8م  حسي5  السيد  
طر8ق  فيال5)  الفردوس،  قامة 
الداضالبيراء   (0550 ح  ازموض،ح 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

983I

Cabinet LAMRINI HADI

TRON TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
8 ,شاضع إأن سينا الناضوض ، 

000)6، الناضوض املغرب
TRON TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي املطاض 
«األما5 786 » الناظوض - 0 0)6 

الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 9(9
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRON : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.TRANSPORT
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 
البرائع على الصعيد الوطني والدولي 

; استيراد وتصدير.
عنوا5 املقر االجتماعي : حي املطاض 
 6(0 0  - الناظوض   « 786 «األما5 

الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : شعيب  أنقولة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : الهام  أوضاس  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شعيب  أنقولة  السيد 

اسبانيا  700  جيرونا اسبانيا.
عنوانه)ا(  الهام  أوضاس  السيد 
ازغنغا5   3( حي جواهرة العليا ضقم 

650)6 الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شعيب  أنقولة  السيد 

اسبانيا  700  جيرونا اسبانيا
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 5  بأر28 

 )0) تحت ضقم 759.

984I

NOUSSAH CONSULTING

COMMERCE EXPERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

COMMERCE EXPERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

سفيا5 الشقة 3 ب5 سيدي معروف 

- 0000) الداض البيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(73563

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0 9 شتنبر   30 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«500.000 دضهم» بي من «500.000 

عن  دضهم»    .000.000» إلى  دضهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

نونبر 9 0) تحت ضقم 33)0)7.

985I

AUDEC EXPERTISE

MB RESTAURATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE

 Boulevard Zerktouni, ,((3

 7éme étage, bur 7, Quartier

 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc

MB RESTAURATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3 شاضع 

كالفو5 ، حي املستشفيات ، - 

0000)  الداض البيراء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598785

 (( عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MB  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.RESTAURATION

امتياز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

إداضة املطاعم واملطاعم والفنادق.

شاضع   3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

كالفو5 ، حي املستشفيات ، - 0000)  

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد مهدي أرادة :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أرادة  مهدي  السيد 

شاضع علي عبد الرزاق ، سكن مأمو5 

الداض   (0000 أوضجو5   ،  9 شقة   ،

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أرادة  مهدي  السيد 

شاضع علي عبد الرزاق ، سكن مأمو5 

الداض   (0000 أوضجو5   ،  9 شقة   ،

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.

986I

CHAHID BATIMENTS SARL AU

 CHAHID BATIMENTS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CHAHID BATIMENTS SARL AU

 BOULEVARD ZERKTOUNI N°

 46 ETAGE 2 APPARTEMENT 6 ،

20002، CASABLANCA MAROC

 CHAHID BATIMENTS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 56 شاضع 

الزضقطوني الطاأق الثاني الشقة 
ضقم 6 - )000) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59650 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CHAHID BATIMENTS SARL AU

تجاضة،   : أإيجاز  الشركة  غرض 

إستيراد و تصدير جميع بنواع مواد 

البناء.

56 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

الزضقطوني الطاأق الثاني الشقة ضقم 

6 - )000) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : محمد  شهيد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  شهيد  السيد 
الخالق  عبد  سيدي  العناأرة  دواض 

6550) أرشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  شهيد  السيد 
الخالق  عبد  سيدي  العناأرة  دواض 

6550) أرشيد املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  75  .
987I

FIDURADOU

ANDRE DRINK STORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURADOU
 N°250 ETG 2 RUE SAAD BN
 ABI OUAQQASS AV QODS
 MASSIRA 2 D MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ANDRE DRINK STORE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  إقامة 
اضزاق متجر ضقم 6 زنقة القبطا5 
اض8كي جليز   مراكش.   مراكش. 

MAROC .50000   مراكش
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  36 7
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ANDRE DRINK STORE
أيع    : أإيجاز  الشركة  غرض 

الخموض .

إقامة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
القبطا5  زنقة   6 ضقم  متجر  اضزاق 
مراكش.  مراكش.    جليز    اض8كي 

.MAROC .50000   مراكش
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
الكاسم:   محمد  السيد  السيد 
500 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.
السيد السيد منير أوضاس  :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أوضاس   منير  السيد  السيد 
الضوضضو5  زنقة   37 عنوانه)ا( 
الجيروند  زاو8ة   5 طاأق   (0 شقة 
0000) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.
الكاسم   محمد  السيد  السيد 
شقة  الكبير  عرصة   (6 عنوانه)ا( 
املعاض8ف الداض البيراء   3 طاأق    0

0000) الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أوضاس   منير  السيد  السيد 
الضوضضو5  زنقة   37 عنوانه)ا( 
الجيروند  زاو8ة   5 طاأق   (0 شقة 
0000) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب
الكاسم   محمد  السيد  السيد 
شقة  الكبير  عرصة   (6 عنوانه)ا( 
املعاض8ف الداض البيراء   3 طاأق    0

0000) الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 898)) .

988I

GISEMENT ETUDES ET TRAVAUX

 LA CELLULE MAROCAINE
DES TRAVAUX ET SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة
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 GISEMENT ETUDES ET
TRAVAUX

 SIDI AABAD 1 NR 138
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech MAROC
 LA CELLULE MAROCAINE

 DES TRAVAUX ET SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم50) 

الطاأق) زنقة سعد اأن ببي الوقاص 
شاضع القدس املسيرة) د مراكش - 

50000 مراكش املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5 5  

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (0(0 نونبر   30 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم»    .000.000»
«000.000.) دضهم» إلى «3.000.000 
دضهم» عن طر8ق :  إدماج احتياطي بو 
بضباح بو عالوات إصداض في ضبس املال.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (9 أتاض8خ  أمراكش   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 099 .
989I

transparence fiscale

MADAQ KHLIE DE FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

transparence fiscale
 bis av med slaoui ، 30000، 38

fes maroc
MADAQ KHLIE DE FES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 
محمد عي5 الشقف موالي يعقوب  - 

)) 36 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67307

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MADAQ KHLIE DE FES
غرض الشركة أإيجاز : أيع اللحوم 

املضخنة و اململحة و املجففة .
عنوا5 املقر االجتماعي : دواض اوالد 
محمد عي5 الشقف موالي يعقوب  - 

)) 36 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : اشعيبي محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  اشعيبي  السيد 
ضقم 9 دضب سنهاجي ضحبة الزبيب م.ق  

0) 30 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  اشعيبي  السيد 
ضقم 9 دضب سنهاجي ضحبة الزبيب م.ق  

0) 30 فاس املغرب
تم اإليداع القانوني ب-  أتاض8خ 5  

بأر28  )0) تحت ضقم 0)8 .
990I

مكتب معيشة للحساأات و األستشاضات الجبائية

GLACE AUTO JAWAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

مكتب معيشة للحساأات و 
األستشاضات الجبائية

حي السالم ألوك E  ضقم )) -- سيدي 
سليما5 ، 00)5 ، سيدي سليما5 

املغرب

GLACE AUTO JAWAD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
جلي2 تازي 5 ؤثم 5) - 00)5  

سيدي سليما5 املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(855

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
املؤضخ في )  بأر28  )0) تم  تحو28  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 (5 ؤثم   5 تازي  جلي2  «تجزئة  من 
املغرب»  سليما5  سيدي    5(00  -
 -    0 ضقم  «حي الليمو5 ألوك    إلى 

00)5  سيدي سليما5  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  سليما5   بسيدي  االأتدائية 
)  بأر28  )0) تحت ضقم 96/2021.
991I

مكتب معيشة للحساأات و األستشاضات الجبائية

P7 DERM LABO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

مكتب معيشة للحساأات و 
األستشاضات الجبائية

حي السالم ألوك E  ضقم )) -- سيدي 
سليما5 ، 00)5 ، سيدي سليما5 

املغرب
P7 DERM LABO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

الغماض8ي5 شاضع 55 ضقم  ) - 00)5  
سيدي سليما5 املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(793
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 09 بأر28  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - ضقم  )   55 الغماض8ي5 شاضع  «حي 
املغرب»  سليما5  سيدي    5(00
اكدال  تجزئة  ضقم  0  «كراج  إلى 
سيدي سليما5     5(00  -  6 7 ؤقم 

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  سليما5   بسيدي  االأتدائية 

)  بأر28  )0) تحت ضقم 95/2021.

992I

مكتب  االستشاضات و الخدمات

« الشركة العاملية لبيع السيارات 

 Sté. .والشاحنات »ش.م

«SIVAC» S.A
إعال5 متعدد القراضات

مكتب االستشاضات والخدمات

66، زنقة سا5  سانس، ألفدير، 

الداض البيراء

الهاتف/ الفاكس: 5.99.99).)).05 

ش.م.« الشركة العاملية لبيع 

السياضات والشاحنات »

S.I.V.A.C.» S.A»

السج2 التجاضي ضقم :7)3  

أالداضالبيراء
املقر الرئي�شي: زاو8ة ممرالكاليول 

وبوضكيدي،

عي5 السبع، الداضالبيراء

تعيي5 بعراء أمجلس اإلداضة

أمقت�شى محرر الجمع العام   -I

»الشركة  ملساهمي  السنوي  العادي 

العاملية لبيع السياضات و الشاحنات« 

دجنبر0)0)،   (8 أتاض8خ  املنعقد 

انتداب  مدة  أانتهاء  العلم  بخذ  تم 

بعراء مجلس اإلداضة التالي تعر8فهم 

سنوات،   6 ملدة  وتقرضتجديدها 

العادي  العام  الجمع  عقب  تنق�شي 

للمصادقة  سيعقد  الذي  السنوي 

على الحساأات السنو8ة لسنة 5)0) 

:

الساكنة  عموض،  اأن  سمية   )1°
بغمات،  زنقة   ، 0 البيراء،  أالداض 

حي الهناء،

الساكنة  عموض،  اأن  كنزة   )2°  

طر8ق   ،367، البيراء  أالداض 

الجديدة،  

الساكنة  العمراني،  جليلة   )3°  

طر8ق   ،367، البيراء  أالداض 

الجديدة، 
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العادي  العام  الجمع  قرض  كما 
أالل  محمد  السيد  عزل  السنوي 
الساكن أالداض البيراء،  اأن عموض، 
خالد  وزنقة  ليدو  شاضع  زاو8ة   ،(8
من مهمته كعرو  بنفا،  اأن الوليد، 

ملجلس اإلداضة.
تبعا الجتماع مجلس اإلداضة   -  II  
تقرض تعيي5  ماضس  )0)،   0( أتاض8خ 
الساكنة  اأن عموض،  بميمة  السيدة 
جالل  زنقة   ،35 البيراء،  أالداض 
الدين السيوطي، ضئيسة ملجلس إداضة 

الشركة.                            
III - تم اإليداع القانوني أاملحكمة 
 (9 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 77))77.
993I

مكتب معيشة للحساأات و األستشاضات الجبائية

 LAMCHEMECH TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحساأات و 
األستشاضات الجبائية

حي السالم ألوك E  ضقم )) -- سيدي 
سليما5 ، 00)5 ، سيدي سليما5 

املغرب
  LAMCHEMECH TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب 

ضقم 3 اقامة الياسمي5 ضقم 5) شاضع 
يعقوب املنصوض  - 5000  قنيطرة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

60 (3
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
. LAMCHEMECH TRANS SARL

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 
االشخاص 

نق2 البرائع .
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم 3 اقامة الياسمي5 ضقم 5) شاضع 
قنيطرة    5000  - يعقوب املنصوض  

املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : السيد عمر ز8زو5 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : ملشمش  العربي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر ز8زو5 عنوانه)ا( دواض 
00)5  سيدي  لفكاضنة داض ألعامري  

سليما5 املغرب.
السيد العربي ملشمش عنوانه)ا( 
ألعامري   داض  يوسف  سيدي  دواض 

00)5  سيدي سليما5 املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي ملشمش عنوانه)ا( 
ألعامري   داض  يوسف  سيدي  دواض 

00)5  سيدي سليما5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 5  بأر28 

 )0) تحت ضقم -.

994I

SUDMIX

SUDMIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUDMIX
حي السكوتي تمراغت جماعة بوض8ر ، 

80750، بكادير املغرب
SUDMIX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

السكوتي تمراغت جماعة بوض8ر - 
80750 بكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

56057

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SUDMIX

مختلف   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بشغال البناء.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - بوض8ر  جماعة  تمراغت  السكوتي 

80750 بكادير املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 (0   : السيد  حسني محمد بمي5 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

80 حصة    : السيد حسني حمزاء 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بمي5  محمد  حسني  السيد 

89 حي  ضقم  ب  مجمع  عنوانه)ا(  

الهدى بكادير 80070 بكادير املغرب.

عنوانه)ا(   حمزاء  حسني  السيد 

بكادير  الهدى  89 حي  ضقم  ب  مجمع 

80070 بكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بمي5  محمد  حسني  السيد 

عنوانه)ا( مجمع ب ضقم 89 حي الهدى 

بكادير 80070 بكادير املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   05 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7 )98.

995I

global audit partners

ABZED CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
ABZED CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 6 
بكتوبر ضقم 6 الطاأق 3  الشقة 3 - 

0000) الداض البيظاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59907 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ABZED CONSULTING
استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير بي منتجات مصنعة
االستشاضات والدضاسات

وسيط التجاضى.
 6 شاضع   : عنوا5 املقر االجتماعي 
 -  3 الشقة    3 الطاأق   6 بكتوبر ضقم 

0000) الداض البيظاء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
  00   : الدين  عز  اعبود  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اعبود عز الدين عنوانه)ا( 
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جيزولو    0 أوتشيي  جياكوم  فيا 

فينيزيا 5870) فينيزيا إيطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اعبود عز الدين عنوانه)ا( 

جيزولو    0 أوتشيي  جياكوم  فيا 

فينيزيا 5870) فينيزيا إيطاليا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5)7755.

996I

global audit partners

BATI PLUS 21

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

BATI PLUS 21 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  50 شاضع 

سقراط املعاض8ف - 0330) الداض 

البيظاء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.3559  

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في )0 دجنبر 0)0) تم  تحو28  

املقر االجتماعي الحالي للشركة من « 

50 شاضع سقراط املعاض8ف - 0330) 

زنقة   ( » إلى  املغرب»  الداض البيظاء 

عماضة   8 3 شقة  إمام مسلم الطاأق 

الداض   (05 0  - الوازيس  سيراج 

البيظاء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  38 77.

997I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

Société BY PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET  KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL  9

 OURIAGHEL 2 « RAHMA 1 «

 N°130 Tanger ، 0، TANGER

MAROC

Société BY PRO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Angle وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 Rue Ibn Toumart et Rue Kindy

 Rés les lumières 3éme étage

n°22 TANGER - 90000 طنجة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5305

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. Société BY PRO

البرمجة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الكمبيوتر  وبنشطة  واالستشاضات 

األخرى.

 Angle  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 Rue Ibn Toumart et Rue Kindy

 Rés les lumières 3éme étage

طنجة    n°22 TANGER - 90000

املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة ميمونة ملوك  :  50 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 950   : السيد ياسي5 أوعصامي  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ميمونة ملوك  عنوانه)ا( 
67 زنقة الحاج فراجي املصلى طنجة  

90000 طنجة  املغرب .

أوعصامي   ياسي5  السيد 
ضقم  فراجي  الحاج  زنقة  عنوانه)ا( 

طنجة    90000 طنجة   املصلى   67

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ميمونة ملوك  عنوانه)ا( 
67 زنقة الحاج فراجي املصلى طنجة  

90000 طنجة  املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )359.

998I

COMPT NET

اكسس سيبل ايشافوداج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

COMPT NET

 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC

اكسس سيب2 ايشافوداج شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي :    زنقة 

  حي السعادة وجدة - 60000 

وجدة املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.(7577

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  7  ماضس  )0)  املؤضخ في 

شركة  ايشافوداج  سيب2  اكسس 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
ضبسمالها 0.000  دضهم.

 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي    زنقة 
  حي السعادة وجدة - 60000 وجدة 

املغرب نتيجة الالزمة االقتصادية.
و عي5:

السيد)ة( انوض   عايي و عنوانه)ا( 
ستا5  في ستالينكراد50)935  ا   75
فرنسا  أاضيس   93000 دوني  س س 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
7  ماضس  )0) وفي    زنقة  أتاض8خ 
  حي السعادة وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  35 .
999I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE LA MAROCAINE D
AGRICULTURE SNC

شركة الترامن
ح2 شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عماضة نوميديا شاضع محمد الخامس 

الطاأق )الشقة3 تازة ، 35000، 
تازة املغرب

 STE LA MAROCAINE D
AGRICULTURE SNC شركة 
الترامن)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض مازض 
جماعة اصميعة تاهلة - 35000 تازة 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(695

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض  ماضس  )0)    5 في  املؤضخ 
 STE LA الترامن  شركة  ح2 
 MAROCAINE D AGRICULTURE
دضهم    0.000 مبلغ ضبسمالها    SNC
مازض  دواض  اإلجتماعي  وعنوا5 مقرها 
جماعة اصميعة تاهلة - 35000 تازة 

املغرب نتيجة ل : عدم الدخ2.
و حدد مقر التصفية ب دواض مازض 
جماعة اصميعة تاهلة - 35000 تازة 

املغرب. 
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و عي5:

و  امقرا5   لطيفة   السيد)ة( 

 35000 عنوانه)ا( حي املسيرة تاهلة  

تازة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أتازة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 07).

1000I

NOUVELLE D’INVESTISSEMENT BEN HSEINE

 NOUVELLE
 D›INVESTISSEMENT BEN

HSEINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

 NOUVELLE

 D›INVESTISSEMENT BEN

HSEINE
ضقم50) الطاأق) زنقة سعد اأن ببي 

الوقاص شاضع القدس املسيرة) د 

MAROC مراكش ، 50000، مراكش

 NOUVELLE

 D›INVESTISSEMENT BEN

HSEINE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم50) 

الطاأق) زنقة سعد اأن ببي الوقاص 

شاضع القدس املسيرة) د مراكش - 

50000 مراكش املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.70057

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  ماضس  )0)   (9 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«500.000 دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   500.000» إلى  دضهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5595.

1001I

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

PAP OULHAJ
إعال5 متعدد القراضات

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 0 3 الرئيسية 

الرشيدية ، 000)5، الرشيدية 

املغرب

PAP OULHAJ «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: مركز 

النيف تنغير - - النيف املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.9675

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5  دجنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفو8ت حصص السبد محمد اولحاج 

500 حصة للسيد مباضك اولحاج  ب 

00  دضهم للحصة الواحدة

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

محمد اولحاج من  استقالة السيد  

منصبه كمسير للشركة

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

اولحاج  السيد لحسن  تعيي5  مايلي: 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

UC121234 مسيرا 

على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 

اولحاج  مباضك  السيد  تعيي5  مايلي: 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

UC92127 مسيرا 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

50000  دضهم  السيد مباضك اولحاج 

ب 500 حصة 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
50000  دضهم  السيد مباضك اولحاج 

ب 500 حصة 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (9 أتاض8خ  أتنغير   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم  7.
1002I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 ABATTOIR   اباتوار الشاوية
CHAOUIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ESPACE 3 Y - SARL/AU 
 شركة  ‹ اسباس تغوا اكغاك ‹  

ش.ذ.م.م.ذ.ش.و 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشر8ك وحيد      

سج2  عرفي  عقد  أمقت�شى   1-
ماضس  )0)،   (6 أتاض8خ   بسطات، 
تم  وضع القواني5 األساسية لشركة 
ذات مسؤولية محدودة,ذات شر8ك 

وحيد.
   التسمية:»اسباس تغوا اكغاك»  
ش.ذ.م.م.ذ.ش.و  .                                  

الهد ف:
_ تحو28 االموال.   

العمليات  _و أصفة عامة جميع 
املنقولة  املالية التجاض8ة الصناعية، 
االضتباط  يمكنها  التي  املنقولة  بو غير 
مباشرة بو أصفة غير مباشرة أأهداف 
و  ازدهاض  والتي تساعد على  الشركة 

تنمية الشركة.
الكمال  تجزئة  االجتماعي:  املقر   
املركز  الر8اض  شاضع  س  ألوك   (
التجاضي الكمال ضقم ) الطاأق األول 

سطات.
من تأ�شي 99 سنة اأتداء  املدة:    
سها.                                                                              
الربسمال االجتماعي: حدد في مبلغ 

00000.00  دضهم.
للسيد  التسيير  بسند  التسيير: 

صفي الدين محمد.
من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 
فاتح يناير إلى غاية  3 ديسمبر من ك2 

سنة.

ما  األضباح  من  يخصم  األضباح:  
يقدض ب5% من اج2 تكو8ن االحتياط 
يبلغ عشر  ب5  إلى  للشركة  القانوني 

الربسمال االجتماعي. 
لدى  القانوني  اإليداع  تم   2-
االأتدائية  أاملحكمة  الربط  كتاأة 
تحت   07/04/2021 بسطات أتاض8خ 
الشركة  تسجي2  وتم   168/21 ضقم 
املحكمة  لدى  التجاضي  أالسج2 
االأتدائية بسطات تحت ضقم6553 .     

من اج2 الخالصة والبيا5
ائتمانية «كونت كلير» 

1003I

KARE ACCOUNTING

LES JARDINS
إعال5 متعدد القراضات

KARE ACCOUNTING
تقاطع شاضع عبد املومن و شاضع 
انوال A416 طاأق 3 ضقم 9  ، 
)005)، الداض البيراء املغرب
LES JARDINS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

املحيط األطل�شي - - الداضالبيراء 
املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.60667
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5) نونبر 0)0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 
مايلي: وفاة املسير

على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
مايلي: إأراء ذمة املسير الساأق بحمد 

حردة
على  ينص  الذي   :03 ضقم  قراض 

مايلي: تعيي5 مسير جديد
على  ينص  الذي   :05 ضقم  قراض 
األسهم  توزيع  على  املوافقة  مايلي: 

الخاصة أاملتوفي بحمد حردة
على  ينص  الذي   :05 ضقم  قراض 
االسا�شي  القانو5  تحيي5  مايلي: 

للشركة
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وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 
النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
  03000 تحديد ضبسمال الشركة في 
للسهم  دضهم    00.00 أقيمة  سهم 
عبدالحليم  حردة  كالتالي؛  مقسم 
عبداملجيد  حردة  3988 سهم، 
الدين  جمال  حردة  3959 سهم، 
3988 ، حردة محمد 06)56، حردة 
سعاد  حردة  سهم،   70 9 خديجة 
الصالحة  83  الشرقاوي   ،70 9

سهم.
على  ينص  الذي   : 5 ضقم  أند 
حردة  محمد  السيد  تعيي5  مايلي: 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2 
للشركة  جديدا  مسيرا   B 6 5(3

ملدة غير محدودة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 766759.
1004I

KARE ACCOUNTING

R.TAX CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

KARE ACCOUNTING
تقاطع شاضع عبد املومن و شاضع 
انوال A416 طاأق 3 ضقم 9  ، 
)005)، الداض البيراء املغرب

R.TAX CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 39 

شاضع اللة الياقوت الطاأق الخامس 
شقة د - 0)05) الداضالبيراء 

املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5(9589

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
املؤضخ في 0  فبراير  )0) تم  تحو28  
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الياقوت  اللة  شاضع   39 «ضقم  من 
 (05(0  - د  شقة  الخامس  الطاأق 

 555 «ضقم  إلى  املغرب»  الداضالبيراء 
الطاأق  ب  عماضة  املومن  عبد  شاضع 
 (0570  -  (5 ضقم  مكتب  الخامس 

الداضالبيراء  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم  77066.

1005I

مكتب التوثيق

LOST AND FOUND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذة سميرة أقالي غزواني
 موثقة أطنجة

شاضع ألجيكا، العماضة 03، الطاأق 
األول ، شقة ضقم -2 طنجة                                                                                      

تـأ سـيـس شــركــة
» LOST AND FOUND »

SARL
تلقته  ضسمي  عقد  أمقت�شى 
األستاذة سميرة أقالي غزواني، موثقة 
ماضس  )0)   (6 أتاض8خ  أطنجة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص   تحم2  والتي  املحدودة  

التالية:        
 SARL «LOST AND»  : التسمية

FOUND
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة ش.م.م                                                                                                                   
عقاقير وبيع  الهدف االجتماعي:   
املواد املتعلقة بها وخدمات شخصية 

بخرى.
مبلغ  في  حدد   : الربسمال 
إلى  مقسمة  دضهم     100.000,00
دضاهم    00 فئة  من  حصة    000

يملكها الشركاء على الشك2 التالي:
حصة   600 أوشوف:  سعيد   1-

اجتماعية
حصة    00 سياغ:  سعيدة   2-

اجتماعية
حصة    00 أوشوف:  كوثر   3-

اجتماعية
حصة    00 يوسف أوشوف:   4-

اجتماعية

حصة    00 أوشوف:  إلياس   5-
اجتماعية

االجتماعية:  الحصة  مجموع 
000  حصة اجتماعية

من تاض8خ  99 سنة اأتداء    : املدة 
التسجي2 أالسج2 التجاضي  

:  من فاتح يناير إلى  السنة املالية 
 3 ديسمبر

 ،3  ، أطنجة  املقر االجتماعي:    
.T.B ،4، ميموساG ،إقامة ميموسا

من  مسيرة  الشركة  التسيير:  
طرف السيد سعيد أوشوف ملدة غير 

محددة
تم    : القانوني  اإليداع 
الربط  أكتاأة  القانوني  اإليداع 
أتاض8خ   أطنجة  التجاض8ة  أاملحكمة 

09/04/2021
والسج2    3500 ضقم  تحت 

التحليلي ضقم 9))5  .       

1006I

bercy conseils

HAJ JAOUAD NAGUAABI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

bercy conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY
 ISMAIL V.N ، 50000، meknes

maroc
HAJ JAOUAD NAGUAABI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 0  
وادي الجديدة املركز  - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5 6  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 غشت    (
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAJ  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JAOUAD NAGUAABI
 , الجزاضة   : غرض الشركة أإيجاز 

استراد وتصدير.
  0 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
 50000  - املركز   الجديدة  وادي 

مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : النكابي  جواد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  00000  : النكابي  جواد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  النكابي  جواد  السيد 
البساتي5    ١ ضقم  السعديي5  شاضع 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  النكابي  جواد  السيد 
البساتي5    ١ ضقم  السعديي5  شاضع 

50000 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   08 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

0)0) تحت ضقم 38 5.

1007I

 إئتماني البدض

لتكنسيان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتماني البدض
شاضع املقاومة عماضة بكايمد5 حرف 
ب   شقة 5  مراكش ، 500000، 

مراكش املغرب
لتكنسيا5 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
الحسن التاني ضقم  )  الطاأق 
الثاني  - 50 53 أن جر8ر اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(5(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)     
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

لتكنسيا5.
مقاول    : أإيجاز  الشركة  غرض 

فالبناء.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الطاأق  ضقم  )   التاني  الحسن 
اململكة  جر8ر  أن   53 50  - الثاني  

املغربية.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : االو�شي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  االو�شي  محمد  السيد 
اململكة  دمنات   ((300 الصناع  حي 

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  االو�شي  محمد  السيد 
اململكة  دمنات   ((300 الصناع  حي 

املغربية
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاأن جر8ر  أتاض8خ 7) يناير 

 )0) تحت ضقم 5).

1008I

CDH AUDIT ET CONSEILS

GESAN
تأسيس شركة املساهمة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
GESAN «شركة املساهمة» 

وعنوا5 مقرها االجتماعي: فراء 
اأواب انفا 3 زنقة أاب املنصوض 
عماضة C الطاأق االول ضقم 3  -، 

50)0) الداض البيراء املغرب
إعال5 عن تأسيس « شركة 

املساهمة»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.596(39
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09
األسا�شي لشركة املساهمة أاملميزات 

التالية:
شك2 الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GESAN
تهدف    : أإيجاز  الشركة  غرض 
على  و  املغرب  في  سواء   ، الشركة 
املستوى الدولي  بو لنفسها اولحساب 

بطراف بخرى : 
والتصميم  الجدوى  دضاسة   
والتجهيز والتخطيط واإلداضة  والبناء 
بو  اجتماعية  بو  صحية  عيادة  ألي 
طبية بو خاضجية بو للمر�شى املقيمي5؛
  املساهمة في وحدات صحية بو في 
صناديق االستثماض في القطاع الطبي 
بو الصحي بو االجتماعي بو التعليمي بو 

الجامعي 
بعد  عن  التطبيب  مهام  انجاز 
التقنية  عالية  الطبية  األنشطة  بو 

أاستخدام الوسائ2 املعلوماتية    
 اإلداضة واملراقبة والرعاية الصحية 
لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

بو الغير املقيمي5
واملشوضة  الخبرة  و  التدقيق 
الصحية  املجاالت  في  والتكو8ن 
والتعليمية  والطبية  واالجتماعية 

والجامعية. 
ثالثة  بطراف  عن  نياأة  اإلداضة   

الصحية  للبعثات  املفوضة  واإلداضة 
واالجتماعية - الطبية ؛

املواد  جميع  وتصدير  استيراد    
الالزمة لألنشطة املذكوضة بعاله: 

التمثي2 التجاضي لجميع الشركات 
الوطنية بو األجنبية؛

املعامالت  وبصفة عامة جميع    
املالية املنقولة والعقاض8ة والصناعية 

املتعلقة بغرض الشركة..
فراء   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
اأواب انفا 3 زنقة أاب املنصوض عماضة 
C الطاأق االول ضقم 3  - 50)0) الداض 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
و8بلغ ضبسمال الشركة 000.000.  

دضهم،
مقسم كالتالي:

 3G COM SARL :  2.500 الشركة
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 BUSINESS ACCESS الشركة 
  00 حصة أقيمة   SARL  :  2.500

دضهم للحصة .
 CIHA SARL. A.U الشركة 
دضهم    00 أقيمة  حصة   :  (.500

للحصة .
 KTRIUM Invest الشركة 
دضهم    00 أقيمة  حصة   :  (.500

للحصة .
    : مزواض  الدين  السيد صالح 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 3G COM  : 2500 الشركة 
  00 أقيمة  نقدا  أالكام2  مدفوعة 

دضهم.
 BUSINESS ACCESS   : الشركة 
مدفوعة أالكام2 نقدا أقيمة   (500

00  دضهم.
مدفوعة   CIHA  : 2500 الشركة 

أالكام2 نقدا أقيمة 00  دضهم.
 KTRIUM Invest : 2500 الشركة
  00 أقيمة  نقدا  أالكام2  مدفوعة 

دضهم.
السيد صالح الدين مزواض : حصة 
  00 أقيمة  نقدا  أالكام2  مدفوعة 

دضهم.
مجلس  بعراء  بو  املتصرفو5 

الرقاأة: 

أصفته)ا(    3G COM الشركة 
انيسو5  زنقة  عنوانه)ا(     مسير 

الر8اض  حي   (( ميدا5   G ألوك 

00 0  الرباط املغرب

  BUSINESS ACCESS الشركة 
زنقة   8 عنوانه)ا(  مسير  أصفته)ا( 

طلوع الشمس اقامة طلوع الشمس 

الداض   (0 00  8 التاني ضقم  الطاأق 

البيراء املغرب

مسير  أصفته)ا(    CIHA الشركة 

مكرض زنقة السعيدية    3 عنوانه)ا( 

البيراء  الداض   (0( 0 السالم  حي 

املغرب

مزواض  الدين  صالح  السيد 
زنقة   07 عنوانه)ا(  مسير  أصفته)ا( 

عرب الصباح تجزئة املنظر الجمي2 3 

السوي�شي 70 0  الرباط املغرب

مراقب بو مراقبي الحساأات :

 CDH AUDIT ET الشركة 

ممثلها الحسن داسولي    CONSEILS

)ا(أصفته مراقب حساأات عنوانه)ا( 
35 زنقة از8الل 0  0) الداض البيراء 

املغرب

األسا�شي  النظام  مقتريات 

توزيع  و  االحتياطي  أتكو8ن  املتعلقة 

األضباح :

أاملائة من االضباح   5 تقتطع نسبة 

القانوني و8وزيع  لتكو8ن االحتياطي  

االحتياطات  تكو8ن  بعد   الباقي 

االختياض8ة واالضباح املنقولة.

املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لك2 شخص :

خاصة  امتيازات  اعطاء  يمكن 

من  وتقطع  اواالغياض  للمساهمي5 

االضباح او فائض التصفية.
أقبول  متعلقة  مقتريات 

تفو8ت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي5 جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

التفو8تات

تباع التفو8تات أي5 املساهمي5 في 

نفس املجموعة
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الشفعة  لحق  التفو8تات  تخرع 

املزاول من طرف أاقي املساهمي5 وفي 

الشفعة  حق  مماضسة  عدم  حالة 

مجلس  لقبول  التفو8تات  تخرع 

للمساهمي5  االسهم  وتباع  االداضة 
املشتري  ضفض  حالة  في  االخر8ن 

املفروض من طرف البائع  .

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم   9 77.

1010I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 ECRIN PROPRETE ET
JARDIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 ECRIN PROPRETE ET JARDIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

محمد 6 ، إقامة مر8م ، عماضة ضقم 5 

، شقة 0) ، الطاأق األول ، مراكش 

- 50000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  (537

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ECRIN : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.PROPRETE ET JARDIN

البستنة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

والتنظيف.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

محمد 6 ، إقامة مر8م ، عماضة ضقم 5 

، شقة 0) ، الطاأق األول ، مراكش - 

50000  مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة فاضس ساميرة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فاضس ساميرة  السيدة 

 TER RUE HENRI LEBASQUE  6

 06110 LE CANNET FRANCE

LE CANNET 06110 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فاضس ساميرة  السيدة 

 TER RUE HENRI LEBASQUE  6

 06110 LE CANNET FRANCE

LE CANNET 06110 فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم )80 ) .

1011I

FISCALITY CONSULTING CENTER

COMMERCE CHADIBI
إعال5 متعدد القراضات

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

COMMERCE CHADIBI «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 75  
البهجة املرحلة ) تجزئة   مراكش - 

50000 مراكش املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. 00577

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 09 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم   :  قراض 
 50 أيع   : الحصص  تفو8ت  مايلي:  
سهم اململوكة للسيد الشادبي محمد 
 COMMERCE CHADIBI في شركة 

لصالح السيد علي ضافع
قراض ضقم  ): الذي ينص على مايلي: 
تغيير الشك2 القانوني من شركة ذات 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 
مسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

محدودة 
قراض ضقم  3: الذي ينص على مايلي: 
 : للشركة  الساأق  املدير  استقالة 

السيد الشادبي محمد
قراض ضقم  5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة:  الجدد  املسيرين  تعيي5 
-السيد  و  الشادبي محمد   السيد  

علي ضافع. 
قراض ضقم  5: الذي ينص على مايلي: 
-مقاول  تغيير نشاط الشركة:لتصبح 
البناء واالشغال املتنوعة- شراء وبيع 

مواد البناء
قراض ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 
  90.000 الى  الشركة   ضبسمال  ضفع 
دضهم ليصبح    0.000 أاالضافة الى 
الشادبي  السيد   دضهم:    00.000
و  حصة    500 ب  مساهم  محمد 
 500 ب  مساهم  ضافع  علي  السيد 

حصة 
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  0: الذي ينص على مايلي: 
الشك2 القانوني للشركة :شركة دات 

املسؤولية املحدودة
أند ضقم 03: الذي ينص على مايلي: 
للشركة:مقاول  االجتماعي  الهدف 
البناء واالشغال املتنوعة- شراء وبيع 

مواد البناء.

ينص  الذي   :06 ضقم  أند 
ضبسمال  الحصص:  مايلي:  على 
مقسم  دضهم  الشركة:00.000  
أقيمة  اجتماعية  حصة    000 على 
موزعة  للحصةالواحدة  دضهم    00
 500 كالتالي:-السيد الشادبي محمد 

حصة-السيد علي ضافع 500حصة.
أند ضقم 07: الذي ينص على مايلي: 
الشركة  الشركة:ضبسمال  ضبسمال 
الشادبي  دضهم-السيد    00000 هو 
علي  السيد  دضهم-   50000 محمد 

ضافع 50000دضهم 
على  ينص  الذي  ضقم   :  أند 
من  الشركة  التسيير:تسير  مايلي: 
الشادبي  -السيد  الشركاء  طرف 

محمد والسيد علي ضافع.
على  ينص  الذي   : 3 ضقم  أند 
من  مشترك  امراء  االمراء:  مايلي: 
الشادبي  -السيد  الشركاء  طرف 

محمد والسيد علي ضافع.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  3  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 569)) .

1013I

العموضي استشاضة

STE MASSO TRAITEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

العموضي استشاضة
زنقة فاس ضقم     تازة، 35000، 

تازة املغرب
STE MASSO TRAITEUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : شاضع 

الحسن الثاني ضقم 90 تازة 35000 
تازة املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.535 
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  املؤضخ في  0 ماضس  )0) 
شركة   STE MASSO TRAITEUR
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

ضبسمالها 00.000  دضهم.
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع   

 35000 تازة   90 الحسن الثاني ضقم 

تازة املغرب نتيجة لعدم املردودية.

و عي5:

و  زض8ول  نريفة   السيد)ة( 

ضقم  الثاني  الحسن  شاضع  عنوانه)ا( 

)ة(  تازة املغرب كمصفي   35000 90

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شاضع  وفي  ماضس  )0)  أتاض8خ  0 

 35000 تازة   90 الحسن الثاني ضقم 

تازة املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  أتازة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 93 .

1014I

ائتمانية الكونفوناأ2

دريم أكث
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

ائتمانية الكونفوناأ2

شاضع بنتسرابي شقة ضقم 9 مدينة  

الجديدة مكناس ، 50000، مكناس 

املغرب

دض8م بكث شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : وليلي 

ألوك س   ضقم 7 سيدي سعيد 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.58959

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

05 فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  بكث  دض8م 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 

وعنوا5  دضهم   90.000 ضبسمالها 

س  ألوك  وليلي  اإلجتماعي  مقرها 

 - مكناس  سعيد  سيدي   7 ضقم    

50000 مكناس املغرب نتيجة لعدم 

العم2.

و عي5:

و  أاضك  كيونكمي    السيد)ة( 

عنوانه)ا( 309 طر8ق الجديدة طاأق 

الداض البيراء   50000  5(3 ) شقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وليلي  وفي  فبراير  )0)   05 أتاض8خ 
سعيد  سيدي   7 ضقم  س    ألوك 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   0( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 03 .

1015I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 STE MAROCAINES DES»

GRAVETTES «MAGRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

 STE MAROCAINES DES»

GRAVETTES «MAGRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي وجدة، 3 
زنقة املدينة املنوضة، الشقة ضقم   . 

- 60000 وجدة املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في  0 ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املنوضة،  املدينة  زنقة   3 «وجدة، 

وجدة   60000  - ضقم   .  الشقة 
زنقة سعد    5 «وجدة،  إلى  املغرب» 

زغلول. - 60000 وجدة  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   30 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )08 .

1017I

ADVOLIS

NADIZ DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

NADIZ DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0) زنقة 
تو8لري الطاأق الخامس معاض8ف - 

0330) الداضبيراء املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.36907

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في )  فبراير  )0) تقرض إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
الكائن  و   NADIZ DISTRIBUTION
أالعنوا5 حي الصناعي تجزئة ضقم 93 
وجدة املغرب و املسير من   60000  -

طرف السيد)ة( مهداوي عزالدين.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (5 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7)0 .
1019I

CABINET BOUZIDI

ENTREBENA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز8دي ص.ب 5)  
الناظوض ، 000)6، الناظوض املغرب

ENTREBENA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 36/)5 
زنقة 37 علي  شيخ - 000)6 ناظوض 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
( 8( 

أمقت�شى  عقد عرفي مؤضخ في 0  

ماضس  )0) تم إعداد القانو5 
األسا�شي لشركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ENTREBENA
مقاولة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و األشغال متنوعة.
 36/42  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ناظوض   6(000  - 37 علي  شيخ  زنقة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
مبلغ ضبسمال الشركة:  99 دضهم، 

مقسم كالتالي:
  .000   : هشام  أنعمر  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أنعمر هشام عنوانه)ا( حي 
 6(000  36 ضقم   37 علي شيخ زنقة 

ناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنعمر هشام عنوانه)ا( حي 
 6(000  36 ضقم   37 علي شيخ زنقة 

ناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 9) ماضس 

 )0) تحت ضقم 637.
1020I

KARE ACCOUNTING

 MALAK PRESTATIONS
SYNDIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كاض بكونتي5
تقاطع شاضع عبد املومن و شاضع 
انوال A416 طاأق 3 ضقم 9  ، 
)005)، الداض البيراء املغرب

 MALAK PRESTATIONS SYNDIC
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم8 
املجمع السكني ياسمي5  شاضع 
الجوال5 سيدي عثما5 - 0700) 

الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

593859
في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   ( 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
.MALAK PRESTATIONS SYNDIC
و  إداضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تسيير اإلقامات السكنية
التنظيف  أأشغال  القيام 

والحراسة
إداضة و تسييرمواقع البناء

على  الحصول  وتسهي2  توفير 
موظفي5 وعمال في املجال

مالية  مشاضكة  بي  عام  بشك2  و 
ذات  عقاض8ة  بو  صناعية  بو  تجاض8ة 
صلة مباشرة مع الهدف بعاله بو بي 
هدف مماث2 بو ذات صلة و ذلك ألج2 
تطوضها بو تحولها و بيرا بي مشاضكة 
مباشرة بو غير مباشرة أأي شك2 من 
األشكال أالشركات التي تنتهج بهداف 
هذا  لتحقيق  صلة  ذات  آو  مماثلة 

الهدف.
ضقم8   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
شاضع  ياسمي5   السكني  املجمع 
 (0700  - عثما5  سيدي  الجوال5 

الداضالبيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 50   : الحسي5  الحو  أن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 (5   : السيد أن الحو مصطفى  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد أن الحو ضشيد  :  5) حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الحسي5  الحو  أن  السيد 
فيال     ملك    إقامة  عنوانه)ا( 
 (7 8( أوسكوضة  الخرراء  املدينة 

الداضالبيراء املغرب.
مصطفى   الحو  أن  السيد 
سيدي  السكني  املجمع  عنوانه)ا( 
عي5 الشق    8 ضقم   50 محمد زنقة 

0570) الداضالبيراء املغرب.
عنوانه)ا(  السيد أن الحو ضشيد  
زنقة  محمد  السكني سيدي  املجمع 
 (0570 الشق  عي5    8 ضقم   50

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحسي5  الحو  أن  السيد 
فيال     ملك    إقامة  عنوانه)ا( 
 (7 8( أوسكوضة  الخرراء  املدينة 

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  0 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم   7695.
1021I

CABINET BOUZIDI

EASY SHOP PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوز8دي ص.ب 5)  
الناظوض ، 000)6، الناظوض املغرب
EASY SHOP PHARMA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها االجتماعي زاو8ة شاضع 
البحر االأيض املتوسط و زنقة اضكانة 
حي العرا�شي 5)  مكرض - 000)6 

ناظوض املغرب.
تغيير نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.( 803

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  ماضس  )0)  في  3  املؤضخ 
«النق2  من  الشركة  نشاط  تغيير 

«أيع  إلى  والدولي»  الوطني  السياحي 

والطبية  الشكلية  املنتجات  وتوزيع 

والتجميلية والعرو8ة».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 669.

1022I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

SIGNATUREPRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

 MIDDLE EAST

 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc

 SIGNATUREPRODUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

التعاضرية الطاأق األض�شي. ضاسي5 

املعاض8ف - 0000) الداض البيراء 

املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.566(57

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 5  فبراير  )0) تم  تحو28  

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطاأق  التعاضرية  زنقة   7» من 

 (0000  - املعاض8ف  ضاسي5  األض�شي. 

زنقة   7» إلى  املغرب»  البيراء  الداض 

ضاسي5  األول.  الطاأق  التعاضرية 

البيراء   الداض   (0000  - املعاض8ف 

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  0 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 769557.

1024I

CABINET BOUZIDI

MEDINE TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوز8دي ص.ب 5)  

الناظوض ، 000)6، الناظوض املغرب

MEDINE TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي زاو8ة شاضع 

البحر االأيض املتوسط و زنقة اضكانة 

حي العرا�شي 5)  ممكرض - 000)6 

ناظوض املغرب.

تغيير تسمية الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

( 803

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير  ماضس  )0)  املؤضخ في  3 

 MEDINE» من  الشركة  تسمية 

 EASY SHOP» إلى   «TOURS

. «PHARMA

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 669.

1025I

FO CONSULTUNG SARL AU

FRESH SANDWICH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

FRESH SANDWICH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  إقامة 

سليمة ) عماضة 3 مح2 ضقم ) سال 

الجديدة - 00     سال الجديدة  

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(8 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRESH : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SANDWICH

مطعم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وجبات خفيفة.

إقامة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

سال   ( مح2 ضقم   3 عماضة   ( سليمة 

الجديدة   سال       00  - الجديدة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

حموش:   اللطيف  عبد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حموش  اللطيف  عبد  السيد 

عماضة     ( إقامة سليمة  عنوانه)ا(  

00     سال  8  سال الجديدة  شقة 

الجديدة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حموش  اللطيف  عبد  السيد 

عماضة     ( إقامة سليمة  عنوانه)ا(  

00     سال  8  سال الجديدة  شقة 

الجديدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    5 أتاض8خ  بسال   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم  7 33.

1026I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

AGRICURA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA،  (3
47900، ZAGORA ZAGORA

AGRICURA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض تمهاض 
النقوب  زاكوضة  زاكوضة )5770  

زاكوضة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3535

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AGRICURA SARL AU
: أيع املواد  غرض الشركة أإيجاز 

الفالحية أالجملة.
عنوا5 املقر االجتماعي : دواض تمهاض 
  5770( زاكوضة  زاكوضة   النقوب  

زاكوضة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد داود ايت مسكوض عنوانه)ا( 
  5770( زاكوضة  النقوب  تمهاض  دواض 

زاكوضة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد داود ايت مسكوض عنوانه)ا( 

  5770( زاكوضة  النقوب  تمهاض  دواض 
زاكوضة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير    ( أتاض8خ  االأتدائية أزاكوضة  

 )0) تحت ضقم )7.

1027I

Naila Salhi Architecture & Designs

 نائلة الصالحي ارشيتكتور اند 
ديزاينس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 Naila Salhi Architecture &

Designs

7 زنقة العراق، إقامة الصفا و املروة 

، الطاأق 5، املكتب 35. ، 90000، 

طنجة املغرب

 نائلة الصالحي اضشيتكتوض اند 

ديزاينس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

العراق، إقامة الصفا و املروة، 

الطاأق 5، املكتب 35 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5( 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نائلة    : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

الصالحي اضشيتكتوض اند ديزاينس.

الهندسة   : غرض الشركة أإيجاز 

املعماض8ة.

زنقة   7  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
املروة،  و  الصفا  إقامة  العراق، 
 90000  -  35 املكتب   ،5 الطاأق 

طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيدة نائلة الصالحي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نائلة الصالحي عنوانه)ا( 
الطاأق   ، 8 العماضة  مركب الزهوض، 

 ، الشقة 8. 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نائلة الصالحي عنوانه)ا( 
الطاأق   ، 8 العماضة  مركب الزهوض، 

 ، الشقة 8. 90000 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    6 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )5039).
1028I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

BRAND BEAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
BRAND BEAT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

قرطاج الطاأق األول ضقم   - 50 0) 
CASABLANCA املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(50537
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم تعيي5  يناير  )0)    9 املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
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أوز8دي اإلدضي�شي عبد الرزاق كمسير 

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 765575.

1029I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

 TAOUFIQ MOHAMED
HANAFI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قف2 التصفية

 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

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : ضقم 

370 سيدي غانم مراكش - 50000 

مراكش املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.8 75

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  يناير  )0)   (0 املؤضخ في 

 TAOUFIQ MOHAMED HANAFI

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
دضهم وعنوا5    .070.000 ضبسمالها 

سيدي   370 ضقم  اإلجتماعي  مقرها 

مراكش   50000  - مراكش  غانم 

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عي5:

و  محمد  توفيق   السيد)ة( 
غانم  سيدي   370 ضقم  عنوانه)ا( 

املغرب  مراكش   50000 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

ضقم  وفي  يناير  )0)   (0 أتاض8خ 

 50000  - 370 سيدي غانم مراكش 

مراكش املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   (9 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 358)) .
1030I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

MISTER CONFORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca Maroc
MISTER CONFORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها االجتماعي )55 شاضع 

مصطفى املعاني - 50 0) الداض 
البيراء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 7   9
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(0 دجنبر    0 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
- اإلستيراد والتصدير لجميع املواد 
كا5  كيفما  والتجهيزات  واملنتجات 

نوعها
- التنظيف و إعادة تأهي2 املحالت 
من  املركبات٬  و  التجاض8ة  املراكز  و 

خالل إزالة الركام و مخلفات البناء..
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 (8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير  )0) تحت ضقم 980)76.
1032I

boss management accounting

مودا سيراميكا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALHA EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN

 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

مودا سيراميكا  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

أنديبا5 ضقم 6 الطاأق 03 الفنيدق - 

93000 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(8977

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مودا   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

سيراميكا .

غرض الشركة أإيجاز : االستراد و 

التصدير، أيع مواد البناء و الرخام ..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

أنديبا5 ضقم 6 الطاأق 03 الفنيدق - 

93000 الفنيدق املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الزبير  الزناكي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزبير  الزناكي  السيد 

خندق الزضبوح شاضع الوئام ضقم  3 

تطوا5  93000 تطوا5  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزبير  الزناكي  السيد 

خندق الزضبوح شاضع الوئام ضقم  3 

تطوا5  93000 تطوا5  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (5 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 683.

1033I

 إئتماني البدض

أيمني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتماني البدض

شاضع املقاومة عماضة بكايمد5 حرف 

ب   شقة 5  مراكش ، 500000، 

مراكش املغرب

بيمني شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة داض 

سعادة ) عماضة 5  مكتب ضقم   

مراكش  - 50000 مراكش اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 ((676

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : بيمني.

إستراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
مواد الغزل  أيع و شراء   - و تصدير  

و  التقليدي  املنتوجات  و  النسيج  و 

الغدائية.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

مكتب ضقم    5 عماضة   ( داض سعادة 

50000 مراكش اململكة    مراكش  - 

املغربية.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8966

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة بترا5 سلفي جولي مش2 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بترا5 سلفي جولي مش2 

بأدجن  ألر8ف  عماضة  عنوانه)ا( 

كتدفواض 5))00 بأدجن كتدفواض.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بترا5 سلفي جولي مش2 

بأدجن  ألر8ف  عماضة  عنوانه)ا( 

كتدفواض 5))00 بأدجن كتدفواض

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 83)5.

1034I

KAMAR BENOUNA

 CONCESSIONNAIRE

GARAGE AIT MAHDI ش م م
إعال5 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 35

20160، Casablanca MAROC

 CONCESSIONNAIRE GARAGE

AIT MAHDI ش م م  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 9  زنقة 

ايمام الحرمي5  املعاض8ف  - 0330) 

الداضالبيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.575859

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في )) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

الز8ادة في ضاسمال من 80.000 دضهم 

أاملساهمة  دضهم   (.(00.000 الى 

العينة 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  السابع  و  السادس  البند  تغيير 

القواني5 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمة

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ضاسمال

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 9))773.

1036I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

AUTO PRIVILEGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

AUTO PRIVILEGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي وجدة، 

 9 شاضع محمد الخامس. - 60000 

وجدة املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 8) يناير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - «وجدة،  9 شاضع محمد الخامس. 

«وجدة،  إلى  املغرب»  وجدة   60000

C 6 PC.به2  القطعة ضقم  تكنوبول، 

انجاد. - 60000 وجدة  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 05) .

1038I

HIGH EDGE CONSULTING

M ALI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

M ALI SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

طلحة شاضع الظهيرة ضقم 6) - 

93000 تطوا5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9 03

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M ALI : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.SERVICES

تحو28   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األموال ودفع الفواتير..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 (6 سيدي طلحة شاضع الظهيرة ضقم 

- 93000 تطوا5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 (50   : السيد ياسي5 موالي علي  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50   : السيد حسام موالي علي  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

علي   موالي  ياسي5  السيد 

عنوانه)ا( شاضع عبيدة أن جراح زنقة 
7 ضقم  3  93000 تطوا5 املغرب.

علي   موالي  حسام  السيد 

عنوانه)ا( شاضع عبيدة أن جراح زنقة 
7 ضقم  3  93000 تطوا5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

علي   موالي  ياسي5  السيد 

عنوانه)ا( شاضع عبيدة أن جراح زنقة 
7 ضقم  3  93000 تطوا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 783.

1040I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

PARA AMRAOUI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطاأق ) مكتب 5 تجزئة جنة 

الز8تو5   أنسودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

PARA AMRAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2 ضقم 

0  زنقة 5) حي السعادة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67 73

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.AMRAOUI

صيدلية   : غرض الشركة أإيجاز 

أاضا.

مح2   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم 0  زنقة 5) حي السعادة فاس - 

30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
عمراوي  أندضيس  عمر  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عمراوي  أندضيس  عمر  السيد 
حي   (7 زنقة   55 ضقم  عنوانه)ا( 

السعادة فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عمراوي  أندضيس  عمر  السيد 
حي   (7 زنقة   55 ضقم  عنوانه)ا( 

السعادة فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 689 .

1041I

UPSILON CONSULTING

NEW CORPORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

NEW CORPORATION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 

مو�شى اأن نصير، شقة ضقم   ، 

الطاأق السادس، كوتيي - 0000) 

الداض البيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(8( 57

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 0  فبراير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة  نصير،  اأن  مو�شى  زنقة    0»
كوتيي  السادس،  الطاأق  ضقم   ، 

املغرب»  البيراء  الداض   (0000  -
الطاأق  زنقة بحمد أركات،   59» إلى 
 (0000  - معاض8ف   ،3 ضقم  السفلي، 

الداض البيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773656.

1042I

إئتمانية الوفاء

SERVICE ELGANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء

شاضع عالل الفا�شي الرقم 79 

سطات ، 6000)، سطات املغرب

SERVICE ELGANA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

أوحشوش ، شقة ضقم 9 سطات - 

6000) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6533

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SERVICE ELGANA
قاعة   1-  : غرض الشركة أإيجاز 

اإلنترنت ومقهى
-2 أيع بجهزة الحاسوب

-3 تجاضة عامة.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - سطات   9 شقة ضقم   ، أوحشوش 

6000) سطات املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : محمد  الكنة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكنة محمد عنوانه)ا( حي 
سطات   38 الرقم  البلقا5  زنقة  أام 

6000) سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكنة محمد عنوانه)ا( حي 
سطات   38 الرقم  البلقا5  زنقة  أام 

6000) سطات املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
30 ماضس  االأتدائية بسطات  أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم 149/2021.

1044I

الناظوض للحساأات

JAYMODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الناظوض للحساأات
شاضع االمير سيدي محمد الحي 
االداضي سيتي املحمدية ألوك د 
الطاأق الثاني ضقم 5 ، 000)6، 

الناظوض املغرب
JAYMODE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة ) 
ضقم 9 ألوك ب بوالد أوطيب الناظوض 

000)6 الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 783
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JAYMODE
مصنع   -  : غرض الشركة أإيجاز 

لخياطة املالبس
- التصدير واالستيراد
-نق2 البرائع للغير.

 ( زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ألوك ب بوالد أوطيب الناظوض   9 ضقم 

000)6 الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد جايحي محمد :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد جايحي ميلود :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  جايحي  السيد 

مليلية .. مليلية اسبانيا.
عنوانه)ا(  ميلود  جايحي  السيد 
العروي   58 ضقم  فلسطي5  شاضع 

000)6 الناظوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  جايحي  السيد 

مليلية .. مليلية اسبانيا
عنوانه)ا(  ميلود  جايحي  السيد 
العروي   58 ضقم  فلسطي5  شاضع 

000)6 الناظوض املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 9) ماضس 

 )0) تحت ضقم 638.
1046I

NOUVAFISC

ASLATIS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدضاك خطٍإ

استدضاك خطٍإ وقع أالجر8دة 
الرسمية

NOUVAFISC
عماضة أولهدير شاضع املقاومة ايت 
ملول انزكا5 ، 80650، انزكا5 

املغرب
ASLATIS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطر8ق 
الرئيسية دواض دضايد جماعة سيدي 

أيبي - 50 86 أيوكرى املغرب.
 إستدضاك خطٍإ وقع أالجر8دة 

الرسمية عدد 5660 أتاض8خ  ) بأر28 
.(0( 

أدال من : الشك2 القانوني للشركة 
شركة دات املسؤوليات املحدودة 

عوض شركة التوصية أاالسهم
يقرب : شركة محدودة املسؤوليات

الباقي أدو5 تغيير.
1047I

UPSILON CONSULTING

 NEW CORPORATION
IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

 NEW CORPORATION IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 
مو�شى اأن نصير، شقة ضقم   ، 
الطاأق السادس، كوتيي - 0000) 

الداض البيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5(0755

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 8  فبراير  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة  نصير،  اأن  مو�شى  زنقة    0»
كوتيي  السادس،  الطاأق  ضقم   ، 
املغرب»  البيراء  الداض   (0000  -
الطاأق  زنقة بحمد أركات،   59» إلى 
 (0000  - معاض8ف   ،3 ضقم  السفلي، 

الداض البيراء  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773655.
1049I

UPSILON CONSULTING

 REVISEA CONSULTING )EX
)YATIM CONSEILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،
Casablanca MAROC

 REVISEA CONSULTING )EX
YATIM CONSEILS( شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 
مو�شى اأن نصير، شقة ضقم   ، 
الطاأق السادس، كوتيي - 0000) 

الداض البيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(8( 59

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 8  فبراير  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة  نصير،  اأن  مو�شى  زنقة    0»
كوتيي  السادس،  الطاأق  ضقم   ، 
املغرب»  البيراء  الداض   (0000  -
الطاأق  زنقة بحمد أركات،   59» إلى 

 (0000  - معاض8ف   ،3 ضقم  السفلي، 

الداض البيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773655.

1050I

UPSILON CONSULTING

PROJECT 32
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour ، 20250،

Casablanca MAROC

PROJECT 32 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59 زنقة 

بحمد أركات، الطاأق السفلي، ضقم 

3، معاض8ف - 0000) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597753

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PROJECT 32

استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

واالكسسواضات  املجوهرات  وتصدير 

املعاد5  من  نوع  بي  من  املكونة 

املعاد5  من  و  غيرها  بو  النفيسة 

واألحجاض الكر8مة بو غيرها ؛

والتجزئة  أالجملة  البيع 

نوع  بي  من  املكونة  لالكسسواضات 

من املعاد5 النفيسة بو غيرها و من 

املعاد5 واألحجاض الكر8مة بو غيرها ؛ 

استيراد ،تصدير و أيع جميع بنواع 

العطوض أالجملة والتجزئة. .
زنقة   59  : عنوا5 املقر االجتماعي 
ضقم  الطاأق السفلي،  بحمد أركات، 

الداض البيراء   (0000  - معاض8ف   ،3

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 Julien Riad Jean-Pierre السيد 

SAHYOUN :  1.000 حصة أقيمة 

00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Julien Riad Jean-Pierre السيد 

 Propriété عنوانه)ا(   SAHYOUN

 d’Onzac, lot Sindibad BT C2 APT

.41 20180 Casablanca  Maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Julien Riad Jean-Pierre السيد 

 Propriété عنوانه)ا(   SAHYOUN

 d’Onzac, lot Sindibad BT C2 APT

41 20180 Casablanca  Maroc

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.

1051I

كاأيني كونسيلتينك ضحاب

دونكيب كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

كاأيني كونسيلتينك ضحاب

8 شاضع خر8بكة اقامة داض مبروكة 

الطاأق 5 الشقة 0) ، 50)0)، الداض 

البيراء املغرب

دونكيب كاض  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزىة 

العطوض زنقة 8 عماضة 9 ضقم )6 - 

0500) الداض البيراء املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.57 075

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  )  فبراير  )0)  املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

أوشعيب أنغزواني دنيا شكرا كمسير 

آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 50)775.

1052I

الناظوض للحساأات

ALUMNAD PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

الناظوض للحساأات

شاضع االمير سيدي محمد الحي 

االداضي سيتي املحمدية ألوك د 

الطاأق الثاني ضقم 5 ، 000)6، 

الناظوض املغرب

ALUMNAD PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
عاض8ض  الناظوض 000)6 الناظوض 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 5 59

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تم  فبراير  )0)   (5 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   (.000.000»

«500.000.  دضهم» إلى «3.500.000 

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 705.

1053I

ا ب س كونسولتينغ

 Irlys إيرليس فارما كونسولتينغ
Pharma Consulting

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

ا ب س كونسولتينغ
تقاطع زنقة محمد الرشيد و شاضع 
موالي عبد الرحما5 مركز إيما5 
طاأق 6 مكتب 6، 0000)، الداض 

البيراء املغرب
 Irlys إيرليس فاضما كونسولتينغ

Pharma Consulting شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  ) زنقة 
عبد هللا بأو عبد هللا النفيعي إقامة 

أن عمر الطاأق 5 الرقم 0  املعاض8ف 
- 0000) الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
597533

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : إيرليس 
 Irlys Pharma كونسولتينغ  فاضما 

.Consulting
غرض الشركة أإيجاز : * صناعة، 
املنتجات  أيع  و  توزيع  استيراد، 
الحصول  بعد  أالصحة  املتعلقة 
السلطات  من  الالزمة  الرخص  على 

املختصة.

أالعرض  متعلق  نشاط  بي   *
بعاله..

زنقة   (  : عنوا5 املقر االجتماعي 
عبد هللا بأو عبد هللا النفيعي إقامة 
أن عمر الطاأق 5 الرقم 0  املعاض8ف 

- 0000) الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد ملر8ني الوهابي ضشيد :  00  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ضشيد  الوهابي  ملر8ني  السيد 
 5 الزنقة  سهام  تجزئة  عنوانه)ا( 
الداض   (0000 كاليفوضنيا   (0 الرقم 

البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ضشيد  الوهابي  ملر8ني  السيد 
 5 الزنقة  سهام  تجزئة  عنوانه)ا( 
الداض   (0000 كاليفوضنيا   (0 الرقم 

البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

1054I

KAMAR BENOUNA

 Centre  de Coiffure
 et d›Esthétique  «

«ANGELIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 35

20160، Casablanca MAROC
 Centre  de Coiffure et

 «d›Esthétique  « ANGELIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  5 زنقة 
الفوضات - 00 0) الداضالبيراء 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(838 9
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض  ماضس  )0)    5 في  املؤضخ 
املسؤولية  ذات  شركة  ح2 
 Centre  de Coiffure et املحدودة 
  «d’Esthétique  « ANGELIQUE
مبلغ ضبسمالها 50.000 دضهم وعنوا5 
مقرها اإلجتماعي  5 زنقة الفوضات - 
املغرب نتيجة  الداضالبيراء   (0 00

ل : عدم الشغ2.
زنقة  و حدد مقر التصفية ب  5 
الداضالبيراء   (0500  - الفوضات  

الداضالبيراء. 
و عي5:

و  العاجي  كر8م    السيد)ة( 
الشيخ   شرم  زنقة   35 عنوانه)ا( 
املغرب  الداضالبيراء   (0 00

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

: 35 زنقة شرم الشيخ 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773503.

1057I

Cristaclean

CRISTACLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Cristaclean
 Boulevard Zerktouni N°92 ,(56

 256, Boulevard Zerktouni
N°92، 22000، Casablana Maroc

CRISTACLEAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 65) شاضع 

الزضقطوني الطاأق 9 ضقم )9  - 
000)) الداض البيراء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

595509

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CRISTACLEAN

شركة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االحترافي  التنظيف  في  مختصة 

انحاء  جميع  في  الشركات  لحساب 

املغرب.

 (65  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع الزضقطوني الطاأق 9 ضقم )9  - 

000)) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

  00   : السيد سعيد أن سلطانة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سلطانة  أن  سعيد  السيد 

البيراء  الداض  زنقة    60 عنوانه)ا( 

00 6) أرشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

سلطانة  أن  سعيد  السيد 

البيراء  الداض  زنقة    60 عنوانه)ا( 

00 6) أرشيد املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

1058I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BOULASDAL J.A
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

BOULASDAL J.A  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

الطو8حينا جماعة و قيادة الو8دا5  

عمالة  مراكش - 50000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3367

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BOULASDAL J.A

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع للغير

مقاول البناء و مختلف االشغال

 أيع و شراء  معدات البناء.

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الو8دا5   قيادة  و  الطو8حينا جماعة 

مراكش   50000  - مراكش  عمالة  

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : السيد جوداض عبد الغني 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : يوسف  لحياوي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جوداض عبد الغني عنوانه)ا( 
حي أيوت البو5 ضقم 05  النخي2 ش 

50000 مراكش املغرب.
السيد لحياوي يوسف عنوانه)ا( 
املراأطي5  اعيش  أن  علي  اوالد  دواض 

سعادة 50000 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جوداض عبد الغني عنوانه)ا( 
حي أيوت البو5 ضقم 05  النخي2 ش 

50000 مراكش املغرب
السيد لحياوي يوسف عنوانه)ا( 
املراأطي5  اعيش  أن  علي  اوالد  دواض 

سعادة 5000 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  68)) .

1059I

FIDUCIAIRE

MARKET HACOL›BO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
MARKET HACOL›BO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )39 
 Boulevard de Bourgogne –
 Riad d’Anfa – Local  n°32

 –   Bourgogne 20000
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598553

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MARKET HACOL’BO
 L a غرض الشركة أإيجاز : • 
 création et l’exploitation d’une

   ; supérette – épicerie fine
 L’achat, la vente,  •
  l’importation et l’exportation
 de tous produits et articles
 d’alimentation générale, vins
 spiritueux, liqueurs et toutes
 boissons alcoolisées ou non et

 ; le négoce en général
 La représentation, la  •
 commission, la consignation
 et le courtage de tous produits,
 articles, matières et matériels
 se rapportant à l’activité de la

; Société
 39(  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 Boulevard de Bourgogne –
 Riad d’Anfa – Local  n°32
 –   Bourgogne 20000

.CASABLANCA MAROC
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

20.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
 David AZEROUAL  :  64 السيد

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  Simon BENHAMMOU : السيد
68 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.
  Joseph MARCIANO : السيد 
68 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 David AZEROUAL السيد 
 RUE DE  (( عنوانه)ا( 
 LA FONTAINE  20000

.CASABLANCA MAROC
 Simon BENHAMMOU السيد 
 Rue de Paris  93260 65 )عنوانه)ا

.LES LILAS  FRANCE
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 Joseph MARCIANO السيد 

  Rue Allal Al Fassi  6 عنوانه)ا( 

.20130 CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Simon BENHAMMOU السيد 

 Rue de Paris  93260 65 )عنوانه)ا

LES LILAS FRANCE

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775000.

1060I

FIDUCIAIRE

ECCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC

ECCO «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

 Rue de la :وعنوا5 مقرها االجتماعي

 Mer Adriatique Ain Diab  20000

.CASABLANCA MAROC

«مالءمة النظام األسا�شي للشركة»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(93967

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 6  ماضس  )0)

األسا�شي  النظام  مالءمة  تقرض 

القانو5:  مقتريات  مع  للشركة 

 L’Assemblée Générale     -

 Extraordinaire  du  16 mars

 : 2021,  a  décidé

 La rectification du  -  

 numéro de la rue du domicile de

 Mr Steven MARCIANO à savoir

 n°115 au lieu de 155 –

 L’adresse est la suivante  115

 .Rue de la Pompe 75016 Paris

 la refonte des statuts  -  

 pour leur mise à jour suite aux

 diverses modifications y

opérées

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم )77385.

1062I

zagora consulting sarl

AXE INFRATECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl

ضقم9    شاضع محمد الخامس ، 

57900، زاكوضة املغرب 

AXE INFRATECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 539 دواض 

أوخالل الروحا - 57900 زاكوضة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

350 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 ماضس   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AXE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.INFRATECH

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املتنوعة و البناء.

عنوا5 املقر االجتماعي : 539 دواض 

زاكوضة   57900  - الروحا  أوخالل 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

500.000.) دضهم، مقسم كالتالي:

  : الرحيم  عبد  حرو�شي  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة   (5.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  حرو�شي  السيد 

 57900  ( دضعة  تجزئة  عنوانه)ا( 
زاكوضة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  حرو�شي  السيد 

 57900  ( دضعة  تجزئة  عنوانه)ا( 
زاكوضة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أزاكوضة  

 )0) تحت ضقم 55 .

1064I

B.& B. COMPTA

PHARMACIE CHAHD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

B.& B. COMPTA

36 شاضع الكفاح الطاأق 3 ضقم 3 

حي أوهالل ألوك AO ح ي م الرباط 

، 50 0 ، الرباط املغرب

PHARMACIE CHAHD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحمراء ضقم 836 عي5 عتيق تماضة  - 

3 0)   تماضة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 3(659

 (5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PHARMACIE CHAHD
غرض الشركة أإيجاز : صيدلية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الحمراء ضقم 836 عي5 عتيق تماضة  - 

3 0)   تماضة  املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : كر8مة كرامي   السيدة  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  كر8مة كرامي  عنوانه)ا( 
م  ي  ح  الخير  حي    6 ضقم    5 ام2 

الرباط 0) 0  الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة  كر8مة كرامي  عنوانه)ا( 
م  ي  ح  الخير  حي    6 ضقم    5 ام2 

الرباط 0) 0  الرباط املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  أتماضة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم )539.

1066I

CYH

 STE AZIZI BOIS ET
CHARBON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
 STE AZIZI BOIS ET CHARBON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
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 RUE  5 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER

 ETAGE N 3- OUJDA 60000

OUJDA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3698 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AZIZI BOIS ET CHARBON

أإيجاز  الشركة  غرض 

 CHARBON DE BOIS  :

)MARCHAND DE( EN DEMI-

.GROS

 RUE   5  : عنوا5 املقر االجتماعي 

 JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER

 ETAGE N 3- OUJDA 60000

.OUJDA MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد التهامي عز8زي  

وجدة 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ضشيد السعيدي  عنوانه)ا( 

وجدة 60000 وجدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   0( أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 39  .

1067I

FLASH ECONOMIE

ZF PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

     ZF PIECES AUTO

شركة محدودة املسؤولية

في  أالرباط  عرفي  عقد  أمقت�شى 

القانو5  إعداد  تم   08/02/2021

املواصفات  ذات  لشركة  األسا�شي 

التالية:

شركة  تأسيس  التأسيس:  ـ 

محدودة املسؤولية

  :ZF PIECES AUTO -SARL

التسمية 

 الشركاء -

ـ زو8ت عبدالرحما5   000.00 80 

دضهم

 (0 000.00 ـ زو8ت حمزة          

دضهم

املجموع    000٫00 00  دضهم

الشركة  ضبسمال  الربسمال:  ـ 

  00 إلى  مقسمة  دضهم    00.000

دضهم    000 الواحد  قيمة  سهم، 

وتحرض نقدا كاملة عند االكتتاب.

ـ املقر االجتماعي دواض بلكوضا مح2 

 - املنصوض  يعقوب  حي   557 تجاضي 

الرباط

من  اأتداء  سنة،   99  : املدة  ـ 

التسجي2 في السج2 التجاضي.

- السنة  املالية : من فاتح ينايرإلى 

 3 دجنبرمن  ك2 سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من   تاض8خ التسجي2.

وبيع قطع  : شراء  ـ هدف الشركة 

 ، صيانة معدات السياضات   ، الغياض 

تجاضة ، استيراد وتصدير.

.ـ إداضة الشركة : تسيير الشركة من 

طرف السيد زو8ت عبدالرحما5

اإليداع  تم  القانوني:  -اإليداع 

القانوني أاملحكمة التجاض8ة أالرباط 

ضقم  تحت   30/03/2021 تاض8خ  في 

5)))   أالسج2 التجاضي.

1068I

nador conseil sarl au

NADFIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

NADFIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

كوضكو الطاأق االول شاضع الجيش 

امللكي - 000)6 الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 9 9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.NADFIL

تصنيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

النسيج  بصناف  جميع  وتحو28 

والشراشف  واألقمشة  )البطانيات 

واملفاضش وجميع بصناف النسيج(..

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الجيش  شاضع  االول  الطاأق  كوضكو 

امللكي - 000)6 الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد جمال قدوضي :  650 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

  75   : السيد هشام الحمداوي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  75   : السيد محمد الحمداوي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  قدوضي  جمال  السيد 

 6(000 حي الفطواكي تجزئة شادية  

الناظوض املغرب.
الحمداوي  هشام  السيد 

دواض مسا ديت أني شيكر   عنوانه)ا( 

000)6 الناظوض املغرب.
الحمداوي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( حي املطاض الناظوض الجديد 

ايلو 5)  000)6 الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قدوضي  جمال  السيد 

 6(000 حي الفطواكي تجزئة شادية 

الناظوض املغرب
الحمداوي  هشام  السيد 

شيكر   أني  دواضميساديت  عنوانه)ا( 

000)6 الناظوض املغرب
الحمداوي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( حي املطاض الناظوض الجديد 

ايلو 5) 000)6 الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 703.

1070I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

TRAIT LIBRE ARCHITECTES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC

 TRAIT LIBRE ARCHITECTES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
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 2RT وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 TADDERT ESC A ETG 1 APPT

 5 ANGLE BD BOUABID
CASABLANCA - 20320 الداض 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598(89

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRAIT : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.LIBRE ARCHITECTES
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

.ARCHITECTE
 2RT  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 TADDERT ESC A ETG 1 APPT
 5 ANGLE BD BOUABID
الداض   CASABLANCA - 20320

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : صغير  ضشيد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صغير  ضشيد  السيد 
شقة   5 طاأق  االأطال  زنقة   8(5
البيراء  الداض   (0570 البيراء   (5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صغير  ضشيد  السيد 
شقة   5 طاأق  االأطال  زنقة   8(5
اليراء  البداض   (0570 البيراء   (5

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.
1071I

CCJF

GENECAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
GENECAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
أوضڭو5 زنقة جعفر اأن حبيب 

،إقامة املشرق )، الطاأق األول. - 
0000) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
595063

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.GENECAM
محرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرامج.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
حبيب  اأن  جعفر  زنقة  أوضڭو5 
 - األول.  الطاأق   ،( املشرق  ،إقامة 

0000) الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد تباضي فر8حة :  600 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد محمد حما5 :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

حصة   300   : السيد فائز كمال 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد التباضي افر8حة عنوانه)ا( 
زنقة  اكس  مجموعة   ( السالم 
 (0000 الغالم  به2   306 ضقم   38

الداضالبيراء املغرب.
عنوانه)ا(  حما5  محمد  السيد 
امالو  حي   (7 ضقم  مكرض   30 زنقة 

اغربي5 0000) خنيفرة املغرب.
عنوانه)ا(  )  كمال  فايز  السيد 
الراحة  حي   7 شقة  الخزام  زنقة 

0000) الداضالبيراء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد التباضي افر8حة عنوانه)ا( 
زنقة  اكس  مجموعة   ( السالم 
 (0000 الغالم  به2   306 ضقم   38

الداضالبيراء  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ     أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 769387.
1072I

FIDUNAYA

SORAYA DIFFUSION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

FIDUNAYA
 RUE NAJIB MAHFOUD ( 

 GAUTHIER ، 20060، casablanca
maroc

SORAYA DIFFUSION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8 - 0  

زنقة بضجوا5 أوسيجوضالداضالبيراء 
- 00)0) الداضالبيراء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.57397
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
0)0) تقرض ح2  )  فبراير  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ     SORAYA DIFFUSION

دضهم وعنوا5   (.000.000 ضبسمالها 
مقرها اإلجتماعي 8 - 0  زنقة بضجوا5 
 (0(00  - أوسيجوضالداضالبيراء 
 : ل  نتيجة  املغرب  الداضالبيراء 

توقف النشاط التجاضي للشركة.
زنقة   6 و حدد مقر التصفية ب 
 - الداضالبيراء  الوازيس  ملصامدة 

0 05) الداضالبيراء املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( فوز8ة  جوهري تسافي و 
زنقة ملصامدة الوازيس   6 عنوانه)ا( 
الداضالبيراء   (05 0 الداضالبيراء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
 وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 
مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 
زنقة   6  : الوثائق املتعلقة أالتصفية 

ملصامدة الوازيس الداضالبيراء
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

دجنبر 0)0) تحت ضقم 757350.
1073I

CYH

STE B.Y & HORIZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE B.Y & HORIZON  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

 RUE  5 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER

 ETAGE N 3- OUJDA 60000
MAROC وجدة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
370(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8974

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. B.Y & HORIZON

 STATION : غرض الشركة أإيجاز

 SERVICE POUR VOITURES

.AUTOMOBILES

LOTISSEUR*

 RUE   5  : عنوا5 املقر االجتماعي 

 JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER

ETAGE N 3- OUJDA 60000 وجدة 

.MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

3.000.000 دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البغدادي  يوسف  السيد 

وجدة   60000 وجدة  عنوانه)ا( 

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البغدادي  يوسف  السيد 

 OUJDA  60000 وجدة  عنوانه)ا( 

MAROC

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  6) .

1074I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 STE TIMOULAY
MATERIAUX & MARBRE

إعال5 متعدد القراضات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 STE TIMOULAY MATERIAUX &

MARBRE «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ضقم ) ) 

ألوك    حي الحرش بيت ملول - 

50 86  بيت ملول املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 63 0

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 

إأرام عقد تسيير حر لجميع  مايلي:  

األصول التجاض8ة للسيد موالي بحمد 

االشكر والتي تتكو5 من مستودعي5 

اآللي وتسو8ق مواد  الطوب  لتصنيع 

طر8ق أيوكرى بيت  يقع في   ؛  البناء 

300   والثاني  ملول ، األول أمساحة 

أمساحة 500 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  0:  أند 
مايلي: إضافة بص2 تجاضي 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    9 أتاض8خ  االأتدائية أانزكا5  

 )0) تحت ضقم 0000.

1075I

CANMO SARL

CANMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CANMO SARL

8  زنقة غرناطة الطاأق الثاني ضقم 

06 بنفا ، 0000)، الداض البيراء 

املغرب

CANMO SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8  زنقة 

غرناطة الطاأق الثاني ضقم 06 بنفا - 

0000) الداض البيراء املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.530(( 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

6) فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسمالها  مبلغ    CANMO SARL

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000
الطاأق  زنقة غرناطة    8 اإلجتماعي 

الداض   (0000  - بنفا   06 الثاني ضقم 

صعوبة   : نتيجة ل  املغرب  البيراء 

تحقيق الغرض املؤس�شي..
زنقة    8 و حدد مقر التصفية ب 

06 بنفا -  غرناطة الطاأق الثاني ضقم 

0000) الداض البيراء املغرب. 

و عي5:

و  مرزوق  مروا5   السيد)ة( 

 ( مخلوف  تجزئة    ( عنوانه)ا( 

املغرب  أرشيد   (6(0( الدضوة 

كمصفي )ة( للشركة.

و  سمرا5  محمد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( تجزئة ض8نا الرقم 56 الدضوة 

)ة(  أرشيد املغرب كمصفي    (6(0(

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5 7736.

1076I

STE DOMICILE CONSEIL

STE UPM PRO MAROC
إعال5 متعدد القراضات

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

STE UPM PRO MAROC «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

محمد الخامس تجزئة الر8ف ضقم 

5  - 00 35 جرسيف املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. 857

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 06 بأر28  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
 500 بص2  من  حصة   500 تفو8ت 
من حصص السيد محمد بخصاص 

لفائدة السيدة نجوى بخصاص
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
السيد محمد  قبول استقالة  مايلي: 
نجوى  السيدة  تعيي5  و  بخصاص 

بخصاص مسيرة جديدة للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تقسيم ضبس املال
على  ينص  الذي   : ( ضقم  أند 

مايلي: صالحيات املسير
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أجرسيف  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 1048/2021.
1078I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 L’OREGON IMMO  شركة 
مدنية عقارية
شركة الترامن

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR  3(
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 LOREGON IMMO  شركة مدنية 

عقاض8ة  شركة الترامن
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) محج 

مرس السلطا5 الطاأق االول الشقة 
ضقم 3 الداض البيراء  - 30 0) الداض 

البيراء  املغرب 
تأسيس شركة الترامن 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5985  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((
األسا�شي لشركة الترامن أاملميزات 

التالية:
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شك2 الشركة : شركة الترامن.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
L’OREGON IMMO  شركة مدنية 

عقاض8ة .
شركة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مدنية عقاض8ة .
6) محج   : عنوا5 املقر االجتماعي 
مرس السلطا5 الطاأق االول الشقة 
ضقم 3 الداض البيراء  - 30 0) الداض 

البيراء  املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد داودي  :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد بيمن داودي  :  00) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيدة مروة داودي  :  00) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد محمد داودي  :  00) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  داودي   خالد  السيد 
املسجد   حي  ماضس   ( شاضع   5 5

)050) الداض البيراء  املغرب .
عنوانه)ا(  داودي   بيمن  السيد 
املسجد   حي  ماضس   ( شاضع   5 5

)050) الداض البيراء  املغرب .
عنوانه)ا(  داودي   مروة  السيدة 
املسجد   حي  ماضس   ( شاضع   5 5

)050) الداض البيراء  املغرب .
عنوانه)ا(  داودي   محمد  السيد 
املسجد   حي  ماضس   ( شاضع   5 5

)050) الداض البيراء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  داودي   خالد  السيد 
املسجد   حي  ماضس   ( شاضع   5 5

)050) الداض البيراء  املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  77355.
1080I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 STE DE NETTOYAGE
 INDUSTRIEL ET DE

PROPRETE
إعال5 متعدد القراضات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
 STE DE NETTOYAGE

 INDUSTRIEL ET DE PROPRETE
«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشر8ك الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: مدينة 

الوفاق ألوك او ضقم 530 العيو5 - 
70000 العيو5 املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.(5.599

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 5  دجنبر 0)0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
على  ينص  الذي  ضقم  0:  قراض 
قب2  من  األسهم  ملكية  نق2  مايلي: 
النظيفي  السيد  الوحيد  املساهم 
الجديد  الوحيد  املساهم  إلى  محمد 

السيد الدز8ري عبد الكبير
على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
 STE» مايلي: الشر8ك الوحيد لشركة
 DE NETTOYAGE INDUSTRIEL
علما  يحيط   .«ET DE PROPRETE
السيد  الساأق  مديرها  أاستقالة 
للبطاقة  الحام2   ، محمد  النظيفي 
 ،  J298398 ضقم   تحت  الوطنية 
لذلك قرض تعيي5  السيد الدز8ري عبد 
الوطنية  للبطاقة  الحام2   ، الكبير  
كمدير جديد   JC311464،تحت ضقم

للشركة ملدة غير محدودة 
على  ينص  الذي   :03 ضقم  قراض 
 STE DE«شركة التزمت  مايلي: 
 NETTOYAGE INDUSTRIEL
املدير  أتوقيع   «ET PROPRETE
مع  الكبير  عبد  الدز8ري  السيد 
جميع املؤسسات العامة بو الخاصة 

والبنوك وجميع املؤسسات املالية.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  0:  أند 
الدز8ري  للسيد  000 حصة  مايلي:  

عبد الكبير

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1130/2021.

1082I

INNOVCUBATOR SARL

EL MAYAR SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INNOVCUBATOR SARL
صندوق أر8د 90)) وكالة العيو5 

املدينة، 70000، العيو5 املغرب

EL MAYAR SUD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مدينة 5) 

ماضس ألوكY  ضقم 5)  العيو5. - 

70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

360( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MAYAR SUD

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة،  البناء  وبشغال  خدمات 

التوض8دات املكتبية و صيانة املعدات 

االستيراد  النق2،  االلكترونية، 

والتصدير، التجاضة العامة.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
العيو5.    (5 5) ماضس ألوكY  ضقم 

- 70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 5 0   : اأراهيم  يايا�شي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  : الرحما5  عبد  يايا�شي  السيد 
590 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يايا�شي  اأراهيم عنوانه)ا( 

الوكرة قطر 63)3 الوكرة قطر.
الرحما5  عبد  يايا�شي  السيد 
 8 000 دواض اسر8ر كلميم  عنوانه)ا( 

كلميم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يايا�شي اأراهيم عنوانه)ا( 

الوكرة قطر 63)3 الوكرة  قطر
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1062/21.
1083I

CAF MAROC

5M TECHNOLOGIE
إعال5 متعدد القراضات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
5M TECHNOLOGIE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: زنقة واد 
ز8ز الرقم 0) اقامة كاسطيا الطاأق 

الثاني ضقم 0  - 90000 طنجة 
املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 06539
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ  ماضس  )0)   (0 املؤضخ في 

القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
 ، املعا�شي  النبي  السيد عبد  تفو8ت 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 
 50 املغربي،   ،CD144837 ضقم 
االجتماعية  الحصص  من  حصة 
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للشركة لفائدة السيدة سمية الرامي 

الحاملة لبطاقة التعر8ف الوطنية   ،

GK151175 ضقم

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على استقالة السيد عبد 

لبطاقة  الحام2   ، املعا�شي  النبي 

 CD144837 التعر8ف الوطنية ضقم 

من منصبه  كمسير للشركة

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

 ، تعيي5 السيدة سمية الرامي  مايلي: 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 

مسيرة جديدة     ،  GK151175 ضقم 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

الذي  املعنية:  البنود  ضقم  أند 

ينص على مايلي: أالتعدي2

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3570.

1085I

FLASH ECONOMIE

OVIPOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  OVIPOLE S.A.R.L

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

    R.C : 496929    I.F : 50159940

ICE : 002777885000027

أتاض8خ  عرفي  عقد  أموجب 

النظام  إنشاء  تم   17/03/2021

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة، خصائصها كالتالي:

 OVIPOLE   :االسم االجتماعي )  

S.A.R.L

) ( الشركاء:

-       السيد ألقداضي محسي5

-        السيدة ديب مر8م

3 ( الهدف:   هدف الشركة :

- استيراد و تصدير؛

املنتجات  وتغليف  وبيع  شراء   -

الغذائية.

وبيع جميع بنواع  تجاضة وشراء   -

السلع واملنتجات والخدمات.

املشاضكة املباشرة   ، وبشك2 بعم 

جميع  في  للشركة  املباشرة  غير  بو 

التجاض8ة  العقاض8ة  املعامالت 

التي  واملالية  واملنقولة  والصناعية 

بو عر�شي  تتعلق بشك2 بسا�شي  قد 

أأحد األشياء املذكوضة بعاله ، وذلك 

جديدة،  شركات  إنشاء  طر8ق  عن 

املساهمات بو االندماج بو االكتتاب 

حقوق  بو  املالية  األوضاق  شراء  بو 

الشركات بو غير ذلك.

شاضع    0 االجتماعي:  املقر   )  5

الداض   -  5 الشقة   3 الطاأق  الحر8ة 

البيراء-.

ا من  سنة اأتداء   99 املدة   )  5  

تسجي2 الشركة في السج2 التجاضي.

6 ( ضبس املال:100.000,00  دضهم 

  000 إلى  مقسمة  و  نقدا  مسددة 

للحصة  دضهم    00 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة كالتالي:

 500 محسي5   ألقداضي  السيد 

حصة    50.000 دضهم

السيدة ديب مر8م   500    حصة    

50.000 دضهم

تسير الشركة و ملدة  التسيير:   )  7

غير محدودة من طرف

السيد ألقداضي محسي5

8 ( السنة االجتماعية: اأتداء من 

01/01 إلى 31/12 من ك2 سنة.

9 ( توزيع األضباح:

ك2  أنسبة  األضباح  توزيع  يتم   

شر8ك بعد االقتطاعات القانونية و 

املنصوص عليها في القانو5 األسا�شي 

لشركة.  

املركز  في  القانوني  اإليداع  تم   

الجهوي لالستثماض أالداض البيراء.

 للخالصة و اإلشهاض 

1087I

غيسيا

غيسيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

غيسيا

5)، زنقة انوال عماضة فلوضي    

مكتب ضقم 5 ميموزا ، 0)50 ، 

القنيطرة املغرب

غيسيا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5)، زنقة 

انوال عماضة فلوضي    مكتب ضقم 5 

ميموزا  - 0)50  القنيطرة املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.56755

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 3) فبراير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
فلوضي     عماضة  انوال  زنقة   ،(5»

  50(0  - ميموزا    5 ضقم  مكتب 

«ملتقى  إلى  املغرب»  القنيطرة 
مباضك  و  الديوضي  محمد  زنقة 

D,مح2  ماض8نا,ألوك  الدكالي،إقامة 
القنيطرة     50(0  -    38 ضقم 

املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

1089I

gefoco

SAADA WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

SAADA WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )) 
تجزئة الزهوض  اسفي  56000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  55 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SAADA WORK
التجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بشك2 عام .
 (( ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
56000 اسفي  تجزئة الزهوض  اسفي  

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد الكراف�شي حميد  :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  000  : السيد الكراف�شي حميد  

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الكراف�شي حميد عنوانه)ا( 
اسفي   الزهوض  50حي  ألوك   35

56000 اسفي  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الكراف�شي حميد عنوانه)ا( 
اسفي   الزهوض  50حي  ألوك   35

56000 اسفي  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أآسفي   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم -.

1090I
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marrakech externalisation

Changement
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

Changement شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 
) على اليمي5, زاو8ة شاضع طاضق اأن 
ز8اد, اأن عائشة , اقامة اكسلسيوض 
, عماضة 8 , شقة ضقم 6  - 50000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  35(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Changement
 : أإيجاز  الشركة  غرض 

*االستشاضات اإلداض8ة
*التدض8ب والدعم لألفراد والفرق 

والهياك2
*تدض8ب تنمية الشخصية

العمليات  إداضة  في  بعمال  *ضائد 
والخدمات التجاض8ة )تدض8ب / هندسة 
بحداث / توظيف / وساطة وتوفيق / 

استشاضات إداض8ة / مستشاض ...(
*استيراد و تصدير

*املشاضكة املباشرة بو غير املباشرة 
املالية  املعامالت  جميع  في  للشركة 
جميع  وفي  املنقولة  بو  العقاض8ة  بو 
الشركات التجاض8ة بو الصناعية التي 

قد تكو5 مرتبطة بغرض الشركة بو 
بي غرض مشاأه بو ذي صلة.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
شاضع  زاو8ة  اليمي5,  على   ( ضقم 
اقامة   , اأن عائشة  ز8اد,  اأن  طاضق 
  6 8 , شقة ضقم  عماضة   , اكسلسيوض 

- 50000  مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
  00   : امينة  الطاهري  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  00  : امينة  الطاهري  السيدة 

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الطاهري امينة عنوانه)ا( 
)5  اقامة اليوسفية ضقم 65  شاضع 
الداض   (0000 البيراء  انزضا5  أئر 

البيراء مراكش.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الطاهري امينة عنوانه)ا( 
)5  اقامة اليوسفية ضقم 65  شاضع 
الداض   (0000 البيراء  انزضا5  أئر 

البيراء مراكش
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 8)8)) .
1093I

CAF MAROC

FORCE OF NATURE LB
إعال5 متعدد القراضات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
FORCE OF NATURE LB  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: : املكتب 5 
،الطاأق السفلي، لدى الشركة ذ. م. 
م مركز األعمال ا-أزنس ضقم 53ب، 
املنطقة الحرة للتصدير أطنجة تف 

735)9/ 06 - - طنجة املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.  5565

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 6) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
تفو8ت السيد مجد يوسف ، الحام2 
 ،NW9RCPJ54 ضقم  السفر  لجواز 
الهولندي، 350 حصة من الحصص 
السيد  لفائدة  للشركة  االجتماعية 
الحام2 لجواز  محمد زاو جي حو5، 

EB077(8(( السفر ضقم
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر8ك الوحيد الى من شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانو5 األسا�شي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
الذي  املعنية:  البنود  ضقم  أند 

ينص على مايلي: أالتعدي2
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  357.
1094I

nador conseil sarl au

 OXFORD MARKETING
DIGITAL PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
 OXFORD MARKETING DIGITAL

PRIVE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
موسكو ضقم 05 الطاأق التاني شقة 

ضقم 05 لعري الشيخ  - 000)6 
الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 885

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 OXFORD MARKETING DIGITAL

. PRIVE

بنشطة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

و  )االستشاضات  التدضيس  دعم 

التكو8ن املستمر(.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الطاأق التاني شقة   05 موسكو ضقم 
 6(000  - الشيخ   لعري   05 ضقم 

الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

0.000.000  دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسي5 تكاو :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد ياسي5 لكاو عنوانه)ا( 

 6(000 س   سكتوض  أوطيب  اوالد 

الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد ياسي5 لكاو عنوانه)ا( 

 6(000 س   سكتوض  أوطيب  اوالد 

الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ )0 بأر28 

 )0) تحت ضقم 655.

1095I
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FIDUCIAIRE BAMMOU

BRICO DEALS MALKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

BRICO DEALS MALKI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5) 

ألوك د الطاأق األض�شي متجر مغرب 

عربي القنيطرة - 5000  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

57889

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم   (0(0 نونبر   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BRICO : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DEALS MALKI

تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاقير أالتفصي2

مقاول بعمال مختلفة

مقاول نق2 البرائع.

 (5 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

ألوك د الطاأق األض�شي متجر مغرب 

القنيطرة    5000  - القنيطرة  عربي 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : عتما5  مالكي  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عتما5  مالكي  السيد 
  5000 د   عربي  مغرب   (5 ضقم 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عتما5  مالكي  السيد 
  5000 د   عربي  مغرب   (5 ضقم 

القنيطرة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

دجنبر 0)0) تحت ضقم 5)806.

1096I

FID INFO COM

 INSTITUTION LES 4
SAISONS PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفو8ت حصص

FID INFO COM
شاضع موالي عبد العز8ز اقامة 
الرضوا5 عماضة س مكتب ضقم 

6 القنيطرة ، 5500 ، القنيطرة 
MAROC

 INSTITUTION LES 4 SAISONS
PRIVEE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي أئر الرامي 
الغربية  شاضع 5 ضقم 0 3 - 5000  

القنيطرة املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.56389

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تمت   (0(0 غشت   06 في  املؤضخ 

املصادقة على :
بشرى العزضي  )ة(  تفو8ت السيد 
70  حصة اجتماعية من بص2 350 
عائشة   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

وفيق أتاض8خ 06 غشت  )0).

بشرى العزضي  )ة(  تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة    70

350 حصة لفائدة  السيد )ة( حنا5 

بمشرة أتاض8خ 06 غشت  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  0 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

شتنبر 0)0) تحت ضقم )305.

1098I

FLASH ECONOMIE

 Ingénierie et Conseil des

Ponts et Chaussées
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 Ingénierie et Conseil des Ponts

et Chaussées

SARL AU

في  مؤضخ   أمقت�شى عقد عرفي   

26/12/2020 أالرباط قد تم تأسيس 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد والتي تحم2 املقاالت 

التالية

 Ingénierie et Conseil  :التسمية

 des Ponts et Chaussées

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشر8ك وحيد

الشركة:  الهدف 

جميع  إجراء  هندسةواستشاضي، 

الدضاسات وإداضة املشاضيع واملساعدة 

الهندسية الفنية. 
دضهم    00000.00  : املال  ضبس 

مقسمة إلى 00  سهم، قيمة الواحد 

دضهم وتحرض نقدا كاملة عند    000

االكتتاب

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

 3 ديسمبر من ك2 سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من  تاض8خ التسجي2،

 املدة 99 سنة. 

مقر الشركة: شاضع الكفاح، عماضة 

ا ضقم 5) ح ي م الرباط

ملفر2  السيد  الشركة:  تسيير 

بحمد مسؤول الشركة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني أاملحكمة التجاض8ة أالرباط 

ضقم  تحت   22/03/2021 تاض8خ  في 

933    أالسج2 التجاضي.

1099I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE – AMWAY * 

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE – AMWAY * SARL 

AU   شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3) شاضع 

انوال عماضة فلوضي    مكتب ضقم 

5 - 5000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59065

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.  SOCIETE – AMWAY * SARL AU

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع   .

3) شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

انوال عماضة فلوضي    مكتب ضقم 5 

- 5000  القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 -
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ميما  عبد النبي عنوانه)ا( 

--- 5000  القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ميما  عبد النبي عنوانه)ا( 

--- 5000  القنيطرة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم -.

1100I

Afifa BELHANA

 ENTREPRISE HARZI FRERES
AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسمال الشركة

Afifa BELHANA
شاضع    يناير٬ عماضة ٲدضاض٬1 
الطاأق اٲلول٬ مكتب ضقم 3 حي 
الداخلة، 80060، ٲكادير٬ املغرب
 ENTREPRISE HARZI FRERES
AGADIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ٬461 
خيام   - 80050 بكادير، املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(395
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم»   9.800.000,00»
إلى  دضهم»   12.000.000,00»
عن طر8ق  دضهم»   21.800.000,00»
:  إدماج احتياطي بو بضباح بو عالوات 

إصداض في ضبس املال.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 99085.

1101I

KARE ACCOUNTING

REST›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KARE ACCOUNTING

تقاطع شاضع عبد املومن و شاضع 

انوال A416 طاأق 3 ضقم 9  ، 

)005)، الداض البيراء املغرب

REST›OR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 39 

شاضع اللة الياقوت الطاأق الخامس 

شقة د - 0)05) الداضالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596(05

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.REST’OR

إدضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتسيير املقاهي،املخاأزواملطاعم،إدضة 

التجاض8ة  املحالت  وتسيير 

املواد  جميع  الكبرى،أيع  واألسواق 

املرافق  وتسيير  واملنتجات،إدضة 

املطاعم،تأجير  الترفيهية،خدمات 

التجاض8ة،تقديم  األصول  و  املباني 

تصدير  و  الخدمات،استيراد  جميع 

جميع املواد واملنتجات واملعدات.

مالية  مشاضكة  بي  عام  بشك2  و 

ذات  عقاض8ة  بو  صناعية  بو  تجاض8ة 

صلة مباشرة مع الهدف بعاله بو بي 

هدف مماث2 و ذلك ألج2 تطوضها بو 

بيرا بي مشاضكة مباشرة  تحولها و 

بو غير مباشرة أأي شك2 من األشكال 

أالشركات التي تنتهج بهداف مماثلة 

آو ذات صلة لتحقيق هذا الهدف.

 39 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 
شاضع اللة الياقوت الطاأق الخامس 
الداضالبيراء   (05(0  - د  شقة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
335 حصة    : السيدة غزالي هند 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 333   : نعيمة  التازي  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
حصة   333   : عمر  ضضا  السيد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هند  غزالي  السيدة 
 ANGLE ALLE DES SERINGAS
 ET RUE BENNANIER ANFAA

0370) الداضالبيراء املغرب.
عنوانه)ا(  نعيمة  التازي  السيدة 
 Avenue casablanca residence
 granada 5etg appt7 1  90060

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  عمر  ضضا  السيد 
 n32 rue arrouani oasis 20410

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هند  غزالي  السيدة 
 ANGLEE ALLE DES SERINGAS
 ET RUE BENNANIER ANFAA

0370) الداضالبيراء املغرب
عنوانه)ا(  نعيمة  التازي  السيدة 
 Avenue casablanca residence
 granada 5etg appt7 1  90060

طنجة املغرب
الغزالي  حسن  محمد  السيد 
 ANGLE ALLE DES عنوانه)ا( 
 SERINGAS ET RUE BENNANIER
الداضالبيراء   ANFAA 20370

املغرب
السيد عبد هللا الخنيك عنوانه)ا( 
 Avenue casablanca residence
 granada 5etg appt7 1  90060

طنجة املغرب

عنوانه)ا(  محمد  ضضا  السيد 
 n32 rue arrouani oasis 20410

الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 767 77.

1102I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE – POLY
GARAGE AUTO   * SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE – POLY GARAGE
AUTO   * SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املراب 

ضقم 6 املغرب العربي ألوك ف    - 
5000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59305

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 SOCIETE – POLY GARAGE

.AUTO   * SARL AU
غرض الشركة أإيجاز : ميكانيكي - 

-طولي - اصالح السياضات.
املراب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - املغرب العربي ألوك ف      6 ضقم 

5000  القنيطرة املغرب.
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نوف2 الدقو5 عنوانه)ا( --- 

5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نوف2 الدقو5 عنوانه)ا( --- 

5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

1103I

KAMAR BENOUNA

DEVECO -SOUSS ش م
إعال5 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 35

20160، Casablanca MAROC

DEVECO -SOUSS ش م  «شركة  

املساهمة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 53  شاضع 

الجيروند  - 0500) الداضالبيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 58755

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 06 يناير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

اونجاض  سعيد  السيد  وفاة  معاينة 

مزالي و السيدة  فاطمة اشافي 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 

حوزة املتوفيي5 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ضاسمال

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773506.
1104I

CABINET S2S CONSULTING

LOGIFAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
LOGIFAN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 80 شاضع 
الهاشمي الفياللي أولو الداض البيراء 

- 00)33 البيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.58( 93

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تم  ماضس  )0)    0 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
«900.000 دضهم» بي من «00.000  
عن  دضهم»    .000.000» إلى  دضهم» 
إدماج احتياطي بو بضباح بو    : طر8ق 

عالوات إصداض في ضبس املال.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم ) 8)77.
1105I

somadik

STE ST2R
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE ST2R شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
السماضة عماضة ضقم )0 طاأق االول 
ضقم  0 العيو5 - 70000 العيو5 

تامغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3559 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ST2R

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء العامة.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
طاأق االول   0( السماضة عماضة ضقم 
العيو5   70000  - العيو5  ضقم  0 

تامغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : اقبا5  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اقبا5  يوسف  السيد 

 57900 زاكوضة  فزواطة  انكام  دواض 
زاكوضة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اقبا5  يوسف  السيد 

 57900 زاكوضة  فزواطة  انكام  دواض 
زاكوضة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 ماضس  أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 675.

1106I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 CONSERVERIES RIO DE

ORO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم  5-0)77 

صندوق البريد ضقم 56 ، 73000، 

الداخلة املغرب

  CONSERVERIES RIO DE ORO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

محمد اطلس صحرا - 73000 

الداخلة املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.7735

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)   0( املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

الدضهم عبدهللا كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  8 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

ماضس  )0) تحت ضقم 9 5.

1107I

KAMAR BENOUNA

GAMMA MOTORS ش م
إعال5 متعدد القراضات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 35

20160، Casablanca MAROC

GAMMA MOTORS ش م  «شركة  

املساهمة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ملتقى 
زنقة سن ايمليونو اضكاشن  - 0500) 

الداضالبيراء املغرب.
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«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 58755

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 06 يناير  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

اونجاض  سعيد  السيد  وفاة  معاينة 

مزالي و السيدة  فاطمة اشافي 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

في  كانت  التي  الحصص  توزيع  ثم 

حوزة املتوفيي5 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ضاسمال

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773505.

1109I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

LIBRAIRIE F ET P
إعال5 متعدد القراضات

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

LIBRAIRIE F ET P «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ساحة 

الروداني زنقة عبدهللا الهبطي اقامة 

القدس ضقم 35 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 06957

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 30 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تفو8ت حصص السيدة الهام الجرني 

50 حصة للسيد اأراهيمي مهدي

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
مايلي: استقالة السيدة الهام الجرني 

كمسيرة للشركة
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
السيد  للشركة   تعيي5 مسير جديد 
تبعا  وحيد  كمسير  مهدي  اأراهيمي 

لقبول استقالة املسيرة
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تعدي2 النظام االسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 5 : الذي ينص على مايلي: 
اإلأراهيمي مهدي   / تم تعيي5 السيد 
سنة  املزداد   ، الجنسية  املغربي   ،
، ومقيم في  في الرباط   28/05/1989
مجمع ض8اض السالم B اقامة ج طاأق 
حام2 البطاقة   ، طنجة  ضقم  7    (
كمدير.   ،  AA17094 ضقم  الوطنية 
للشركة لفترة غير محدودة. أاإلضافة 
بشك2  الشركة  ستلتزم   ، ذلك  إلى 
بها  املتعلقة  األعمال  أجميع  صحيح 

من خالل التوقيع الوحيد للمدير.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3555.
1110I

boss management accounting

الخليل لتربية ااملوا�شي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

boss management accounting
 5AV SALHA EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
الخلي2 لترأية ااملوا�شي    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي محاضث 

دضدضة شفشاو5 - 000 9 شفشاو5 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 58 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : الخلي2 

لترأية ااملوا�شي   .

غرض الشركة أإيجاز :  الزضاعة و 

تربية املوا�شي .

محاضث   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
000 9 شفشاو5   - دضدضة شفشاو5 

املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد محمد ض8ا5 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : اللمطي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اللمطي  محمد  السيد 

  3 ط    07 ضقم  تدغي5  جب2  شاضع 

93000 تطوا5 املغرب.

عنوانه)ا(  ض8ا5  محمد  السيد 

شاضع محمد الخامس عماضة ضقم 6 3 
93000 تطوا5  )3 تطوا5  8 ضقم  ط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اللمطي  محمد  السيد 

  3 ط    07 ضقم  تدغي5  جب2  شاضع 

93000 تطوا5 املغرب

عنوانه)ا(  ض8ا5  محمد  السيد 

شاضع محمد الخامس عماضة ضقم 6 3 
93000 تطوا5  )3 تطوا5  8 ضقم  ط 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  بشفشاو5   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 137/2021.

1111I

STE DOMICILE CONSEIL

STE BATTIS TRAV SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

STE BATTIS TRAV SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

السفلي تجزئة اضبيب مزكيتام املركز 

دائرة تادضت عمالة جرسيف - 

00 35 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(039

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BATTIS TRAV SARL

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

و  الكهرباء  املختلفة و تركيب  البناء 

املاء الصالح للشرب

الحراسة

ااتفاوض.

الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

السفلي تجزئة اضبيب مزكيتام املركز 

 - جرسيف  عمالة  تادضت  دائرة 

00 35 جرسيف املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد أطيس محمد ض�شى :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد العايدي عبدالكبير :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ض�شى  محمد  أطيس  السيد 

شاضع عالل الفا�شي الرقم  عنوانه)ا( 

53  تازة 00 35 تازة املغرب.

عبدالكبير  العايدي  السيد 

از8الل  اأزو  واوض8نت  دواض  عنوانه)ا( 

000)) بز8الل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ض�شى  محمد  أطيس  السيد 

شاضع عالل الفا�شي الرقم  عنوانه)ا( 

53  تازة 00 35 تازة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أجرسيف  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 1051/2021.

1112I

ائتمانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

TIFNIT FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شاضع العركوب ضقم  5-0)77 

صندوق البريد ضقم 56 ، 73000، 

الداخلة املغرب

TIFNIT FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة ضقم 58) - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 78 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIFNIT : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.FISH
أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السمك أالجملة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الداخلة   73000  -  (58 الوحدة ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : أليزيد  حفيظ  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حفيظ أليزيد عنوانه)ا( حي 

الحسني 73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حفيظ أليزيد عنوانه)ا( حي 

الحسني 73000 الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

بأر28  )0) تحت ضقم 9)5.

1113I

CLEROMAT SARLAU

CLEROMAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CLEROMAT SARLAU
 HAY EL ANDALOUS N°597

 TIFLET ، 15400، TIFLET
MAROC

CLEROMAT SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

االندلس ضقم 597 تيفلت تيفلت 
5500  تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

8(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CLEROMAT SARL AU

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 

مختلف األعمال اإلنشائية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

تيفلت  تيفلت   597 ضقم  االندلس 

5500  تيفلت املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد ضشيد الداودي  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد ضشيد الداودي  

سيدي   35 ضقم  ألوك ب  نجاح  حي 

0)05) الداض  معروف الداض البيراء 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد ضشيد الداودي  

سيدي   35 ضقم  ألوك ب  نجاح  حي 

0)05) الداض  معروف الداض البيراء 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  االأتدائية أتيفلت  

 )0) تحت ضقم 06 .

1114I

موضوكو كومبتونس اكاونت

ED LOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

موضوكو كومبتونس اكاونت

شقة 7  الطاأق 5 أرج مناضة ) 

مدخ2 ا شاضع عبد الكر8م الخطابي 

، 50000، مراكش املغرب

ED LOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : مخيم 

غول إقامة ياسمي5 شقة - 7   - 

50000 مراكش املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.99579

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  0  ماضس  )0)  املؤضخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   ED LOC

  0.000 ضبسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 

مخيم غول إقامة ياسمي5 شقة - 7   

مراكش املغرب نتيجة ل-    50000  -

جائحة كوضونا .

و عي5:

و  أنعروش  مالك    السيد)ة( 

شاضع  الكسوض  تجزءة  عنوانه)ا( 

 50000   5 إقبال فيال توالتيال ضقم  

مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

مخيم  وفي  ماضس  )0)    0 أتاض8خ 

 -    7  - شقة  ياسمي5  إقامة  غول 

50000 مراكش املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 957)) .

1115I

phare consulting

CEREALE PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

phare consulting
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 marrakech av. allal el fassi °41
 imm alhamra 2 n ، 40000،

marrakech maroc
CEREALE PRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االزدهاضامتداد عماضة 73 الشقة 6 
مراكش - 50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  35  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CEREALE PRO
تاجر   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب أالتقسيط
- أيع وشراء علف املاشية

- نق2 البرائع لحساب الغير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 6 الشقة   73 عماضة  االزدهاضامتداد 

مراكش - 50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد سعيد اسحيقة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد اسحيقة عنوانه)ا( 
 73 عماضة  االزدهاضامتداد  تجزئة 
مراكش   50000 مراكش   6 الشقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد اسحيقة عنوانه)ا( 
 73 عماضة  االزدهاضامتداد  تجزئة 
مراكش   5000 مراكش   6 الشقة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 805)) .
1116I

مكتب الخبرة في املحاسبة

STE HAMDI TECH SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الخبرة في املحاسبة
0) زنقة اأن أطوطة ، 000)5، 

الراشيدية املغرب
 STE HAMDI TECH SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة ضقم 
05 زنقة عالل أن عبد هللا - 000)5 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 5737

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HAMDI TECH SARL.AU
غرض الشركة أإيجاز : -1 املتاجرة 
في مستلزمات املكاتب.-2 املتاجرة. -3 

التصدير و اإلستراد..
عنوا5 املقر االجتماعي : عماضة ضقم 
 5(000 05 زنقة عالل أن عبد هللا - 

الرشيدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
علوي  الحمدي  الغالي  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي  الحمدي  الغالي  السيد 
الواد    05 زنقة وليلي ضقم  عنوانه)ا( 

األحمر 000)5 الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  الحمدي  الغالي  السيد 
الواد    05 زنقة وليلي ضقم  عنوانه)ا( 

األحمر 000)5 الرشيدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 537.

1117I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

SKRAWNY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

SKRAWNY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  
زنقة الحر8ة الطبق 3 الشقة 5 

الداضالبيراء املغرب - 0300) 

الداضالبيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598657

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SKRAWNY
اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي و بشغااللبناء.
  0  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 5 الشقة   3 الطبق  الحر8ة  زنقة 
 (0300  - املغرب  الداضالبيراء 

الداضالبيراء  املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   800   : السيد طو28 ضداد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
00) حصة    : السيد طو28 حمزه 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ضداد  طو28  السيد 
لساسفة عملية ض8اض صوفية ضقم 
الداضالبيراء    (0(60 الطاأق     7 

املغرب.
عنوانه)ا(  حمزه  طو28  السيد 
لساسفة عملية ض8اض صوفية ضقم 
الداضالبيراء    (0(60 الطاأق     7 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ضداد  طو28  السيد 
لساسفة عملية ض8اض صوفية ضقم 
الداضالبيراء   (0(60 الطاأق     7 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 9) 775.
1118I

EL OUARRAD AZIZ

SOFATFER.TA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a
 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc
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SOFATFER.TA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سكينة ضقم 36 الحاج قدوض سيدي 

سليما5 مول الكيفا5 مكناس - 

00)5  مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(98 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. SOFATFER.TA

*بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة

*استيراد و تصدير

*تصنيع مفصالت األأواب.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الحاج قدوض سيدي   36 سكينة ضقم 

 - مكناس  الكيفا5  مول  سليما5 

00)5  مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد طاضق علول 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عادل أوكرعة :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 5 عنوانه)ا(  علول  طاضق  السيد 

حي النسيم املسيرة فاس   7 ألوك ب 

00 30 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  أوكرعة  عادل  السيد 
الحاج قدوض   36 تجزئة سكينة ضقم 

سيدي سليما5 مول الكيفا5 مكناس 

00)5  مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

 5 عنوانه)ا(  علول  طاضق  السيد 
حي النسيم املسيرة فاس   7 ألوك ب 

00 30 فاس املغرب
عنوانه)ا(  أوكرعة  عادل  السيد 
الحاج قدوض   36 تجزئة سكينة ضقم 
سيدي سليما5 مول الكيفا5 مكناس 

00)5  مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 880 .

1120I

EURODEFI-NORD-AUDIT

COLORTONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

EURODEFI-NORD-AUDIT
 -4éme étage n°22 TANGER  7
 avenue mohamed V ، 90100،

TANGER MAROC
COLORTONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الحر8ري إقامة حليمة، الطاأق  0 
املكتب ضقم 0  - 90000 طنجة 

املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5856 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  بأر28  )0)   0( املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ضبسمالها  مبلغ    COLORTONE
مقرها  وعنوا5  دضهم   300.000
إقامة  الحر8ري  شاضع  اإلجتماعي 
  0 املكتب ضقم  الطاأق  0  حليمة، 
 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   90000  -

التصفية أالترا�شي.
شاضع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطاأق  0  حليمة،  إقامة  الحر8ري 
املكتب ضقم 0  املغرب 90000 طنجة 

املغرب. 

و عي5:

لوليدي  محمد يونس   السيد)ة( 

جز8رة  زنقة    ( عنوانه)ا(  و  سعد 

الدا   (0 80 الدياب  عي5  تسماني، 

البيراء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 83) 5).

1121I

mohammed boumzebra

FIVE MONEY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

FIVE MONEY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 7 شاضع 

عالل أن عبد هللا حي اأتسام - 

00)3) الفقيه أن صالح املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

. 963

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  املؤضخ في    ماضس  )0) 

FIVE MONEY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 

ضبسمالها 100.000,00 دضهم وعنوا5 

عالل  شاضع   7 اإلجتماعي  مقرها 

 (3(00  - اأتسام  حي  هللا  عبد  أن 

نتيجة  املغرب  صالح  أن  الفقيه 

القفالها أصفة نهائية بسبب االزمة 

االقتصادية.

و عي5:
و  الحو�شي  يونس   السيد)ة( 
 (3(00 الفقيه أن صالح  عنوانه)ا( 
الفقيه أن صالح املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
شاضع   7 وفي  ماضس  )0)  أتاض8خ    
 - اأتسام  حي  هللا  عبد  أن  عالل 

00)3) الفقيه أن صالح املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح   أن  أالفقيه  االأتدائية 
ضقم  تحت  بأر28  )0)   07 أتاض8خ 

.114/2021

1122I

FICOB  مكتب املحاسبة

JEYAMO OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة
اقامة ايما5, شقة 5، شاضع موالي 
ادضيس االول, املسيرة  , تماضة ، 

0000 ، تماضة املغرب
JEYAMO OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55 زنقة 
تانسيفت, الشقة   , بكدال الرباط - 

RABAT  0 00 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 5 557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JEYAMO OPTIC



8985 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

و  أيع   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

شراء االدوات و املنتوجات السمعية 

البصر8ة و االكترونية و املعلوماتية.

تنظيم جميع انواع الحفالت و   -

التظاهرات و املهراجانات.
زنقة   55  : عنوا5 املقر االجتماعي 

تانسيفت, الشقة   , بكدال الرباط - 

RABAT  0 00 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : جالم  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جالم  يوسف  السيد 
ضقم 78 ألوك 07 مكرض دضب السالمة 

الداضالبيراء   (0530 ق ج البيراء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جالم  يوسف  السيد 
ضقم 78 ألوك 07 مكرض دضب السالمة 

الداضالبيراء   (0530 ق ج البيراء 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 680)  .

1123I

AM CONSULTING

 LES JEUNES
 ENTREPRENEURS

TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 LES JEUNES ENTREPRENEURS

TRAVAUX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) ، زنقة 
مرس السلطا5، الشقة 3،الطاأق 

األول، - 0590) الداضالبيراء 
املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5(0507
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  بأر28  )0)   06 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم»   (.000.000»
«500.000.  دضهم» إلى «3.500.000 
مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 
مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775593.
1124I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

ROPA ESTILO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
ROPA ESTILO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
الجيش امللكي ضقم 559 - 93050  

تطوا5   املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(9  3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROPA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.ESTILO

غرض الشركة أإيجاز : أيع وشراء 

جميع انواع املالبس والنسيج.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

  93050  -  559 ضقم  امللكي  الجيش 

تطوا5   املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد محمد أن سعاد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أنسعاد  محمد  السيد 
ض8اض االندلس قرطبه ضقم )  عماضه 
8 ضقم )  حي الر8اض 00 0  الرباط 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أنسعاد  محمد  السيد 
ض8اض االندلس قرطبه ضقم )  عماضه 
8 ضقم )  حي الر8اض 00 0  الرباط 

املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم  079.

1125I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE ISMA INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطاأق ) مكتب 5 تجزئة جنة 

الز8تو5   أنسودة فاس ، 30000، 

فاس املغرب

STE ISMA INOX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

سوسة زنقة ألجيكا ضقم 66  

منفلوضي ) فاس - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(37

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ISMA INOX

اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الزجاج و االينوكس.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

  66 ضقم  ألجيكا  زنقة  سوسة 

فاس   30000  - فاس   ( منفلوضي 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

قزما5  الغالي  محمد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

قزما5  الغالي  محمد  السيد 

عنوانه)ا(  فاس 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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قزما5  الغالي  محمد  السيد 

عنوانه)ا(  فاس 30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  75 .

1126I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

MEJOR ESTILO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

MEJOR ESTILO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

املهدي أن أركه اقامه املغرب العربي 

الطاأق االض�شي - 93050 تطوا5   

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9   

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MEJOR ESTILO

استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

مقهى ومطعم تنظيم الحفالت.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
املهدي أن أركه اقامه املغرب العربي 
تطوا5     93050  - االض�شي  الطاأق 

املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : أنسعاد  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أنسعاد  محمد  السيد 
ض8اض االندلس قرطبه ضقم )  عماضه 
8 ضقم )  حي الر8اض  00 0  الرباط  

املغرب  .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أنسعاد  محمد  السيد 
ض8اض االندلس قرطبه ضقم )  عماضه 
8 ضقم )  حي الر8اض  00 0  الرباط  

املغرب  
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0790.
1127I

STE ZIZ COMPTA

STE M-GER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE M-GER SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 
محمد القري ضقم 0) الرشيدية - 

000)5 الرشيدية املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 5503

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 07 بأر28  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«زنقة محمد القري ضقم 0) الرشيدية 
- 000)5 الرشيدية املغرب» إلى «ضقم 
5  الشر8ط التجاضي تاضكة الجديدة 
الرشيدية    5(000  - الرشيدية 

املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 
بأر28  )0) تحت ضقم 182/2021.

1128I

Bennani & Associes

Equilibrium S.A ايكليبريوم
شركة املساهمة

تعيي5 مسير جديد للشركة

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
ايكليبريوم Equilibrium S.A  شركة 

املساهمة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دضب 

موالي عبد هللا أن حساين، لقصوض، 
الرقم )،  - 50030 مراكش املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 6759
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  بأر28  )0)   08 املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 
جيمس  هاول مالكوم ألود5 كمسير 

وحيد
تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5569.
1129I

AM CONSULTING

LAVORI AGDAL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 LAVORI AGDAL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) ,زنقة 
مرس السلطا5، الشقة 3،الطاأق 
األول - 0590) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598.(9 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LAVORI AGDAL SARL AU
بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الصباغة و البناء.
6) ,زنقة   : عنوا5 املقر االجتماعي 
3،الطاأق  الشقة  السلطا5،  مرس 
األول - 0590) الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : أاحدي  ضشيد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أاحدي  ضشيد  السيد 
 0000 النحلية   الزاو8ة  بكدال  دواض 

شيشاوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أاحدي  ضشيد  السيد 
 0000 النحلية   الزاو8ة  بكدال  دواض 

شيشاوة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

1130I
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STE ZIZ COMPTA

STE M-GER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE M-GER SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 5  

الشر8ط التجاضي تاضكة الجديدة 

الرشيدية - 000)5 الرشيدية  

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 5503

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  بأر28  )0)   07 في  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اشغال مختلفة 

صيانة وتثبيت االليات املعلوماتية 

و املكتبية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  5 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 182/2021.

1132I

SOLUCIA EXPERTISE

CYBER-Z
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC

CYBER-Z  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة املستقلة للنق2 الحرري 

زنقة 3 ضقم 8  الطاأق االول،

القدس سيدي البرنو�شي - 0 06) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598837

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CYBER-Z

غرض الشركة أإيجاز : االستشاضة 

في نظام املعلومات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الحرري  للنق2  املستقلة  الوكالة 
زنقة 3 ضقم 8  الطاأق االول، القدس 

الداض   (06 0  - البرنو�شي  سيدي 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد زكري  :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكري   محمد  السيد 

الطاأق  0   07 الشقة   36 عماضة 

فرائات املحيط اوالد   (0 مجموعة 

عزوز  0000) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زكري   محمد  السيد 

الطاأق  0   07 الشقة   36 عماضة 

فرائات املحيط اوالد   (0 مجموعة 

عزوز  0000) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 55)775.

1133I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

IMESTAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

IMESTAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

البو8بات جماعة انشاد5 ألفاع - 

)7)87 انشاد5 ألفاع املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

((989

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.IMESTAGRI

اإلنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الزضاعي.

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - ألفاع  انشاد5  جماعة  البو8بات 

)7)87 انشاد5 ألفاع املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

ايمستا5  علي  محمد  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ايمستا5  علي  محمد  السيد 
عنوانه)ا( دواض ايت �شي سالم انشاد5 
شتوكة   87(7( أاها  ايت  اشتوكة 

ايت أاها املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ايمستا5  علي  محمد  السيد 
عنوانه)ا( دواض ايت �شي سالم انشاد5 
شتوكة   87(7( أاها  ايت  اشتوكة 

ايت أاها املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أانزكا5  

 )0) تحت ضقم 857.
1134I

FLASH ECONOMIE

EXPERTS PRODUCTS
إعال5 متعدد القراضات

EXPERTS PRODUCTS
شركة ذات مسؤولية محدودة
ضبسمالها:10.000,00 دضهم

مقرها اإلجتماعي:الداض البيراء-
شاضع حسن ) 7 زنقة بحمد الطوقي 

الطاأق )
ضقم التقييد في السج2 

التجاضي:39 586
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
قرض  ماضس  )0)   08 أتاض8خ  املؤضخ 

الشركاء ما يلي:
 50 انواض  محمد  السيد  تفو8ت 
حصة اجتماعية للسيدة مليكة أن 

عمر
 (5 انواض  ناصر  السيد  تفو8ت 
احمد  للسيد  اجتماعية  حصة 
اجتماعية   حصة     (5 و  مبصوط 

للسيدة مليكة أن عمر
التقسيم الجديد للحصص

 السيد احمد مبصوط  5) حصة  
اجتماعية
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السيدة مليكة أن عمر  75 حصة  
اجتماعية

أمجموع:00  حصة  اجتماعية
محمد انواض من  استقالة السيد  
مهامه كمسير للشركة و تعيي5 السيد 
احمد مبصوط كمسير وحيد للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 أتاض8خ  البيراء  أالداض  التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 589)77
1135I

FOUZMEDIA

محل لبيع املواد الغذائية 
بالتقسيط

عقد تسيير حر ألص2 تجاضي )األشخاص 

الطبيعيو5(
عقد تسيير حر ألص2 تجاضي

مح2 لبيع املواد الغذائية أالتقسيط
في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى 
السيد)ة(   بعطى  فبراير  )0)   (6
إأراهيم  النبل�شي الحام2 )ة( للبطاقة 
املسج2   G67132 ضقم    الوطنية 
أاملحكمة    (50 8 أالسج2 التجاضي 
التسيير  حق  أالقنيطرة  االأتدائية 
الحر لألص2 التجاضي الكائن ب شاضع 
القنيطرة    5000  -  5( غاندي ضقم 
احل2  عبد العز8ز   املغرب للسيد)ة( 
ضقم    الوطنية  للبطاقة  )ة(  الحام2 
) سنة تبتدئ من  CD609995  ملدة 
 0 ماضس  )0) و تنتهي في  0 ماضس 
3)0) مقاأ2 مبلغ شهري      دضهم.
1137I

salah nouri

GSAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

kimeca
 drissia 4 bv d n casa، 20530،

casa maroc
GSAI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  )8 شاضع   
الجوال5  جميلة 6 سيدي عثما5   
الداض البيراء 0700) الداضالبيراء 

املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   (003 شتنبر   (3 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
«500.000 دضهم» بي من «00.000  
عن  دضهم»   500.000» إلى  دضهم» 

طر8ق :  -.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بكتوبر 003) تحت ضقم 53695).
1138I

DARHEM CONSULTING

ش م أ املراقبة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARHEM CONSULTING
 HAY MOUKEF N°10

 MEDINA marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC
ش م ب املراقبة شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 

86 تامنصوضت مراكش مراكش 
50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
6(06

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 غشت    9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : ش م ب 

املراقبة.
املراقبة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

التقنية للبناء.
ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
مراكش  مراكش  86 تامنصوضت 

50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد اإلله لطرش :  000.  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد اإلله لطرش عنوانه)ا( 
ضقم 86 تامنصوضت مراكش 50000 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اإلله لطرش عنوانه)ا( 
ضقم 86 تامنصوضت مراكش 50000 

مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  0 بكتوبر  التجاض8ة أمراكش  

0)0) تحت ضقم 5955  .

1139I

CANOCAF SARL

 LOTISSEMENT AL
AKHAWAYN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

ضقم 7 الطاأق الثاني ضقم 03 
 NADOR ،6(000 ،الناظوض

MAROC
  LOTISSEMENT AL AKHAWAYN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء ضقم 7، 
الطاأق الثاني شقة ضقم 3 - 000)6 

الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 89 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 LOTISSEMENT AL AKHAWAYN

.
:  /تجزئة  غرض الشركة أإيجاز 
/3 العقاضات  في  )/تاجر  األضا�شي 

االستيراد و التصدير.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 ،7 ضقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 
 6(000  -  3 الطاأق الثاني شقة ضقم 

الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 300 السيد هوشو عبد الخالق :  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
300 حصة    : السيد بزواغ فر8د  

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 300   : فيص2   بأرشا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  00   : محمد  الغافقي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الخالق  عبد  هوشو  السيد 
الطر8ق  أوشواف  حي  عنوانه)ا( 
الناظوض   6(000  77 ضقم  الوطنية 

املغرب.
السيد بزواغ فر8د  عنوانه)ا( حي 

عر8ض ) 000)6 الناظوض  املغرب.
السيد بأرشا5 فيص2  عنوانه)ا( 
 6(000 الفيالت   الفطواكي  حي 

الناظوض  املغرب.
السيد الغافقي محمد عنوانه)ا( 
 36 ضقم  لوندا  تجزئة  املطاض  حي 

000)6 الناظوض  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بزواغ فر8د  عنوانه)ا( حي 

عر8ض ) 000)6 الناظوض  املغرب
الخالق  عبد  هوشو  السيد 
الطر8ق  أوشواف  حي  عنوانه)ا( 
الناظوض   6(000  77 ضقم  الوطنية 

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 7  فبراير 

 )0) تحت ضقم 373.
1140I

Bureau de La competences consultation

BENHASS BAT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، العيو5 املغرب
BENHASS BAT TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة 5) ماضس ضقم ي 5 0  
العيو5 املغرب - 70000 العيو5 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3605 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BENHASS BAT TRANS
النق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 
البرائع  ونق2  اللوجستيك  و 
والتصدير  وااليراد  واالشخاص 

واستقبال وتوجيه الزبناء .....
مشروع   : عنوا5 املقر االجتماعي 
مدينة 5) ماضس ضقم ي 5 0  العيو5 

املغرب - 70000 العيو5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 335   : أوهدى  الحسا5  السيد 
حصة أقيمة 35.000 دضهم للحصة .
 333   : امحراض  محمد  السيد 
حصة أقيمة 33.300 دضهم للحصة .
333 حصة    : السيد ضشيد توفال 

أقيمة 33.300 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسا5 أوهدى عنوانه)ا( 
زنقة اصيال عماضة ثوضالي  0 حي خط 
سيدي   70000 العيو5   0( الرملة 

افني املغرب.
السيد محمد امحراض عنوانه)ا( 
تاضودانت  املهاضة  البوض  اكدير  دواض 

70000 تاضودانت  املغرب.
حي  السيد ضشيد توفال عنوانه)ا( 
ادضاض اقامة داضنا عماضة 5  شقة 55) 
تاضودانت    70000 اكادير  تيكو8ن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسا5 أوهدى عنوانه)ا( 
زنقة اصيال عماضة ثوضالي  0 حي خط 
سيدي   70000 العيو5   0( الرملة 

افني املغرب
السيد محمد امحراض عنوانه)ا( 
تاضودانت  املهاضة  البوض  اكدير  دواض 

70000 تاضودانت  املغرب
حي  السيد ضشيد توفال عنوانه)ا( 
ادضاض اقامة داضنا عماضة 5  شقة 55) 
تاضودانت    70000 اكادير  تيكو8ن 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   07 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1087/2021.
1141I

gefoco

EPS SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

EPS SYSTEM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض والد 

أوجمعة قر8ة اوالد عبد هللا خط 

ازكا5 اسفي - 56000 اسفي  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  559

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EPS  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. SYSTEM

تصنيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البوليسترين  منتجات  جميع 

والبالستيك

: دواض والد  عنوا5 املقر االجتماعي 

خط  هللا  عبد  اوالد  قر8ة  أوجمعة 

ازكا5 اسفي - 56000 اسفي  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : اقتيب   الغفوض  عبد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .

السيد عبد الغفوض اقتيب  : 000  

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

اقتيب   الغفوض  عبد  السيد 

اسفي   كزولة  خراضزة  حي  عنوانه)ا( 

56000 اسفي  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اقتيب   الغفوض  عبد  السيد 
اسفي   كزولة  خراضزة  حي  عنوانه)ا( 

56000 اسفي  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  أآسفي   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم -.

1142I

fidact

STE ERRAZOUGUI  TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

fidact
ضقم )) ألوك E حي السالم ، 
00)5 ، سيدي سلما5 املغرب
 STE ERRAZOUGUI  TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59 شاضع  
موالي عبد العز8ز االقامة  موالي 

عبد العز8ز ضقم 05 - 0)50  
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
60093

في  مؤضخ  حر  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ERRAZOUGUI  TRANS
نق2   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمي5
- نق2 السياحي.

59 شاضع   عنوا5 املقر االجتماعي : 
موالي عبد العز8ز االقامة  موالي عبد 
القنيطرة    50(0  -  05 ضقم  العز8ز 

املغرب.
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الرزوكي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرزوكي  محمد  السيد 

بهت   الدواغر  قاسم   بوالد  دواض 

سليما5  سيدي    5(00 القصيبية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرزوكي  محمد  السيد 

بهت   الدواغر  قاسم   بوالد  دواض 

سليما5  سيدي    5(00 القصيبية 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 2495/2021.

1143I

PLAYA AZUL

BEHAT FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC

BEHAT FISH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع    

يناير املر�شى - )7000 املر�شى املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

35699

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEHAT : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.FISH
أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 
البرائع- أالجملة-نق2  االسماك 

االستيراد والتصدير..
عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع    
يناير املر�شى - )7000 املر�شى املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : ضشيد  حسن  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن ضشيد عنوانه)ا( حي 
النهرة زنقة افرا5 ضقم  6) )7000 

املر�شى املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن ضشيد عنوانه)ا( حي 
النهرة زنقة افرا5 ضقم  6) )7000 

املر�شى املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
7  ماضس  أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 7 8.
1144I

SAFI CONSULTANT

CAFE ALFA HAMZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
عماضة ميمونة الطاأق الثاني حي 

الجر8فات اسفي ، 56000، اسفي 
املغرب

CAFE ALFA HAMZA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 
 3 شاضع النصر اقامة الكتبية 

حي السالم اسفي - 56000 اسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  56 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.ALFA HAMZA

غرض الشركة أإيجاز : مقهى.

ضقم  3   : عنوا5 املقر االجتماعي 

شاضع النصر اقامة الكتبية حي السالم 

اسفي - 56000 اسفي املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 550   : املطاط خديجة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 550   : حميد  السودضي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة املطاط خديجة عنوانه)ا( 

35 زنقة البلب2 حي املجد وادي الباشا 

56000 اسفي املغرب.

السيد السودضي حميد عنوانه)ا( 

35 زنقة البلب2 حي املجد وادي الباشا 

56000 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة املطاط خديجة عنوانه)ا( 

35 زنقة البلب2 حي املجد وادي الباشا 

56000 اسفي املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أآسفي   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم -.

1145I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE – SABLE

PROPRE * SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE – SABLE PROPRE

SARL * شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3) شاضع 

انوال عماضة فلوضي    مكتب ضقم 

5 - 5000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59555

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SOCIETE – SABLE PROPRE *

.SARL

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

متعددة و البناء .

3) شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

انوال عماضة فلوضي    مكتب ضقم 5 

- 5000  القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

شليح  أن  الرحيم  عبد  السيد 

القنيطرة    5000  -- عنوانه)ا( 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

شليح  أن  الرحيم  عبد  السيد 
القنيطرة    5000  --- عنوانه)ا( 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  0 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.
1146I

gefoco

AGRI MOHAMMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

AGRI MOHAMMED  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

السكادضا داض �شي عي�شى اسفي حراضة  
اسفي  56000 اسفي  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  559

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. MOHAMMED
غرض الشركة أإيجاز : أيع االالت 

الفالحية و تجهيز االضا�شي ..
دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
السكادضا داض �شي عي�شى اسفي حراضة  

اسفي  56000 اسفي  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الخو28  حكيم  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : الخو28  حكيم  السيد 
أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الخو28  حكيم  السيد 
 56000 سحيم   جمعة  العبيد  حي 

اسفي  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الخو28  حكيم  السيد 
 56000 سحيم  جمعة  العبيد  حي 

اسفي  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  أآسفي   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم -.
1147I

دادي واص2

HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي واص2
شاضع السلطا5 موالي يوسف 

ضقم 0  - ص ب 8)3 ، 000)3، 
الحسيمة املغرب

HOUSE   شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
تونس ضقم 56 - حي املنزه - 000)3 

الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

33(5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.  HOUSE
غرض الشركة أإيجاز :  ( منعش 

عقاضي.
)( تاجر العقاضات.

3( مجزء العقاضات..
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 3(000  - حي املنزه   -  56 تونس ضقم 

الحسيمة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : محمد  السقالي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد السقالي عبد الوالي :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السقالي محمد عنوانه)ا(  السيد 
 3(000 املنزه  حي   - تونس  زنقة   58

الحسيمة املغرب.
الوالي  عبد  السقالي  السيد 
 3(000 زنقة الجديدة   30 عنوانه)ا( 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السقالي محمد عنوانه)ا(  السيد 
 3(000 املنزه  حي   - تونس  زنقة   58

الحسيمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  ( أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 397.
1148I

FIDSAGE SARLAU

ORTAKLIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
59  شاضع لال ياقوت الطاأق الثالث 
الرقم  7 ، 0080)، الداض البيراء 

املغرب
ORTAKLIK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )  زنقة 

صبري أوجمعة الطاأق االول الشقة 
ضقم 6 - 0503) الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597659

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ORTAKLIK

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهز

أيع العقاقير العامة

أيع مواد البناء

أيع لوازم املكتب.
زنقة    (  : عنوا5 املقر االجتماعي 

صبري أوجمعة الطاأق االول الشقة 
ضقم 6 - 0503) الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : السيد زهير هجاني 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد محمود فتحي :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هجاني  زهير  السيد 
 ( ضقم   307 عماضة  االنيق  السكن 

اقامة الصفا عي5 الشق 0570) الداض 

البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  فتحي  محمود  السيد 
عي5    5( ضقم   (5 حي منظرونا زنقة 

الشق  0570) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  هجاني  زهير  السيد 

 ( ضقم   307 عماضة  االنيق  السكن 

اقامة الصفا عي5 الشق 0570) الداض 

البيراء املغرب

عنوانه)ا(  فتحي  محمود  السيد 

عي5    5( ضقم   (5 حي منظرونا زنقة 

الشق  0570) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

12813- ضقم  تحت  بأر28  )0) 

.773 55

1149I

AM CONSULTING

HJ CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 HJ CONSTRUCTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : 6) ,زنقة 

مرس السلطا5، الشقة 3،الطاأق 

األول - 0590) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597755

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HJ  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CONSTRUCTION SARL

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي بشغال البناء.

عنوا5 املقر االجتماعي : : 6) ,زنقة 
3،الطاأق  الشقة  السلطا5،  مرس 
األول - 0590) الداض البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  : أالعقدة  مصطفى  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    0.000

للحصة .
  0.000   : بزاد  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد أوشعيب املتوك2 :  0.000  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أالعقدة  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا(  )  طر8ق بزموض حي الهناء  

0 )0) الداض البيراء املغرب.
 7 عنوانه)ا(  بزاد  محمد  السيد 
الجديدة   (5030    ( النجد  تجزئة 

املغرب.
السيد أوشعيب املتوك2 عنوانه)ا( 
5 كدية أن  إقامة م و س ح ضقم ب ب 

ادضيس  5000) الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أالعقدة  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا(  )  طر8ق بزموض حي الهناء 

0 )0) الداض البيراء املغرب
 - أتاض8خ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت ضقم -.
1150I

fidexpertise

 SERVICES SOLUTIONS
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

fidexpertise
3  زنقة القصرالطاأق الخامس 

شقة ضقم  0  معاضف الداضالبيراء. 
، 0000)، الداضالبيراء. املغرب

 SERVICES SOLUTIONS
NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

القصر الطاأق الخامس املعاض8ف 

الداضالبيراء - 0330) الداضالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

586679

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SERVICES SOLUTIONS  :

.NEGOCE

تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بجهزة كمبيوتر

تاجر.
زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

املعاض8ف  الخامس  الطاأق  القصر 

0330) الداضالبيراء  الداضالبيراء - 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

يونس  سيدي  الجعيدي  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

 : السيد الجعيدي سيدي يونس 

نقدية أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

يونس  سيدي  الجعيدي  السيد 
أن  الحميد  عبد  زنقة  عنوانه)ا( 

أاديس اقامة الحدائق دضج ب الطاأق 

0330) البيراء  9  ع س   3 الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

يونس  سيدي  الجعيدي  السيد 

أن  الحميد  عبد  زنقة  عنوانه)ا( 

أاديس اقامة الحدائق دضج ب الطاأق 

0330) البيراء  9  ع س   3 الشقة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير  )0) تحت ضقم -.

1151I

aice compta

MENJ HOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

MENJ HOLD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

بحمد املجاتي إقامة جبال األلب 

الطاأق   شقة ضقم 8  - 0370) 

البيراء اامغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

599067

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MENJ : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

.HOLD

شركة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

استثماض .
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زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 
األلب  جبال  إقامة  املجاتي  بحمد 
 (0370  -   8 ضقم  شقة  الطاأق   

البيراء اامغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : املنجرة   بمي5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املنجرة   بمي5  السيد 
كاضد5    5 فيال  يد  ديسيسبير  6ممر 

كاليفوضنيا 0)05) البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املنجرة   بمي5  السيد 
كاضد5    5 فيال  يد  ديسيسبير  6ممر 

كاليفوضنيا 0)05) البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم ))7755.
1153I

SOFICODEX

SADIAIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

SOFICODEX
 5 زنقة اأن أطوطة الطاأق الثاني 

و الثالث ، دضب عمر ، )003)، الداض 
البيراء املغرب

SADIAIMEX  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 67، زنقة 
80  مجموعة ف شاضع وادي سبو، 

االلفة - 0300) الداضالبيراء 
املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(95(75
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  بأر28  )0)   05 املؤضخ في 
ايت  مسير جديد للشركة السيد)ة(  

علي اأراهيم كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5 7755.

1154I

FIDSAGE SARLAU

THEONEMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU

59  شاضع لال ياقوت الطاأق الثالث 

الرقم  7 ، 0080)، الداض البيراء 

املغرب

THEONEMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )  زنقة 

صبري أوجمعة الطاأق االول الشقة 

ضقم 6 - 0500) الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

597633

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.THEONEMA

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة.

زنقة    (  : عنوا5 املقر االجتماعي 

صبري أوجمعة الطاأق االول الشقة 

ضقم 6 - 0500) الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 YUKSEL OGUZ :  1.000 السيد
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

 YUKSEL OGUZ السيد 
عمرا5  أا  ايت  شاضع  عنوانه)ا(   
 (0(53 ع س        3( 8 شقة  طاأق 

الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 YUKSEL OGUZ السيد 
عمرا5  أا  ايت  شاضع  عنوانه)ا(   
 (0(53 ع س        3( 8 شقة  طاأق 

الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 
12800- ضقم  تحت  بأر28  )0) 

.773059

1155I

DEHAUSE

DEHAUSE  SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DEHAUSE
 ROUTE NLE N°9 KM 24

 MEDIOUNA CASABLANCA ،
29490، CASABLANCA MAROC
DEHAUSE  SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 route وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

  nationale N9 KM24 mediouna
- 29490 Casablanca MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598069
 (5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.DEHAUSE  SARL AU

 fabricant  : غرض الشركة أإيجاز

 d’appareil Electroménager,

.Import/Export

 route  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 nationale N9 KM24 mediouna  -

.29490 Casablanca MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد HALIT DENIZ عنوانه)ا( 

 quartier charf villa gourna

.tanger 90070 tanger maroc

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد HALIT DENIZ عنوانه)ا( 

 quartier charf villa gourna

tanger 90070 tanger maroc

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

1156I

SOFICODEX

SADIAIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

SOFICODEX

 5 زنقة اأن أطوطة الطاأق الثاني 

و الثالث ، دضب عمر ، )003)، الداض 

البيراء املغرب

SADIAIMEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 67، زنقة 

80  مجموعة ف شاضع وادي سبو، 

االلفة - 0300) الداضالبيراء 

املغرب.
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تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(95(75

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  بأر28  )0)   05 في  املؤضخ 

املصادقة على :

الحق   عبد  )ة(  السيد  تفو8ت 

من  اجتماعية  حصة    .000 كناني 

السيد  لفائدة   حصة    .000 بص2 

)ة( اأراهيم  ايت علي أتاض8خ 05 بأر28 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5 7755.

1157I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE – TURKISH * 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

    LA SOCIETE – TURKISH * SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3) شاضع 

انوال عماضة فلوضي    مكتب ضقم 

5 - 5000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

590 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.   SOCIETE – TURKISH * SARL

توزيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغدائية.

3) شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

انوال عماضة فلوضي    مكتب ضقم 5 

- 5000  القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حبشا5  عادل  السيد 

--- 5000  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حبشا5  عادل  السيد 

--- 5000  القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم -.

1158I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

 SARRIA سارية ترانس طنجة
TRANS TANGER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56

90000، Tanger Maroc

 SARRIA ساض8ة ترانس طنجة

TRANS TANGER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ) شاضع 

يعقوب املنصوض الطاأق الثالث ضقم 

5 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.763(9

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تمت  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :

الدين  نوض  )ة(  السيد  تفو8ت 

من  اجتماعية  حصة    00 الواضث 

)ة(  السيد  00  حصة لفائدة   بص2 

سعيد الواضث أتاض8خ 5) ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28    ( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 0)35.

1159I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

كانديس هولدينغ أفشور 
 CANDY›S HOLDING

OFFSHORE
إعال5 متعدد القراضات

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56

90000، Tanger Maroc

 CANDY›S كانديس هولدينغ بفشوض

HOLDING OFFSHORE «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 6 فيال 

كاندي مديونة اكزناية طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5 86 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 7  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 

املوافقة علي أيع جميع املائة  مايلي: 

لك2  االجتماعية  الحصص   -1008

من السيد RENARD H.M والسيدة 

لفائدة    J.VERHAEGEN JOSIANE

 JEAN-JACQUES GRENIER السيد

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
مايلي: املوافقة على استقالة مسييري 

 H.M RENARD السيد  الشركة 

JOSIANE J. VERHAEGEN والسيدة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

نق2 مقرة الشركة الى العنوا5 التالي : 

شاضع ولي العهد مركز نر8ا مكتب ضقم 

5  في الطاأق األض�شي والطاأق

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تحيي5 النظام األسا�شي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 
النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
  : حدد مقر الشركة في العنوا5 التالي 
شاضع ولي العهد مركز نر8ا مكتب ضقم 
5  في الطاأق األض�شي والطاأق طنجة
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 
مائة  من  الشركة  ضبسمال  يتكو5 
موزعة  اجتماعية  حصة   ) 00(
 JEAN السيد   : التالي  الشك2  على 
  00 يمتلك     JACQUES GRENIER

حصة.
أند ضقم ) : الذي ينص على مايلي: 
 JEAN JACQUES GRENIER  : السيد
املزداد أتاض8خ : 16/08/1950 أفرنسا 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3556.

1160I

COGEFISC  SARL

ATEFLOT S.E SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COGEFISC  SARL
55، زنـقـة الـزبـيـر أـن الـعـوام، 

الـصـخـوض الـسـوداء ، 90)0)، الـداض 
الـبـيـرـاء الـمـغـرب

ATEFLOT S.E SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 39/ ، 
عماضة 39، زنقة بهالي2، الصخوض 
السوداء - 90)0) الـداض الـبـيـرـاء 

الـمـغـرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5887(9
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0(0 نونبر   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ATEFLOT S.E SARL
تلصيق   -  : غرض الشركة أإيجاز 

وتركيب أطانة الفرام2 للسياضات
- جميع هشغال االصالح والصيانة 

للمركبات على اختالف بنواعها..
 ،39/1  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الصخوض  بهالي2،  زنقة   ،39 عماضة 
الـبـيـرـاء  الـداض   (0(90  - السوداء 

الـمـغـرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد سفيا5 ماموني علوي:  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.
 500   : شكيب  توفيق  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
علوي  ماموني  سفيا5  السيد 
 ، 6 ضقم  زنقة املوحدين،  عنوانه)ا( 
الراشدية   5(000 االحمر  الواد 

الـمـغـرب.
عنوانه)ا(  شكيب  توفيق  السيد 
العوام،  اأن  الزبير  زنقة   ، 5 
الـداض   (0(90 السوداء  الصخوض 

الـبـيـرـاء الـمـغـرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
علوي  ماموني  سفيا5  السيد 
 ، 6 ضقم  زنقة املوحدين،  عنوانه)ا( 
الراشدية   5(000 االحمر  الواد 

الـمـغـرب
عنوانه)ا(  شكيب  توفيق  السيد 
العوام،  اأن  الزبير  زنقة   ، 5 
الـداض   (0(90 السوداء  الصخوض 

الـبـيـرـاء الـمـغـرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم -.

1161I

MAROC COMPTA PLUS

FR SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 أاب الثالتاء الطاأق االول الشقة 

ضقم ) الفقيه أن ضالح ، 00)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

FR SERVICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة ضقم 3)   - 55000 

وضزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FR  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SERVICE

استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

صالة ض8اضة / التجاضة / أيع و تركيب 

الواح الطاقة الشمسية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الوحدة ضقم 3)   - 55000 وضزازات 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : ألغازي   فاطمة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السباعي  ضضوا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة ألغازي  عنوانه)ا( 
اقامة   5( الخرراء  املسيرة  شاضع 
سكنى 000) طاأق 5 ضقم 5)  90060 

طنجة املغرب.
السيد ضضوا5 السباعي عنوانه)ا( 
 (3(00 الفالحي  االستتماض  مركز 

الفقيه أن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة ألغازي  عنوانه)ا( 
اقامة   5( الخرراء  املسيرة  شاضع 
سكنى 000) طاأق 5 ضقم 5)  90060 

طنجة املغرب
السيد ضضوا5 السباعي عنوانه)ا( 
 (3(00 الفالحي  االستتماض  مركز 

الفقيه أن صالح املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
3  بأر28  االأتدائية أوضزازات  أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم 57).
1162I

fudben

 PERECT QUALITY شركة
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fudben
-71شاضع املسيرة الناظوض، 000)6، 

الناظوض املغرب
 PERECT QUALITY SARL شركة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
أوعطية - 000)6 الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 9 5
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.PERECT QUALITY SARL

-انجاز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  واإلستيراد  التصدير  عملية 

املالبس الجاهزة واألحدية.

التجاضة  في  وسيط  والعموم 

أالجملة..

: حي اوالد  عنوا5 املقر االجتماعي 

أوعطية - 000)6 الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 (50   : لوقما5  الطهري  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد الطهري ياز8د :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50  : لوقما5  الطهري  السيد 

أقيمة 5.000) دضهم.

السيد الطهري ياز8د : 50) أقيمة 

5.000) دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطهري لوقما5 عنوانه)ا( 

 6(000   86 ضقم  املسيرة  شاضع 

الناظوض املغرب.

عنوانه)ا(  ياز8د  الطهري  السيد 

 6(000   86 ضقم  املسيرة  شاضع 

الناظوض املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطهري لوقما5 عنوانه)ا( 

 6(000   86 ضقم  املسيرة  شاضع 

الناظوض املغرب

عنوانه)ا(  ياز8د  الطهري  السيد 

 6(000   86 ضقم  املسيرة  شاضع 

الناظوض املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 6) ماضس 

 )0) تحت ضقم 5)6.

1163I
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FINGIS

ASOLAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FINGIS

 LOT MHAMID 9, GH 36, APPT

 3, MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ASOLAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9  , 

املساض امتداد, طر8ق اسفي, مراكش 

- 00 50 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  375 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ASOLAR

تصنيع و   : غرض الشركة أإيجاز 

تسو8ق األفرا5 الشمسية..

 ,  9  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

املساض امتداد, طر8ق اسفي, مراكش - 

00 50 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد اضح2 محماد :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محماد  اضح2  السيد 
عماضة ضقم  عملية الحوز,  املسيرة  , 
5 , مراكش 50 50 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محماد  اضح2  السيد 
عماضة ضقم  عملية الحوز,  املسيرة  , 

5 , مراكش 50 50 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5707.
1165I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté «A&K EASYWAY
 MULTISERVICES &

TRAVAUX DIVERS» SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة ضقم  0 املسيرة  , «س» ضقم 
)3 ، 50000، مراكش املغرب

 Sté «A&K EASYWAY
 MULTISERVICES & TRAVAUX

DIVERS» SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عملية أاب 
جديد عماضة ب.ب الطاأق السفلي 
شقة ضقم ) العزوز8ة - 50000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3099
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 Sté «A&K EASYWAY  :
 MULTISERVICES & TRAVAUX

.DIVERS» SARL

غرض الشركة أإيجاز : - مقاول في 
بشغال البناء واألشغال املختلفة.

- التجاضة.
- الخدمات..

عملية   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
أاب جديد عماضة ب.ب الطاأق السفلي 
 50000  - العزوز8ة   ( ضقم  شقة 

مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد انس الفتاوي  :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
500 حصة    : السيد كمال امهنة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الفتاوي  انس  السيد 
06 مكرض حرف دوب2 في ضقم  الشطر 
مراكش   50000 تامنصوضت    39

املغرب.
حي  السيد كمال امهنة عنوانه)ا( 
مراكش   50000  335 ضقم  البهجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال امهنة عنوانه)ا( حي 
مركش   50000  335 ضقم  البهجة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  3  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 553)) .
1167I

Fiduciaire jazouli mohammed

SOFT CEREALES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شاضع اأو أكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب
SOFT CEREALES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  قطعة 

58  الحى الصناعى طر8ق عي5 

الشقف  فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

673 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SOFT  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.CEREALES

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE GRAINS EN

GROS

.IMPORT EXPORT

قطعة    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

عي5  طر8ق  الصناعى  الحى    58

الشقف  فاس 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الزاهر  خالد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزاهر  خالد  السيد 

 5 شاضع ابى شعيب الدكالى شقة   6

 30000 الجديدة  املدىنة   5 الطاأق 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 6 عنوانه)ا(  الزاهر  خالد  السيد 

 5 شعيب الدكالى شقة   6 شاضع ابى 

 30000 الجديدة  املدىنة   5 الطاأق 

فاس املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7)8 .

1168I

GLOBAL CONTACTS

اسياساريسمو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 3(-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

اسياساضيسمو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة أاهيا 

الرقم 50 الشقة 03 حي ام التون�شي 

- 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7539

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

اسياساضيسمو.

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة  و االنعاش العقاضي.

عنوا5 املقر االجتماعي : زنقة أاهيا 

الرقم 50 الشقة 03 حي ام التون�شي - 

73000 الداخلة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد أنحمو محمد ضبيع :  000.  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

ضبيع  محمد  أنحمو  السيد 
 5 الزنقة   5 الرحمة  حي  عنوانه)ا( 

الرقم 5)  73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ضبيع  محمد  أنحمو  السيد 
 5 الزنقة   5 الرحمة  حي  عنوانه)ا( 

الرقم 5)  73000 الداخلة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  7 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  
فبراير  )0) تحت ضقم 277/2021.

1169I

DEMER CONSULTING

CLICIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الداضالبيراء 
املغرب

CLICIMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9   شاضع 
عبداملومن الطاأق ) ضقم 8  الداض 
البيراء الداض البيراء 00000) 

الداض البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

599 39
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CLICIMMO

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي .

عنوا5 املقر االجتماعي : 9   شاضع 

الداض    8 ضقم   ( عبداملومن الطاأق 

 (00000 البيراء  الداض  البيراء 

الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد أوعزة عسوي :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : حم�شي  سعيد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد أوعزة عسوي : 500 أقيمة 

00  دضهم.

 500  : حم�شي  سعيد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عسوي  أوعزة  السيد 

أوسكوضة  ضقم     الدالية  تجزئة 

البيراء  الداض   (0000 النواصر 

املغرب.

عنوانه)ا(   السيد سعيد حم�شي 

0  هي ض8اض  قطاع    ألوك ج ضقم 

0000) الرباط  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عسوي  أوعزة  السيد 

أوسكوضة  ضقم     الدالية  تجزئة 

البيراء  الداض   (0000 النواصر 

املغرب

عنوانه)ا(   السيد سعيد حم�شي 

0  هي ض8اض  قطاع    ألوك ج ضقم 

0000) الرباط  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775539.

1170I

STE TRAFISCO

HIJAYA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شاضع عبدهللا اأن الزبير مو8لحا 

الجديدة 73) ، 5000)، الجديدة 

املغرب

HIJAYA TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي بسعد 

  مجموعة سكنية 03, عماضة ا 

008, شقة ا 003, الطاأق السفلي 

الجديدة املغرب . - 5000) الجديدة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7969

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HIJAYA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

. TRANS

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الصعيدين  على  واألفراد  البرائع 

الوطني والدولي.

املعدات  جميع  وتأجير  تسو8ق 

املتنقلة  املعدات  وجميع  املتحركة 

والثاأتة الجديدة بو املستعملة.

بسعد     : عنوا5 املقر االجتماعي 

 ,008 عماضة ا   ,03 مجموعة سكنية 

شقة ا 003, الطاأق السفلي الجديدة 

املغرب . - 5000) الجديدة  املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   8998

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد يوسف الهاللي  
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد يوسف الهاللي  
تجزئة الجديدة ضقم 6) الطاأق التاني 
الجديدة   5000) الجديدة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد يوسف الهاللي  
تجزئة الجديدة ضقم 6) الطاأق التاني 

الجديدة   5000) الجديدة  املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 6305).
1171I

AGRO SYSTEME AL FALAH

AGRO SYSTEME AL FALAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

AGRO SYSTEME AL FALAH
شاضع حما5 الفطواكي   حي السالم 
ألوك C  العماضة ضقم     طاأق االول 

الشقة ضقم ) سيدي سليما5 ، 
00)5 ، سيدي سليما5 املغرب

  AGRO SYSTEME AL FALAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : دواض 

البكاضة املساعدة  سيدي سليما5  - 
00)5  سيدي سليما5  املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.357
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  6  ماضس  )0)  املؤضخ في 
  AGRO SYSTEME AL FALAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 
البكاضة  دواض  اإلجتماعي  مقرها 
املساعدة  سيدي سليما5  - 00)5  
نتيجة  املغرب  سليما5   سيدي 
أاإلضافة  التجاض8ة  الحركة  لرعف 
نشاط  في  الركود  سنوات  توالي  الى 

, و االزمة االقتصادية ناتجة  الشركة 

.covid-19  عن جائحة

و عي5:
و  السيد)ة( موالي العربي  ضفيق  

تعاونية  املقاومة  شاضع  عنوانه)ا( 

سليما5   سيدي   9 ضقم  املفتاح 

املغرب   سليما5  سيدي    5(00

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

دواض  وفي  ماضس  )0)    6 أتاض8خ 

 - البكاضة املساعدة سيدي سليما5  

00)5  سيدي سليما5  املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  سليما5   بسيدي  االأتدائية 

5  بأر28  )0) تحت ضقم 99/2021.

1172I

الناظوض للحساأات

 INTIMASTYLE
CONFECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ضفع ضبسمال الشركة

الناظوض للحساأات

شاضع االمير سيدي محمد الحي 

االداضي سيتي املحمدية ألوك د 

الطاأق الثاني ضقم 5 ، 000)6، 

الناظوض املغرب

 INTIMASTYLE CONFECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية الوفاق   تجزئة 3  

الطاأق الثالث الداض البيراء 0 06) 

الداض البيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.396( 9

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  فبراير  )0)    7 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»    .900.000»

 (.000.000» إلى  دضهم»    00.000»

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 767697.

1174I

SOFICODEX

CANABER BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

SOFICODEX
 5 زنقة اأن أطوطة الطاأق الثاني 

و الثالث ، دضب عمر ، )003)، الداض 
البيراء املغرب

CANABER BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 78 ، 
شاضع السفير أن عائشة، الطاأق 

االول ضقم ) - 0300) الداضالبيراء 
املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(58055
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   (9 في  املؤضخ 

املصادقة على :
ضشيد أنصالح  )ة(  تفو8ت السيد 
بص2  من  اجتماعية  حصة    .000
)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000
ماضس   (9 أتاض8خ  علي  ايت  اأراهيم 

.(0( 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5 7755.

1175I

FIDULIMAR

L.H.J
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY  EL

 HASSANY KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

L.H.J شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اكلف 
اغنسلن اكنيو5  - 55300 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 3( 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.L.H.J : اإلقتراء أمختصر تسميتها

: مقاول في  غرض الشركة أإيجاز 
البناء و االشغال املختلفة 

البرائع احساب  نق2  في  مقاول 
الغير

مقاول في نق2 املستخدمي5.
اكلف   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
تنغير   55300  - اكنيو5   اغنسلن 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : السيد حمو جناحي 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : جناحي  لحسن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حمو جناحي عنوانه)ا( دواض 

مقبي اكنيو5 55300 تنغير املغرب.
عنوانه)ا(  جناحي  لحسن  السيد 
تنغير   55300 دواض اغنسلن اكنيو5 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمو جناحي عنوانه)ا( دواض 

مقبي اكنيو5 55300 تنغير املغرب
عنوانه)ا(  جناحي  لحسن  السيد 
تنغير   55300 دواض اغنسلن اكنيو5 

املغرب



8999 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
08 بأر28  االأتدائية أوضزازات  أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم -.
1176I

SOFICODEX

CANABER BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

SOFICODEX
 5 زنقة اأن أطوطة الطاأق الثاني 

و الثالث ، دضب عمر ، )003)، الداض 
البيراء املغرب

CANABER BUILDING  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 78 ، 
شاضع السفير أن عائشة، الطاأق 

االول ضقم ) - 0300) الداضالبيراء 
املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(58055
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  ماضس  )0)   (9 املؤضخ في 
ايت  السيد)ة(  للشركة  مسير جديد 

علي اأراهيم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5 7755.
1177I

Audimi

 COMPTOIR GENERAL
 D›EQUIPEMENT
 INDUSTRIEL ET

COMMERCIAL CGEIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

 COMPTOIR GENERAL

 D›EQUIPEMENT INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL CGEIC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع  
ضحال املسكيني ، أرج الياقوت ، 

عماضة ب ، طاأق ) ، مكتب ضقم 

5 - الداض البيراء - 0000)  الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59808 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 COMPTOIR GENERAL  :

 D’EQUIPEMENT INDUSTRIEL

.ET COMMERCIAL CGEIC

االستيراد   : غرض الشركة أإيجاز 

،التسو8ق  ،البيع  ،التصدير،الشراء 

،التوزيع  ،الترو8ج  ،االستغالل 

والتمثي2 والتجاضة الوطنية والدولية 

للمنتجات املنتجة من جميع املصادض 

والجهات.

- دضاسة ، إنشاء ، شراء ، تحو28 

إيداع   ، إضسالية   ، تمثي2   ، تبادل   ،

االختراع  أراءات  جميع  استغالل   ،

واالمتيازات  والعمليات  والتراخيص 

التجاض8ة  والعالمات  واالمتيازات 

لحساب الشركة الحصري.

بشك2  حصة  على  االستحواذ   -

مباشر بو غير مباشر في جميع األعمال 

الوطني  املستو8ي5  على  تتم  التي 

والدولي ، والتي من املحتم2 ب5 تعزز 

تطو8ر الشركة.

املكاتب  جميع  وتشغي2  إنشاء   -

وفي  املغرب  في  والفروع  والوكاالت 

الخاضج.

- حيازة واستئجاض وتأجير بي مباني 
بو مستودعات الحتياجات التشغي2.

أراءات  جميع  على  الحصول   -
والعمليات  والتراخيص  االختراع 

وحيازتها وبيعها.
جميع املعامالت   ، وبشك2 بعم   -
التجاض8ة واملنقولة والعقاض8ة واملالية 
املتعلقة بشك2 مباشر بو غير مباشر 
املذكوض بعاله بو التي يحتم2  أال�شيء 

ب5 تعزز تطو8ره..
شاضع    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 ، الياقوت  أرج   ، املسكيني  ضحال 
ضقم  مكتب   ،  ( طاأق   ، ب  عماضة 
الداض    (0000  - البيراء  الداض   -  5

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : زوالين  هللا  عبد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : السيد مصطفى افساو5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا زوالين عنوانه)ا( 
 (6300 أرشيد  املدنية  تجزئة    7

أرشيد املغرب.
افساو5  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( 75 زنقة الترمدي املعاض8ف 
البيراء  الداض   (0000 البيراء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا زوالين عنوانه)ا( 
 (6300 أرشيد  املدينة  تجزئة    7

أرشيد املغرب
افساو5  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( 75 زنقة الترمدي املعاض8ف 
البيراء  الداض   (0000 البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.

1178I

CABINET NORD ASSISTANCE

PREMIER AGUSLUQ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Nord Assistance

50 شاضع محمد الخامس ,إقامة دنيا 

صنف B ضقم 8 ، 90000، طنجة 

املغرب

PREMIER AGUSLUQ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 50 شاضع 

محمد الخامس - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PREMIER AGUSLUQ

تجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الخام  الفالحية  للمنتجات  الجملة 

على الصعيد الوطني و الدولي..

50 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

طنجة   90000  - الخامس  محمد 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 Virgilio Jose AGUSTI السيد 

RIVERA :  1.000 حصة أقيمة 00  

دضهم للحصة .



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   9000

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Virgilio Jose AGUSTI السيد 

أاضيس  شاضع  عنوانه)ا(   RIVERA

طنجة   90000  69 إقامة بيمنة ضقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Virgilio Jose AGUSTI السيد 

أاضيس  شاضع  عنوانه)ا(   RIVERA

طنجة   90000  69 إقامة بيمنة ضقم 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )6) 5).

1179I

CABINET NORD ASSISTANCE

ASILATOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Nord Assistance

50 شاضع محمد الخامس ,إقامة دنيا 

صنف B ضقم 8 ، 90000، طنجة 

املغرب

ASILATOURS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 50 شاضع 

محمد الخامس - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(53

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ASILATOURS
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 
مكتب  و  الدفع  ,وسيط  البرائع 

التذاكر.
50 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
طنجة   90000  - الخامس  محمد 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 Virgilio Jose AGUSTI السيد 
RIVERA :  1.000 حصة أقيمة 00  

دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 Virgilio Jose AGUSTI السيد 
أاضيس  شاضع  عنوانه)ا(   RIVERA
طنجة   90000  69 إقامة بيمنة ضقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Virgilio Jose AGUSTI السيد 
أاضيس  شاضع  عنوانه)ا(   RIVERA
طنجة   90000  69 إقامة بيمنة ضقم 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 63) 5).

1180I

لوكسر للحساأات

MILLIMETRE PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحساأات
 5 شاضع أركا5 الطاأق الثاني ضقم 5 

، 60000، وجدة املغرب
MILLIMETRE PROJECT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )  زنقة 
الهدى ) حي الربيع  - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36805

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MILLIMETRE PROJECT

البناء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

ةخدمات.

زنقة    (  : عنوا5 املقر االجتماعي 

60000 وجدة   - ) حي الربيع   الهدى 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 80   : أامو  امي5  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

حصة   (0   : أامو  انس  السيد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 80  : أامو  امي5  محمد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

السيد انس أامو : 0) أقيمة 00  

دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد امي5 أامو عنوانه)ا( 

)  زنقة الهدى ) حي الربيع  60000 

وجدة املغرب.

زنقة  السيد انس أامو عنوانه)ا( 

اأن أطوطة 00 35 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد امي5 أامو عنوانه)ا( 

)  زنقة الهدى ) حي الربيع  60000 

وجدة املغرب

زنقة  السيد انس أامو عنوانه)ا( 

اأن أطوطة 00 35 جرسيف املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس  أتاض8خ     أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 869.

1181I

salah nouri

جصاي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

kimeca

 drissia 4 bv d n casa، 20530،

casa maroc

جصاي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )9 شاضع 

الجوال5 جميلة 6 سيدي عثما5 -  

0550)  الداضالبيراء املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 0 58 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

ضفع  تم   (008 ماي   08 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال 

من  بي  دضهم»    .000.000»

  .500.000» إلى  دضهم»   500.000»

تقديم حصص    : عن طر8ق  دضهم» 

نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماي 008) تحت ضقم 57)3 3.

1182I

CAM

SLB LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CAM

 BD LA RESISTANCE (7 

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC
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SLB LOGISTIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي الحر8ة 

)5  الطبق السفلي - 0800) 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(7 39

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SLB  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LOGISTIC
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيد  على  البرائع  نق2 

والدولي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الحر8ة )5  الطبق السفلي - 0800) 

املحمدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى أوهوش :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
: مكتب  السيد مصطفى أوهوش 

أقيمة 000.  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
أوهوش  مصطفى  السيد 
 (0800   5( الحر8ة  حي  عنوانه)ا( 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أوهوش  مصطفى  السيد 
 (0800   5( الحر8ة  حي  عنوانه)ا( 

املحمدية املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  0 أتاض8خ  أاملحمدية   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم 5)3.
1183I

سيكوجيس شمم

SIMPLE CONS sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيكوجيس شمم
98 شاضع عبد الكر8م الخطابي ، 

000)3، الحسيمة املغرب
SIMPLE CONS sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5  شاضع 
اأن هاني - 000)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
33(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SIMPLE CONS sarl
األشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة بو البناء.
5  شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
اأن هاني - 000)3 الحسيمة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : السيد محمد بمي5 عاأد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد محمد سالم خجوف:  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بمي5 عاأد عنوانه)ا( 
5  شاضع اأن هاني 000)3 الحسيمة 

املغرب.

خجوف  سالم  محمد  السيد 
 3(000 شاضع السفير    5 عنوانه)ا( 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بمي5 عاأد عنوانه)ا( 
5  شاضع اأن هاني 000)3 الحسيمة 

املغرب
خجوف  سالم  محمد  السيد 
 3(000 شاضع السفير    5 عنوانه)ا( 

الحسيمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم -.
1185I

FLASH ECONOMIE

OUM NASSER EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

OUM NASSER EXPORT
 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 5 إقامة السعد   

عماضة ل 5  شقة 7  - الجديدة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7953
في  مؤضخ  عرفي  عقد  :أمقت�شى 
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
 OUM NASSER  

EXPORT:تسمية الشركة
غرض الشركة أإيجاز : بي نشاط 
جميع  وتصدير  استيراد  وبيع  شراء 
الغذائية  غير  بو  الغذائية  املواد 
وبي  السلع  هذه  توزيع  و  والتسو8ق 

نشاط مرتبط بها
إقامة   5  : عنوا5 املقر االجتماعي 
  -   7 شقة    5 ل  عماضة  السعد   

الجديدة

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة 

  0.000 الشركة:  ضبسمال  :مبلغ 
دضهم، مقسم كالتالي

السيدة بسماء زفاط : 00  حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   :
وصفات ومواطن الشركاء 

 5 عنوانها  زفاط  بسماء  السيدة 
إقامة السعد   عماضة ل 5  شقة 7   

الجديدة 
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
عنوانه   زفاط  أوشعيب  السيد 
الداض   35 ضقم  زنقة  5  العفو  دضب 

البيراء
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
)  بأر28  االأتدائية أالجديدة أتاض8خ 

 )0) تحت ضقم 93)6)

1186I

TGE FIDUS

MANAF ISOLATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS
شاضع الزضقطوني كمال أاضك سانتر 

عماضة B ضقم 39 الطاأق 6 ، 0 88)، 
املحمدية املغرب

MANAF ISOLATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض أني 
مغيت الطر8ق الرئيسية الرباط  - 

0800) املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(7787

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MANAF ISOLATION
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب عوازل الصوت والحراضة.
دواض أني   : عنوا5 املقر االجتماعي 
 - الرباط   الرئيسية  الطر8ق  مغيت 

0800) املحمدية املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد عبد االاله أنعلي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االاله أنعلي عنوانه)ا( 
  3 3 شقة  طاأق  اقامة االوضكيدي  

عماضة س 0830) املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد االاله أنعلي عنوانه)ا( 
  3 3 شقة  طاأق  اقامة االوضكيدي  

عماضة س 0830) املحمدية املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم ))9.
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مكتب الجرودي

AYANIL BIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الجرودي
شاضع 8  نونبر ضقم 5) الناضوض ، 

000)6، الناضوض املغرب
AYANIL BIO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي املطاض 

نوض 38 الطاأق الرابع 000)6 
الناضوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : في 
طوض االنجاز

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AYANIL BIO
غرض الشركة أإيجاز : تحو28 أيع 
النباتات  العطر8ة  الز8وت  تصدير  و 
مواد  و  الغداءية  املكمالت  الطبية 

التجمي2..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 6(000 الطاأق الرابع   38 املطاض نوض 

الناضوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
الزوهرة  الفياللية  أن  السيدة 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
 : الزوهرة  الفياللية  أن  السيدة 

00.000 دضهم أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الزوهرة  الفياللية  أن  السيدة 
الطاأق   38 حي املطاض نوض  عنوانه)ا( 

الرابع 000)6 الناضوض املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزوهرة  الفياللية  أن  السيدة 
الطاأق   38 حي املطاض نوض  عنوانه)ا( 

الرابع 000)6 الناضوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 758.

1189I

garantis conseil

واحة الزيتون جونيور للتعليم 

الخصو�شي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

garantis conseil

اأراج الكتبية عماضة ضقم 8  شقة 
ضقم 05 محاميد 9 ، 50000، 

مراكش املغرب

واحة الز8تو5 جونيوض للتعليم 

الخصو�شي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى» االزدهاض «3-)73» العماضة 

ف ) شقة 8  الطاأق الثاني  

املحامبد 9 - 50000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

واحة   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

الز8تو5 جونيوض للتعليم الخصو�شي.

مدضسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

للتعليم الخصو�شي.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

العماضة   «3-732» االزدهاض  املسمى» 

ف ) شقة 8  الطاأق الثاني  املحامبد 

9 - 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد امي5 دضويش :  60  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد نبي2 دضويش :  60  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

  60   : دضويش  اسامة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد انس دضويش :  60  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عبد العز8ز دضويش :  80  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  80   : اوماني  ضشيدة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دضويش  امي5  السيد 

  9 ضقم    ( القصبة  ب   3 املسيرة 

50000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  دضويش  نبي2  السيد 

  9 ضقم    ( القصبة  ب   3 املسيرة 

50000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  دضويش  اسامة  السيد 

  9 ضقم    ( القصبة  ب   3 املسيرة 

50000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  دضويش  انس  السيد 

  9 ضقم    ( القصبة  ب   3 املسيرة 

50000 مراكش املغرب.

دضويش  العز8ز  عبد  السيد 

  ( القصبة  ب   3 املسيرة  عنوانه)ا( 

ضقم 9  50000 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  اوماني  ضشيدة  السيد 

  9 ضقم    ( القصبة  ب   3 املسيرة 

50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دضويش  امي5  السيد 

  9 ضقم    ( القصبة  ب   3 املسيرة 

50000 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  دضويش  نبي2  السيد 

 9 ضقم    ( القصبة  ب   3 املسيرة 

50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 855)) .
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FOUZMEDIA

BENAMAR AMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BENAMAR AMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  3 زنقة 

الشهيد عبدالسالم أن محمد مكتب 

ضقم ) إقامة ض8اض ز8تو5 - 5000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59753

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BENAMAR AMAR

مقهى   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

زنقة   3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

الشهيد عبدالسالم أن محمد مكتب 

  5000  - إقامة ض8اض ز8تو5   ( ضقم 

القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  عمر  أن  السيدة 

أقعة )50 العصام الشقة 9 5000  

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  حليمة  نواضي  السيد 

أقعة )50 العصام الشقة 9 5000  

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  عمر  أن  السيد 

أقعة )50 العصام الشقة 9 5000  

القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

1191I

NORD FINANCE

STE DORKA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE DORKA TRAVAUX  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

الحمد ضقم 3  – شاضع سجلماسة 

- الطاأق األول - 90000 طنجة. 

MARCO

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5 0 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. DORKA TRAVAUX

تهدف   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في جميع البلدا5 إلى: 

                * تنفيذ جميع األشغال 

الهندسة  املباني٬  أتشييد  املتعلقة 

الزجاج٬  التحر8ج٬  ٳعادة  املدنية٬ 

الصباغة٬                      أناء الطرق 

والجسوض٬ الصرف الصحي٬ ٳمدادات 

الكهرباء  املاء٬  املياه٬ معدات الطرق٬ 

وجميع بعمال الطرق واملرافق.  

املساحات  وصيانة  تهيئة   *

الخرراء والحدائق.

* بشغال التركيبات الكهربائية.

* بشغال السباكة.

الخشب  من  النجاضة  بشغال   *

واأللومنيوم.

* وضع الخشب واأللومنيوم.

* اإلنعاش العقاضي أصفة عامة.  

بو  السكنية  العقاضات  تطو8ر   *

الترو8ج الصناعي.

بو  العاض8ة  األضا�شي  وبيع  شراء   *

املبنية٬ األضا�شي الزضاعية واملباني من 

جميع الفئات. 

* كراء األضا�شي العاض8ة و/بو املباني 

بو  الزضاعي  السكني٬  لالستخدام 

التجاضي. 

* تسو8ق الرخام أجميع بنواعه.

* بشغال تركيب الرخام.

* شراء٬ أيع٬ تسو8ق وتوزيع مواد 

بو  الجملة  نصف  أالجملة٬  البناء٬ 

أالتقسيط.

* أيع العقاقير.

* تصدير وتسو8ق مواد البناء.

أيع و/بو تأجير االآلت واملعدات   *

الالزمة لتنفيذ األشغال العامة.

* البحوث٬ دضاسة بي مشروع. 

سمسرة٬  أيع٬  شراء٬  تجاضة٬   *

نصف  أالجملة٬  وتسو8ق  توزيع 

الجملة بو أالتقسيط جميع املنتجات                      

واملواد.

* النق2 الوطني للبرائع. 

أصفة  واالستيراد  التصدير   *

عامة.

شراء٬  تشغي٬2  دضاسة٬   *

وبيع  تنازل  استغالل٬  تبادل٬ 

التراخيص                                اإلختراع٬  أراءات  جميع 

والعالمات التجاض8ة املتعلقة أموضوع 

الشركة داخ2 املغرب والخاضج.                    

الصناعية٬  العمليات  جميع   *

التجاض8ة واملالية ذات صلة مباشرة ٲو 

غير مباشرة مع موضوع الشركة. 

              * املشاضكة املباشرة ٲو 

الغير املباشرة في ٲي من الشركات ٲو 

املقاوالت ذات موضوع مماث2.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع سجلماسة   –   3 ضقم  الحمد 

طنجة.   90000  - األول  الطاأق   -

.MARCO

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة بهواضي يامينة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بهواضي يامينة عنوانه)ا( 
030)6 الناظوض  حي ترقاع الغربية   

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بهواضي يامينة عنوانه)ا( 
030)6 الناظوض  حي ترقاع الغربية   

MAROC

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 58  5).
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KARE ACCOUNTING

SCI SANIA
شركة املساهمة

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

KARE ACCOUNTING

تقاطع شاضع عبد املومن و شاضع 

انوال A416 طاأق 3 ضقم 9  ، 

)005)، الداض البيراء املغرب
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SCI SANIA  شركة املساهمة

و عنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 57  

شاضع سيدي عبد الرحما5 - 50)0) 

الداضالبيراء .

تحو28 الشك2 القانوني للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحو28   (0 9 نونبر    9 املؤضخ في 

الشك2 القانوني للشركة من «شركة 

املساهمة» إلى «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  3  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 663)77.
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FIDUCIAIRE ET BUSINESS CENTER  شركة 

محدودة املسؤولية ذات شر8ك وحيد

FOFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ET BUSINESS

CENTER  شركة محدودة املسؤولية 

ذات شر8ك وحيد

شقة 5 عماضة شهير شاضع محمد 

السادس زنقة سيركوف الجديدة ، 

5000)، الجديدة املغرب

FOFA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دائرة 

الجديدة  دواض لغر8نات تجزئة 

االخالص  ملك مسمى االخالص 3 ب 

, قسمة 3  شقة 7 - 500) الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 78( 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.FOFA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

غرض الشركة أإيجاز : الحالقة و 

التجمي2.

دائرة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

تجزئة  لغر8نات  دواض  الجديدة  

3 ب  االخالص  ملك مسمى االخالص 

, قسمة 3  شقة 7 - 500) الجديدة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الزهراء   فاطمة  موحدي  السيدة 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الزهراء  فاطمة  موحدي  السيدة 

عملية  كليفوضنيا  جنا5  عنوانه)ا( 

بمرود      5 شقة  يسرى طاأق  0 

البيراء  الداض   (0500 الشق   عي5 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الزهراء  فاطمة  موحدي  السيدة 

عملية  كليفوضنيا  جنا5  عنوانه)ا( 

بمرود      5 شقة  يسرى طاأق  0 

البيراء  الداض   (0500 الشق   عي5 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 6  ماضس 

 )0) تحت ضقم 68 6).

1194I

NORD FINANCE

 STE ELGHAZI
ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

  STE ELGHAZI ARCHITECTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

الحمد ضقم 3  – شاضع سجلماسة 

- الطاأق األول - 90000 طنجة. 

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5(  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ELGHAZI ARCHITECTURE

مماضسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مهنة املهندسة املعماض8ة.

                * بشك2 عام٬ املهمات 

والخدمات الناتجة عن مماضسة مهنة 

الهندسة املعماض8ة وكذلك تلك التي 

تقدم ضواأط مع هذه املهنة. 

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع سجلماسة   –   3 ضقم  الحمد 

طنجة.   90000  - األول  الطاأق   -

.MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : بميمة  الغازي  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بميمة  الغازي  السيدة 
 90000  8 5  ضقم  حي النصر شاضع 

.MAROC طنجة
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بميمة  الغازي  السيدة 
 90000  8 5  ضقم  حي النصر شاضع 

MAROC طنجة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  5) 5).

1196I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BIKIMA SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

BIKIMA SUD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 53 
ضسموكة حي السالم اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.560(3

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   (3 في  املؤضخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
وحدات تصنيع  النسيج

والطبية  الصناعية  املنسوجات 
والفندقية

خياط ، معم2 تفصي2 ، تصنيع ، 
خياطة جميع بنواع املالبس
خياطة بو تعدي2 املالبس

الطباعة على القماش
الديكوض  مجموعات  جميع  صنع 

املنسقة
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املالبس  وتوزيع  تفصي2 وتصنيع 

الجاهزة أأنواعها

والتطر8ز  للخياطة  داض  تشغي2   

والنسيج

واالستيراد  والبيع  الشراء 

والتمثي2  والتوزيع  والتصدير 

والصيانة والتجاضة بشك2 عام لجميع 

بنواع الغزل وجميع املنتجات واملواد 

واملواد املستخدمة في النسيج

الوسائ2  كافة  وتصدير  استيراد 

تنمية  تعز8ز  شأنها  من  التي  واملواد 

الشركة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28    5 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 5  99.

1198I

CANOCAF SARL

 MOROCCAN BEVERAGE
INDUSTRIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
ضقم 7 الطاأق الثاني ضقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظوض

MAROC

 MOROCCAN BEVERAGE

INDUSTRIES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء ضقم 7، 

الطاأق الثاني شقة ضقم 3 - 000)6 

الناظوض املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

( 875

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 MOROCCAN BEVERAGE

.INDUSTRIES
صنع   -  : أإيجاز  الشركة  غرض 

املشروبات غير الكحولية.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 ،7 ضقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 
 6(000  -  3 الطاأق الثاني شقة ضقم 

الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : محمد  ملقدم  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  ملقدم  السيد 
ادودوحن أني شيكر  )30)6 الناظوض  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ملقدم  السيد 
 6(30( شيكر   أني  ادودوحا5 

الناظوض  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 9) ماضس 

 )0) تحت ضقم 635.

1199I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كونفيكسيون أربابو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاو8ة  شاضع محمد الخامس و شاضع 
اأن كثير إقامة دوس ماضس ضقم 55 ، 

90000، طنجة املغرب
كونفيكسيو5 بضباأو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 36 شاضع 
يوسف أن تاشفي5  - 90000 طنجة 

املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.((359

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 08 يناير  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 - تاشفي5   أن  يوسف  شاضع   36»
  83» إلى  املغرب»  طنجة   90000
شاضع ولي العهد ، مركز إنر8ا ، الطاأق 
 90000  -    5 املح2 ضقم   ، األض�شي 

طنجة  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6)) 5).
1200I

FIDUCIAIRE JABBARI

)AY FOOD(    أي فوود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC
بي فوود    )AY FOOD( شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر 
بض�شي قطب حرري و صناعي 
عمرا5 الساح2 حد السوالم - 

00)0) أرشيد املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 3059

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
08 فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 AY( فوود     بي  الوحيد  الشر8ك 
  0.000 ضبسمالها  مبلغ    )FOOD
دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر 
بض�شي قطب حرري و صناعي عمرا5 

 (0(00  - السوالم  حد  الساح2 
أرشيد املغرب نتيجة ل : ح2 الشركة.
متجر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
بض�شي قطب حرري و صناعي عمرا5 
 (0(00  - السوالم  حد  الساح2 

أرشيد املغرب. 
و عي5:

العميري  السيد اناس    السيد)ة( 
ضقم  تجزئة كاج زنقة    و عنوانه)ا( 
6  كالفوضنية 50 0)  الداض البيراء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

: املحكمة االأتدائية أبرشيد 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   03 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 93).

1202I

nabiq mohammed

kossor motos
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
kossor motos  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة 

العثمانية الحي االداضي الطاأق 5 - 
3000) أني مالل املغرب.
تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.   3 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  بأر28  )0)  املؤضخ في  0 
مسير جديد للشركة السيد)ة( سيبلي 

ضضوا5 سيبلي ضضوا5 كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 5)5.

1203I
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conseils sarl

CAFE TIMON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl

شاضع لبنا5 اقامة يامنة   مكتب 
ضقم 9  طنجة، 90000، طنجة 

املغرب

CAFE TIMON  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3 شاضع 

عمر اأن الخطاب اقامة أالومس 

املح2 ضقم   و )  - 90000 طنحة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  0335

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0(0 نونبر    6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

. TIMON

استغالل   : غرض الشركة أإيجاز 

املقهى.

شاضع   3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

أالومس  اقامة  الخطاب  اأن  عمر 

طنحة   90000  -   ( و  املح2 ضقم   

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

00  حصة    : السيد أناني توفيق 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أناني توفيق عنوانه)ا( حي 

سيدي البخاضي تجزئة أن اعزايز ضقم 

80 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أناني توفيق عنوانه)ا( حي 

سيدي البخاضي تجزئة أن اعزايز ضقم 

80 90000 طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   03 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

0)0) تحت ضقم  3670).

1204I

NORD FINANCE

STE  MARJANE CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE  MARJANE CASH   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع األمير 

موالي عبد هللا ضقم 6  - 000)3 

.MAROC الحسيمة

إنشاء فرع تابع للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(605

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 5) ماضس  )0) تقرض إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسمية   و 

الكائن أالعنوا5 شاضع  صالح الدين 

الحسيمة   3(000  -  (( األيوبي ضقم 

MAROC و املسير من طرف السيد)ة( 

املستق2  حسن.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 3) .

1205I

FIDUCIAIRE LAMIN

LEDMAX LIGHTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

LEDMAX LIGHTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 6)  

تجزئة بسماء طر8ق عي5 الشقف - 

30000 فاس  املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.58 67

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 8  يناير  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

طر8ق عي5  تجزئة بسماء    (6 «ضقم 

30000 فاس  املغرب» إلى  الشقف - 

عي5  الصناعي  الحي  مكرض   95 «ضقم 

الشقف  - 30000 فاس   املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (6 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 550 .

1206I

FO CONSULTUNG SARL AU

PREMWEB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

PREMWEB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 37 زنقة 

ادضيس األكبر شقة ضقم 6 الطاأق 

الثالث حي حسا5 الرباط - 0000   

الرباط  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5 353

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PREMWEB

تاجر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مبيعات عبر اإلنترنت.
زنقة   37  : عنوا5 املقر االجتماعي 

الطاأق   6 ضقم  شقة  األكبر  ادضيس 

   0000  - الثالث حي حسا5 الرباط 

الرباط  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد موصلي إدضيس عماض نديم 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موصلي إدضيس عماض نديم 

ب زنقة كلونيا القديمة   6 عنوانه)ا( 

الذهب  جب2  على  كلونيا    69660

69660 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موصلي إدضيس عماض نديم 

ب زنقة كلونيا القديمة   6 عنوانه)ا( 

الذهب  جب2  على  كلونيا    69660

69660 فرنسا فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أالرباط   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 955)  .

1207I
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

MSGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شاضع موالي ضشيد و عبد 

الكر8م الخطابي،عماضة مركز بعمال 

جليز،  الطاأق الثالث، مكتب ضقم 

 ) ، 50000، مراكش املغرب

MSGN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى «شروف» داض التون�شي، 

ألدية النخي2 50000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3637

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MSGN

تسيير و   : أإيجاز  الشركة  غرض 

استغالل املؤسسات السياحية،

تنظيم  الخدمات والسيما  تقديم 

املناسبات..

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

املسمى «شروف» داض التون�شي، ألدية 

النخي2 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

الحامض:   عبدالرحيم  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحامض   عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا( 53 أرج النخي2  0 النخي2 

الجنوبي  50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحامض   عبدالرحيم  السيد 

عنوانه)ا( 53 أرج النخي2  0 النخي2 

الجنوبي 50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 909)) .

1208I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAHA TOURS
إعال5 متعدد القراضات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

SAHA TOURS  «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: املسيرة 

 ، شاضع بحمد الرفاعي  - 73000 

الداخلة املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.9369

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 05 بأر28  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

اإلجتماعية  الحصص  كافة  تفو8ت 

«حرمة هللا  السيد  في اسم  املكتتبة 

 300 في  املتمثلة  و  األمي5»  محمد 

00  دضهم  حصة اجتماعية من فئة 

«حسي5  السيد  لفائدة  للواحدة 

تدالوي محمد اديب»

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
محمد  هللا  «حرمة  السيد  استقالة 

األمي5» من مهام تسيير الشركة 
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيي5 السيد «حسي5 تدالوي محمد 

اديب» كمسير جديد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
األساسية  األنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

بأر28  )0) تحت ضقم 557.

1209I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE –
 AUTOMOBILE IKHLASS *

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE – AUTOMOBILE
IKHLASS * SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2  ضقم 
5 مسجد االخالص الغرب العربي ف 

   - 5000  القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59 8 
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 SOCIETE – AUTOMOBILE

.IKHLASS * SARL

أيع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات   املستعملة

املح2    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم 5 مسجد االخالص الغرب العربي 

ف    - 5000  القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العبدالوي  ادضيس  السيد 

عنوانه)ا( القنيطرة 5000  القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العبدالوي  ادضيس  السيد 

عنوانه)ا( القنيطرة 5000  القنيطرة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم -.

1210I

GHAMED CENTRE GROUP

 GHAMED CENTRE GROUP

GCG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHAMED CENTRE GROUP

 CASA CASA، 21000،

CASABLANCA MAROC

 GHAMED CENTRE GROUP

GCG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )) 

اوكوستا5 سوضزاك ضقم  0 الطاأق 

األول الصخوض السوداء .الداض 

البيراء  - 0303)  .الداض البيراء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

596557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 GHAMED CENTRE GROUP

.GCG

 ((  : أإيجاز  الشركة  غرض 

الطاأق  اوكوستا5 سوضزاك ضقم  0 

.الداض  السوداء  الصخوض  األول 

البيراء .

 ((  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الطاأق  اوكوستا5 سوضزاك ضقم  0 

.الداض  السوداء  الصخوض  األول 

.الداض البيراء     (0303  - البيراء  

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد غر8ف :  750 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50   : مرحوم  عز8زة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مرحوم  عز8زة  السيدة 

 08 الجديد مجموعة  مومن  سيدي 
.الداض    ( 000   5( ضقم   03 زنقة 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غر8ف  محمد  السيد 
 ( 000 08 دضب غلف  6  ضقم  زنقة 

.الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 53 )77.

1211I

FOUZMEDIA

  LA SOCIETE – IKHLASS
MULTI SERVICE  * SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE – IKHLASS  MULTI

SERVICE  * SARL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي املح2  ضقم 

5 مسجد االخالص الغرب العربي ف 

   - 5000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59 85

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SOCIETE – IKHLASS  MULTI

.  SERVICE  * SARL

غرض الشركة أإيجاز : ميكانيكي- 

اصالح السياضات.

املح2    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم 5 مسجد االخالص الغرب العربي 

ف    - 5000  القنيطرة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حدادي  الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه)ا( -- -- القنيطرة املغرب.

السيد سعيد اقشاض  عنوانه)ا( -- 

-- القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

حدادي  الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( -- -- القنيطرة املغرب

السيد سعيد اقشاض  عنوانه)ا( -- 
-- القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

فبراير  )0) تحت ضقم -.
1212I

FOUZMEDIA

WAVE DIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
WAVE DIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 
3 شاضع املنصوض الدهبي الرقم 5  
عماضة فكيك - 5000 . القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59509

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WAVE : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.DIS
: أيع املواد  غرض الشركة أإيجاز 

الغذائية.
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
شاضع املنصوض الدهبي الرقم   3 ضقم 
5  عماضة فكيك - 5000 . القنيطرة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  أالشكر  السيد 
  5000 بفكا   65 ضقم    65 زنقة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  أالشكر  السيد 
  5000 بفكا   65 ضقم    65 زنقة 

القنيطرة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالقنيطرة   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم -.

1213I

FOUZMEDIA

SOCIETE FALIMMOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE FALIMMOB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة شاضع 

موالي عبدالعز8ز وزنقة صالح الدين 

وواد املخاز5 ألوك ب مكتب ضقم 3 - 

5000  القنيطرة املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.55989

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت السيد )ة( عز8ز حز8و5 0  

حصة اجتماعية من بص2 0  حصة 

ز8اني  فطوش  )ة(  السيد  لفائدة  

أتاض8خ 5) ماضس  )0).
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 985 8.

1214I

محمد الخطابي

فورما أوطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محمد الخطابي

شاضع االندلس عماضة االحباس ، 

000)3، الحسيمة املغرب

فوضما بوطو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )0 

شاضع عالل أن عبد هللا تاضجيست 

الحسيمة - 000)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 79

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فوضما   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

بوطو.

كراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات أدو5 سائق .

 0( ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

تاضجيست  عبد هللا  أن  عالل  شاضع 

الحسيمة - 000)3 الحسيمة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الحق بمساس  :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد ياسي5 حني5 :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عبد الحق بمساس  : 500 
00  دضهم. أقيمة 

500 أقيمة  السيد ياسي5 حني5 : 
00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

بمساس   الحق  عبد  السيد 
عالل  شاضع   0( ضقم  عنوانه)ا( 
الحسيمة  تاضجيست  عبدهللا  أن 

000)3 الحسيمة املغرب.
عنوانه)ا(  حني5  ياسي5  السيد 
ز8اد  أن  طاضق  شاضع   06 ضقم 
 3(000 الحسيمة  تاضجيست 

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حني5  ياسي5  السيد 
ز8اد  أن  طاضق  شاضع   06 ضقم 
 3(000 الحسيمة  تاضجيست 

الحسيمة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 35.
1215I

شركة فيداأكو ش.م.م

NOFA FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيداأكو ش.م.م
حي املجد شاضع القدس ضقم 75 
الطاأق الثالت شقة ضقم 8 ، 

90080، طنجة املغرب
NOFA FER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

املرس بشناد إقامة البركة   عماضة 
)5 الطاأق 5 ضقم )) - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5(55

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  بأر28  )0)   0(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NOFA : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.FER
استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
بنواع  جميع  وتجاضة  وتصدير 

املتالشيات وخردة النفايات.
دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
عماضة  البركة    إقامة  بشناد  املرس 
)5 الطاأق 5 ضقم )) - 90000 طنجة 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : املرزاكي  السيد سعيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  املرزاكي  سعيد  السيد 
طر8ق تمودة زنقة 03 ضقم )5 الكديوة 

السفلية  93000 تطوا5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املرزاكي  سعيد  السيد 
طر8ق تمودة زنقة 03 ضقم )5 الكديوة 

السفلية  93000 تطوا5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 59) 5).

1216I

Maitre Idriss el khatib

rogaya
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

rogaya شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاطئ 

األمي5 طر8ق سبتة مكتب االداضة - 

00 93 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9 75

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.rogaya

االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 
العقاضي

البيع والشراء.

شاطئ   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - االداضة  مكتب  سبتة  طر8ق  األمي5 

00 93 الفنيدق املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

590.990.  دضهم، مقسم كالتالي:

 -

  59099  : زكري  منى  السيدة 

أقيمة 0  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة منى زكري عنوانه)ا( شاضع 

الجيش امللكي اقامة الشاضقة ) ألوك 

ب ضقم 7  93000 تطوا5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة منى زكري عنوانه)ا( شاضع 

الجيش امللكي اقامة الشاضقة ) ألوك 

ب ضقم 7  93000 تطوا5 املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0858.
1217I

FADIFISC

MOUCHEN MESSAGERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FADIFISC
شاضع املقاومة ضقم ) الطاأق االول 

عماضة امز28 و الزضكدي اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
 MOUCHEN MESSAGERIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ألوك 3 
شاضع ) حي ادضاض  - 80000 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
56867

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MOUCHEN MESSAGERIE
نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع الج2 الغير.
 3 ألوك   : عنوا5 املقر االجتماعي 
اكادير   80000  - حي ادضاض    ( شاضع 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : محمد  موشن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  موشن  السيد 

 9((30 اكوادو   هنري  شاضع   (5

جونفيليي فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  موشن  السيد 

 9((30 اكوادو   هنري  شاضع   (5

جونفيليي فرنسا

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  أاكادير   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 98968.

1218I

chrono services

BUSINESS   LOOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

chrono services

55 زنقة عقبة أن نافع أرشيد، 

00 6)، أرشيد املغرب

BUSINESS   LOOK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الرقم 

3  شاضع محمد الخامس الطاأق 3 

يساض تجزءة اليسر  أرشيد - 00 6) 

أرشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 50(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BUSINESS   LOOK
غرض الشركة أإيجاز : استيراد و 

تصدير.
الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 3 شاضع محمد الخامس الطاأق    3
يساض تجزءة اليسر  أرشيد - 00 6) 

أرشيد املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد فتاح عبد العالي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فتاح عبد العالي عنوانه)ا( 
دضب التعاو5 الزنقة 88 الرقم 3 ح ح  

30)0) الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فتاح عبد العالي عنوانه)ا( 
دضب التعاو5 الزنقة 88 الرقم 3 ح ح  

30)0) الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم -.

1219I

ACS CONSEILS

FERTIATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب
FERTIATLAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  شاضع 
محمد الخامس الطاأق 3 تجزئة 

اليسر أرشيد 0330) أرشبد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 5779

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.FERTIATLAS
اعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة الفالحية.
3  شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
تجزئة   3 الطاأق  الخامس  محمد 
اليسر أرشيد 0330) أرشبد املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : عماضي  محمد  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عماضي  محمد  السيد 
اقامة البي�شي الطاأق ) شقة 6 زنقة 
طاضق اأن ز8اد 00 6) أرشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عماضي  محمد  السيد 
اقامة البي�شي الطاأق ) شقة 6 زنقة 
طاضق اأن ز8اد 00 6) أرشبد املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  0  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم )8).
1220I

العموضي استشاضة

SOCIETE OUDRENE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

العموضي استشاضة
زنقة فاس ضقم     تازة، 35000، 

تازة املغرب
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SOCIETE OUDRENE CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 90زنقة 

الر8ف اوض8دة س  - 35000 تازة 

املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5 (5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  يناير  )0)    ( في  املؤضخ 

املصادقة على :

ازعوق  يحيى  )ة(  السيد  تفو8ت 

بص2  من  اجتماعية  حصة   300

300 حصة لفائدة  السيد )ة( ضشيد  

مز8اني أتاض8خ )  يناير  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   03 أتاض8خ  أتازة   االأتدائية 

 )0) تحت ضقم 69.

1221I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

AGRI SAKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

AGRI SAKI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها االجتماعي )8 الطاأق 

السفلي تجزئة الصنوبر )8 الطاأق 

السفلي تجزئة الصنوبر 5000) 

الجديدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 5805

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   (6 في  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االنعاش العقاضي.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 595.

1222I

COMPTAFFAIRES

AMEUBLEMENT KAOUTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 AMEUBLEMENT KAOUTAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة سال 

ضقم 7 5 الحر8ة - 8800) املحمدية 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.39 3

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

0)0) تقرض ح2  5) دجنبر  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AMEUBLEMENT الشر8ك الوحيد 

KAOUTAR  مبلغ ضبسمالها 00.000  

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 

 (8800  - 7 5 الحر8ة  زنقة سال ضقم 

املحمدية املغرب نتيجة ل : املنافسة 

وعدم الوصول لهدف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب زنقة سال 

8800) املحمدية   - 7 5 الحر8ة  ضقم 

املغرب. 

و عي5:

جادي  كر8مة   السيد)ة(  

س  ألوك  السعادة  داض  وعنوانه)ا( 

املغرب  املحمدية   (8800  33 ضقم 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

: زنقة سال ضقم 7 5 الحر8ة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ )  بأر28 

 )0) تحت ضقم 903.

1223I

LAAJEB ACCOUNTING

MED TECOPERATION M.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

 MED TECOPERATION M.T

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الجيش امللكي اقامة جوهرة تطوا5 

ضقم C  - 93040 تطوا5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(8867

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.TECOPERATION M.T

الصيانة   : غرض الشركة أإيجاز 

الوقائية

صيانة جميع املعدات

،الصناعية  املوانئ  صيانة 

وامليكانيكية العامة

العامة،  األشغال  آالت  صيانة 

معدات املناولة ومرافق املوانئ

التوض8د والتجاضة ،

التبريد والتكييف

األعطال  واستكشاف  لصيانة 

والتجميع الصناعي

صيانة االجهزة الكهربائية

واملراجعة  الخبرة  دضاسة 

واالستشاضات

استيراد و تصدير

العمليات  جميع  عــام  وبشك2 

واملالية  والتجاض8ة  الصناعية 

املرتبطة  العقاض8ة  وغير  والعقاض8ة 

بشك2 مباشر بو غير مباشر أاألغراض 

بو  مشابهة  بغراض  بو  إليها  املشاض 

مماثلة..

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الجيش امللكي اقامة جوهرة تطوا5 

ضقم C  - 93040 تطوا5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

  000  : السيدة امنصوض خديجة 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

خديجة  امنصوض  السيدة 

االمام  شاضع  السالم  حي  عنوانه)ا( 

البخاضي  00)93 املريق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

خديجة  امنصوض  السيدة 

االمام  شاضع  السالم  حي  عنوانه)ا( 

البخاضي  00)93 املريق املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    ( أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم  )5.

1224I
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الفا�شي حسناء

FOUAD FRUIT
إعال5 متعدد القراضات

الفا�شي حسناء
7) زنقة انفا الحسيمة ، 000)3، 

الحسيمة املغرب
FOUAD FRUIT «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 
الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: زنقة 
االسكندض8ة ضقم  5 - 000)3 

الحسيمة املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.(377

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في )) بكتوبر 8 0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
فئة  من  اجتماعية  حصة   (00 أيع 
00  دضهم من مجموع الحصص التي 
يمتلكها السيد ألوطي فؤاد الى السيد 
الحقوق  ذي  واعتماد  معاد  ألوطي 

كشركاء جدد 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  محينة  نسخة  على  املصادقة 
ك2  مع  للشركة  االسا�شي  القانو5 

التغييرات
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشك2  تغيير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات الشر8ك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 
: السيد  املساهمة املالية لك2 شر8ك 
30000 دضهم و السيد   : ألوطي فؤاد 

ألوطي معاد 0000) دضهم 
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 
ضاسمال الشركة ينقسم على الشك2 
 300 فؤاد  ألوطي  السيد   : التالي 
حصة اجتماعية من فئة 00   دضهم 
حصة   (00 معاد  ألوطي  السيد  و 

اجتماعية من فئة  00  دضهم 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالحسيمة  أتاض8خ  ) يناير 

9 0) تحت ضقم 0).

1225I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة غول كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
شركة غول كاض  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ميمو5 زنقة 65 ضقم 05 الناظوض - 

000)6 الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

0000
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

غول كاض .
كراء   *  : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياضات.
: حي اوالد  عنوا5 املقر االجتماعي 
 - الناظوض   05 ضقم   65 زنقة  ميمو5 

000)6 الناظوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد لعز8بي عماد :  500 حصة 

أقيمة 500 دضهم للحصة .
 500   : الدين  أنهدي نوض  السيد 

حصة أقيمة 500 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عماد  لعز8بي  السيد 
شاضع الحسن الثاني العروي 000)6 

الناظوض املغرب.
السيد أنهدي نوض الدين عنوانه)ا( 
حي كاليطا أني انصاض 000)6 الناظوض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عماد  لعز8بي  السيد 
شاضع الحسن الثاني العروي 000)6 

الناظوض املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 05 ماضس 

 )0) تحت ضقم 586.
1226I

CORPORATE AUDIT GROUP

B.R. ENTREPRISES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
555, شاضع عبد املومن، الطاأق 
الخامس، ضقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc
B.R. ENTREPRISES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تعاونية 
الشرف، عماضة س س، شقة 8، 

عي5 الشق بنديسباضك،  أناية 0 ، 
الطر8ق الثالثية 5 0 ، سيدي 

مومن 0000) الداض البيراء املغرب.
ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(69569

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 
ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 
 B.R. الوحيد  الشر8ك  ذات 
ضبسمالها  مبلغ    ENTREPRISES
مقرها  وعنوا5  دضهم    0.000
اإلجتماعي تعاونية الشرف، عماضة س 
س، شقة 8، عي5 الشق بنديسباضك،  

 ، 0 5 الثالثية  الطر8ق   ، 0 أناية 
الداض البيراء   (0000 سيدي مومن 
املغرب نتيجة ل : الشركة ليس لديها 

نشاط.
و حدد مقر التصفية ب تعاونية 
 ،8 شقة  س،  س  عماضة  الشرف، 
الداض البيراء   (0000  - عي5 الشق 

املغرب. 
و عي5:

و  أيوض  ضحال    السيد)ة( 
عنوانه)ا( تعاونية الشرف، عماضة س 
س، شقة 8، عي5 الشق 0000) الداض 
البيراء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 
تعاونية الشرف، عماضة س س، شقة 

8، عي5 الشق الداض البيراء
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773330.
1227I

Global Infobel

STE ARUMA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc
STE ARUMA SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مح2 ضقم 
6  اقامة 09 تجزئة الوضدة الدشيرة 

انزكا5 انزكا5 8000 انزكا5 ايت 
ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
((889

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
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الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ARUMA SARL AU

إنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتسو8ق الز8وت األساسية.

عنوا5 املقر االجتماعي : مح2 ضقم 

09 تجزئة الوضدة الدشيرة  اقامة    6
انزكا5 انزكا5 8000 انزكا5 ايت ملول 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : ضشيد  لشرم  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لشرم ضشيد عنوانه)ا( حي 

 50 60 مراكش   5(5 تاشفي5  أن 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لشرم ضشيد عنوانه)ا( حي 

 50 60 مراكش   5(5 تاشفي5  أن 

مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28  أتاض8خ  0  االأتدائية أانزكا5  

 )0) تحت ضقم 783.

1228I

zakaria gestion snc 

B2A INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac (9

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

B2A INGENIERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 785  

حي الدالية تيفلت - 5500  تيفلت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

835

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B2A  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.INGENIERIE

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عمومية  بشغال  املختلفة  البناء 
بعمال الطرق

 دضاسة واستشاضات تجاضة

.

  785  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

تيفلت    5500  - حي الدالية تيفلت 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احمد أوطاهري عنوانه)ا( 
  5500  8 78 ضقم  م8  الرشاد  حي 

تيفلت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد أوطاهري عنوانه)ا( 
  5500  8 78 ضقم  م8  الرشاد  حي 

تيفلت املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  االأتدائية أتيفلت  

 )0) تحت ضقم )0 .
1229I

AZ CONSULATNTS

TAYM TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAYM TRADING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  5  زنقة 
بسامة أن ز8د الطاأق الثاني، املدينه 

اليسرى، 5 ج املعاض8ف - 0000) 
الداض البيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.570357
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في )0 فبراير  )0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطاأق  ز8د  أن  بسامة  زنقة    5 »
الثاني، املدينه اليسرى، 5 ج املعاض8ف 
إلى  املغرب»  الداض البيراء   (0000  -
«38  ، زاو8ة شاضع يعقوب املنصوض و 
زنقة مالك أن املرح2 - 0000) الداض 

البيراء  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 5 3 77.
1230I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MAISON AICHA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 MAISON AICHA SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

سوكا5 ، بوالد حسو5 ، مراكش - 

50000 مراكش  املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.903 9

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

)) فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MAISON AICHA الشر8ك الوحيد 

  00.000 مبلغ ضبسمالها    SERVICE

دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

 - مراكش   ، بوالد حسو5   ، سوكا5 

 : املغرب نتيجة ل  مراكش    50000

بزمة مالية.

دواض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 50000  - حسو5   بوالد   ، سوكا5 

مراكش املغرب. 

و عي5:

أرراوي  عز8زة    السيد)ة( 

 VIA COSSU 60 عنوانه)ا(  و 

  CARIGNANO TORINO  10000

)ة(  كمصفي   TORINO ITALIE

للشركة.

وعند اإلقتراء الحدود املفروضة 

مح2  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  مح2  و  املخاأرة 

الوثائق املتعلقة أالتصفية : -

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 55 )) .

1231I
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Fiduciaire ibn khaldoune

 ESSAHEL INTER

ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شاضع موالي اسماعي2 زاو8ة 

زنقة تونس أرشيد املغرب، 00 6)، 

أرشيد املغرب

 ESSAHEL INTER ASSISTANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الربيع أقعة ضقم 559  - 00 6) 

أرشيد املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.899 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 5) ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -   559 ضقم  أقعة  الربيع  «تجزئة 

«مح2  إلى  املغرب»  أرشيد   (6 00

تجاضي أقعة   تجزئة سيدي لحسن  

- 00 6) أرشيد  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 559.

1232I

IAMARONA

IAMARONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IAMARONA

شاضع سومية إقامة شهرزاد ضقم 3 

الطاأق الخامس ضقم )) أاملييه الداض 

البيراء ، 0350)، الداض البيراء 

املغرب

IAMARONA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
سومية إقامة شهرزاد ضقم 3 الطاأق 

الخامس ضقم ))  أاملييه الداض 
البيراء  - 0350)  الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5869 3
 0( عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0(0 دجنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.IAMARONA
البناء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

والتشييد والتنمية العقاض8ة.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
سومية إقامة شهرزاد ضقم 3 الطاأق 
الداض  أاملييه    (( ضقم  الخامس 
البيراء  الداض    (0350  - البيراء  

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 -

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  يوماني  هشام  السيد 
تجزئة عثما5 3 شاضع طاح ضقم 5 5 
 (0570 البيراء  الداض  الشق  عي5 

الداض البيراء املغرب.
اأوناصر   الواحد  عبد  السيد 
خلي2  زنقة  سلمى  اقامة  عنوانه)ا( 
ألفيدير    5 شقة   (7 ضقم  مطرا5 
0 03) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.
عنوانه)ا(  الحمري  زكر8اء  السيد 
  0 ف اقامة وليد عماضة  حي الوالء 
ضقم    سيدي مومن الداض البيراء 

0500) الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  حاضر  عماد  السيد 
دضج     سامير  عماضة  الراشدية   
شقة  3 املحمدية 8830) املحمدية 

املغرب.
الدهمي   املنعم  عبد  السيد 
النوض  تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا( 
البرنو�شي  سيدي   59 ضقم   7 زنقة 
0 06) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب.
عنوانه)ا(  مقداد  محمد  السيد 
حي موالي ضشيد الشطر الثاني ألوك 
العيو5   70000 العيو5   7 ف الرقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يوماني  هشام  السيد 
تجزئة عثما5 3 شاضع طاح ضقم 5 5 
 (0570 البيراء  الداض  الشق  عي5 

الداض البيراء املغرب
اأوناصر  الواحد  عبد  السيد 
خلي2  زنقة  سلمى  اقامة  عنوانه)ا( 
ألفيدير    5 شقة   (7 ضقم  مطرا5 
0 03) الداض البيراء  الداض البيراء 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.
1233I

EL FACHTALI CONSEIL

 INNOV ACTION
EDUCATION MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطاأق التاني شقة ضقم 
9 شاضع موالي عبد هللا  مراكش ، 

50000، مراكش املغرب
 INNOV ACTION EDUCATION
MAROC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 
طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي تاضكة 
ضقم 56)  - 50000 مراكش املغرب.

ح2 شركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.63883

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرض ح2  05 ماضس  )0)  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 INNOV ACTION الشر8ك الوحيد 
مبلغ    EDUCATION MAROC
وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 
  (56 مقرها اإلجتماعي حي تاضكة ضقم 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   50000  -

جائحة كوفيد19-.
و حدد مقر التصفية ب حي تاضكة 
ضقم 56)  - 50000 مراكش املغرب. 

و عي5:
  Sylviane Denise السيد)ة( 
و    ATIENZA EP COMLAR
          AV DU ROUSSILLON   )عنوانه)ا
 13300  SALON-DE-PROVENCE

FRANCE كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   06 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 679)) .
1234I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MARTIMOK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
MARTIMOK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر 
ض8اض االفاق ضقم 59 - 50000 

مراكش املغرب.
ح2 شركة
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(3063

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
)) فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد MARTIMOK  مبلغ 
وعنوا5  دضهم    00.000 ضبسمالها 
مقرها اإلجتماعي متجر ض8اض االفاق 
املغرب  مراكش   50000  -  59 ضقم 

نتيجة ل : انهاء نشاط الشركة.
متجر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 50000  -  59 ضقم  االفاق  ض8اض 

مراكش املغرب. 
و عي5:

و  يحياوي  شكري   السيد)ة( 
املغرب  مراكش   50000  . عنوانه)ا( 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية : 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم ) 7 ) .
1235I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

ك ستيل سيرفيس تراد  ك3ست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ك ستي2 سيرفيس تراد  ك3ست 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )33 أولفاض 
إأراهيم الروداني طاأق 5 شقة 8  
املعاض8ف - 0000) الداض البيراء 

املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.398959

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  فبراير  )0)  في  0  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
  0.000» بي من  دضهم»   780.000»

عن  دضهم»   790.000» إلى  دضهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 556)77.

1236I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

YOSR WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 IMB. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT FES FES، 300000،

FES MAROC

YOSR WORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

 G األول الشقة على اليمي5 الزنقة

بوالد الطيب السفلى - 3)300 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6693 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YOSR : اإلقتراء أمختصر تسميتها 

.WORK

مقاولة   : أإيجاز  الشركة  غرض 
التركيبات الصحية للتدفئة بو العزل 

الحراضي بو املدخن الصناعي.

مقاولة في البناء و األشغال العامة.

مقاولة في التركيبات الكهربائية..

الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 G الزنقة  اليمي5  على  الشقة  األول 

3)300 فاس   - بوالد الطيب السفلى 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : العمري  السيد ادضيس 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العمري عنوانه)ا(  السيد ادضيس 
االدضي�شي  حي   (3 ضقم    0 ألوك 

فاس   30000 الحجاج  اعو8نات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العمري عنوانه)ا(  السيد ادضيس 
االدضي�شي  حي   (3 ضقم    0 ألوك 

فاس   30000 الحجاج  اعو8نات 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (5 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 6 5 .

1237I

CORPORATE AUDIT GROUP

 Agence Marocaine
 de Développement

Professionnel Continu
إعال5 متعدد القراضات

CORPORATE AUDIT GROUP

555, شاضع عبد املومن، الطاأق 

الخامس، ضقم )) ، 0000)، 

casablanca maroc

 Agence Marocaine de

 Développement Professionnel

Continu  «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 65)، 

شاضع الزضقطوني، طاأق 9، ضقم )9 - 

0000) الداض البيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.35(( 5

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 5) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  .: الذي ينص على مايلي: 
مصطفى   السيد   تجديد صالحيات 
التعر8ف  لبطاقة  )حام2  العود 
كمسير    BK620463( الوطنية عدد 
عقد  عند  تنتهي  سنة  ملدة  للشركة 
على  سيصادق  الذي  العام  الجمع 

حساأات السنة املالية ))0)
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :33 ضقم  أند 

مايلي: تعيي5 املسير
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 53 773.
1238I

فيد أيست كونسيلتي5

ROQAYA COMMERCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد أيست كونسيلتي5
حي السعادة شاضع موالي اسماعي2 
زنقة أركا5 ضقم  0 الطاأق االول ، 

70000، العيو5 املغرب
ROQAYA COMMERCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شاضع اسكيكيمة مع زنقة 

الخميسات ضفم 63 حي خط الرملة 
 0   العيو5 70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
35937

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ROQAYA COMMERCE
مخبزة و   : غرض الشركة أإيجاز 

أيع الحلو8ات....
ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
شاضع اسكيكيمة مع زنقة الخميسات 
ضفم 63 حي خط الرملة  0   العيو5 

70000 العيو5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
حماد  اه2  يربا  محمد  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حماد  اه2  يربا  محمد  السيد 
حي   (08 ضقم  وليلي  زنقة  عنوانه)ا( 
 70000 العيو5   0( الرملة  خط 

العيو5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حماد  اه2  يربا  محمد  السيد 
حي   (08 ضقم  وليلي  زنقة  عنوانه)ا( 
 70000 العيو5   0( الرملة  خط 

العيو5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
30 ماضس  أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 983/21.

1239I

فيد أيست كونسيلتي5

AM-BA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد أيست كونسيلتي5
حي السعادة شاضع موالي اسماعي2 
زنقة أركا5 ضقم  0 الطاأق االول ، 

70000، العيو5 املغرب

AM-BA FOOD  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 05 طر8ق 

ماضس العيو5  - 70000 العيو5 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

360(3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

AM-  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BA FOOD

النق2 و   : أإيجاز  غرض الشركة 

توزيع البرائع .

عنوا5 املقر االجتماعي : 05 طر8ق 

العيو5   70000  - العيو5   ماضس 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

000.  حصة    : السيد سالم أال  

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

زنقة  عنوانه)ا(  السيد سالم أال  

حي خط الرملة  0  وليلي ضقم  9  

العيو5  70000 العيو5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

زنقة  عنوانه)ا(  السيد سالم أال  

حي خط الرملة  0  وليلي ضقم  9  

العيو5  70000 العيو5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1052/21.

1240I

ضمزي لالستشاضات

INFO ZETO SAHARA1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ضمزي لالستشاضات

شاضع 5) نونبر عماضة حمدي ولد 

الرشيد الطاأق ضقم  0 شقة ضقم  0 

العيو5 ، 70000، العيو5 املغرب

INFO ZETO SAHARA1 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

السماضة قيساض8ة الديش ضقم 8   - 

70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3607 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 INFO : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.ZETO SAHARA1

غرض الشركة أإيجاز : شراء وبيع 

الكمبيوتر  بجهزة  وصيانة  وإصالح 

وكاميرات املراقبة وآالت التصو8ر.

أيع اآلالت واملعدات أالجملة.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 -    8 السماضة قيساض8ة الديش ضقم 

70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزيعر  املهدي  السيد 
7  حي القسم  زنقة أن سليما5 ضقم 

7000 العيو5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزيعر  املهدي  السيد 
7  حي القسم  زنقة أن سليما5 ضقم 

70000 العيو5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 055 .

1241I

FIDUBAC SARL

بويمير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

FIDUBAC SARL

)6 مكرض شاضع يوسف اأن تاشفي5 

 NADOR، الشقة ضقم    الناضوض

62000، nador maroc

أو8مير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
أن طيب الناظوض - 000)6  الناظوض 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.7973

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  ماضس  )0)   05 في  املؤضخ 

ذات مسؤولية محدودة  ح2 شركة 

مبلغ  أو8مير   الوحيد  الشر8ك  ذات 
وعنوا5  دضهم   50.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي املسيرة أن طيب 

املغرب  الناظوض    6(000  - الناظوض 

نتيجة ل : عدم ألوغ الهدف.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

  6(000  - الناظوض  املسيرة أن طيب 

الناظوض املغرب. 
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و عي5:

و  أو8خريشا5  علي    السيد)ة( 

عنوانه)ا( دواض اوالد عي�شى أني انصاض 

املغرب  الناظوض    6(000 الناظوض 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 5) ماضس 

 )0) تحت ضقم ) 6.

1242I

CAJF CO

AL BOUCHRA LILBINAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

AL BOUCHRA LILBINAA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  زنقة 

فرنسوا أنزاض شاضع عبد مومن - 

 زنقة فرنسوا أنزاض شاضع عبد مومن 

الداض البيراء املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 7 869

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

6  فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 AL BOUCHRA الوحيد  الشر8ك 

LILBINAA  مبلغ ضبسمالها 00.000  

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 

 زنقة فرنسوا أنزاض شاضع عبد مومن 

-  زنقة فرنسوا أنزاض شاضع عبد مومن 

: ح2  الداض البيراء املغرب نتيجة ل 

مبكر للشركة.

ب  زنقة  التصفية  مقر  حدد  و 

 - مومن  عبد  شاضع  أنزاض  فرنسوا 

0000) الداض البيراء املغرب. 

و عي5:

و  مدكوضي  محمد   السيد)ة( 

الخزاما  اقامة  ليساسفة  عنوانه)ا( 
5 ضقم  73  طاأق   شقة   0000) 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيراء  الداض 

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 768630.

1243I

FIDLOUK

STE AGRI MAATGUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

6 ),شاضع 0) غشت القصر الكبير ، 

50 )9، القصر الكبير املغرب

STE AGRI MAATGUA    شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني ضقم  96) مشرع ألقصيري - 

50 6  مشرع ألقصيري املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.   AGRI MAATGUA

غرض الشركة أإيجاز : االعمال و 
الخدمات الزضاعية.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الحسني ضقم  96) مشرع ألقصيري - 

50 6  مشرع ألقصيري املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : الصديقي  امي5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : املود5  منصوض  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امي5 الصديقي عنوانه)ا( 
صفصاف   عالل  اوالد  معاتكة  دواض 

50 6  مشرع ألقصري املغرب.
عنوانه)ا(  املود5  منصوض  السيد 
مشرع    6 50 ألقصري  مشرع 

ألقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امي5 الصديقي عنوانه)ا( 
صفصاف   عالل  اوالد  معاتكة  دواض 

50 6  مشرع ألقصري املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  ألقصيري   أمشرع  االأتدائية 

06 بأر28  )0) تحت ضقم )5.

1244I

FIDUBAC SARL

 بويمير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

FIDUBAC SARL
)6 مكرض شاضع يوسف اأن تاشفي5 
 NADOR، الشقة ضقم    الناضوض

62000، nador maroc
 أو8مير شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : حي 

املسيرة أن طيب الناظوض - 000)6  
الناظوض  املغرب.

قف2 التصفية
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.7973
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض  ماضس  )0)   05 في  املؤضخ 
مسؤولية  ذات  شركة  أو8مير  ح2  
محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 
وعنوا5  دضهم   50.000 ضبسمالها 
مقرها اإلجتماعي حي املسيرة أن طيب 
املغرب  الناظوض     6(000  - الناظوض 

نتيجة لعدم ألوغ الهدف.
و عي5:

و  أو8خرشا5  علي    السيد)ة( 
عنوانه)ا( دواض اوالد عي�شى أني انصاض 
املغرب  الناظوض    6(000 الناظوض 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
حي  وفي  ماضس  )0)   05 أتاض8خ 
  6(000  - الناظوض  املسيرة أن طيب 

الناظوض  املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 0  بأر28 

 )0) تحت ضقم 5) ماضس  )0).
1245I

FIDLOUK

BOUIGA ALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
6 ),شاضع 0) غشت القصر الكبير ، 

50 )9، القصر الكبير املغرب
BOUIGA ALIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
أيطات حي أيطات ضقم  3) 

ألقصيري - 50 6  مشرع ألقصيري 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
559

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05
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مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BOUIGA ALIM
نجاضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

األلومنيوم.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
أيطات حي أيطات ضقم  3) ألقصيري 

- 50 6  مشرع ألقصيري املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد حفيظ أو8ك :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حفيظ أو8ك عنوانه)ا( حي 
  6 50 ألقصيري    63 أيطات ضقم 

مشرع ألقصيري املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أو8ك  حفيظ  السيد 
ألقصيري    63 ضقم  أيطات  أحي 

50 6  مشرع ألقصيري املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  ألقصيري   أمشرع  االأتدائية 

06 بأر28  )0) تحت ضقم 53.
1246I

LOGIFIN

 SERVICES OF BIG
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES (0

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

 SERVICES OF BIG MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مجمع 

مسنانة الحديث اقامة يز8د شقة 
ضقم 5  - 90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.6 (8 

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

09 فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 SERVICES OF الوحيد  الشر8ك 

ضبسمالها  مبلغ    BIG MOROCCO

مقرها  وعنوا5  دضهم    0.000

الحديث  مسنانة  مجمع  اإلجتماعي 

 90000  -   5 اقامة يز8د شقة ضقم 

خساضة   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

السوق.

مجمع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شقة  يز8د  اقامة  الحديث  مسنانة 
ضقم 5  - 90000 طنجة املغرب. 

و عي5:
السيد)ة( ضبيع   الوالي و عنوانه)ا( 

تطوا5   93000 مرتي2  دف2  ساقية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   09 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 7 3).

1247I

CAJF CO

BATI ZEMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ح2 شركة

CAJF CO

 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc

BATI ZEMO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد)في 

طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

الكروشي5 طر8ق موالي تهامي 8) 
حد سوالم - 6000) أرشيد املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.55(7
الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
6  فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد BATI ZEMO  مبلغ 
وعنوا5  دضهم    0.000 ضبسمالها 
الكروشي5  دواض  اإلجتماعي  مقرها 
 - 8) حد سوالم  طر8ق موالي تهامي 
6000) أرشيد املغرب نتيجة ل : ح2 

مبكر للشركة.
دواض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الكروشي5 طر8ق موالي تهامي 8) حد 

سوالم - 6000) أرشيد املغرب. 
و عي5:

و  مساعد  محمد   السيد)ة( 
 (0000 عمرا5   اوالد  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  الجديدة 

للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس    5 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم  33.
1248I

CAJF CO

LE CERCLE CONCIERGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

CAJF CO
 Rue Ait Ourir ، 20000، 03

casablanca maroc
 LE CERCLE CONCIERGERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3 شاضع 

ايت اوض8ر  - 0000) الداض البيراء 

املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(66((5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  08 ماضس  )0)  املؤضخ في 

 LE شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    CERCLE CONCIERGERIE

وعنوا5  دضهم    50.000 ضبسمالها 

مقرها اإلجتماعي 3 شاضع ايت اوض8ر  - 

الداض البيراء املغرب نتيجة   (0000

ل : ح2 مبكر للشركة.

شاضع   3 و حدد مقر التصفية ب 

الداض البيراء   (0000  - ايت اوض8ر  

لبمغرب. 

و عي5:

و  أرغاش  اسماعي2   السيد)ة( 

سوي�شي   مر8م  الال  شاضع  عنوانه)ا( 

)ة(  الرباط املغرب كمصفي    0000

للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773335.

1249I

فيد أيست كونسيلتي5

ALIBOYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد أيست كونسيلتي5

حي السعادة شاضع موالي اسماعي2 

زنقة أركا5 ضقم  0 الطاأق االول ، 

70000، العيو5 املغرب

ALIBOYA  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاق ضقم 568 العيو5  - 70000 

العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36 53

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. ALIBOYA

اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .......

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 70000  - العيو5    568 الوفاق ضقم 

العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : السيد عالي أولعجيلي  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد عالي أولعجيلي  

اسا   لهنا  اعو8نة  تركز  اعو8نة  دواض 

70000 العيو5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد عالي أولعجيلي  

اسا   لهنا  اعو8نة  تركز  اعو8نة  دواض 

70000 العيو5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1139/21.

1250I

UNIVERS GESTION CONSEILS

IO CREATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT BELMEJJAD AL

 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

IO CREATE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أاملجاد ضقم 607 الطاأق االول ضقم 

0  املساض طر8ق اسفي - 50000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  3587

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IO  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CREATE

غرض الشركة أإيجاز : أيع بجهزة 

الكمبيوتر , املعلوميات .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الطاأق االول ضقم   607 أاملجاد ضقم 

 50000  - اسفي  طر8ق  املساض    0

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد حمزة بأوفراس 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة بأوفراس عنوانه)ا( 

جليز    5 ضقم  يوغوزالفيا  زنقة    7

مراكش 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة بأوفراس عنوانه)ا( 

جليز    5 ضقم  يوغوزالفيا  زنقة    7

مراكش 50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  88)) .

1251I

FIDLOUK

NOSOLAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK

6 ),شاضع 0) غشت القصر الكبير ، 

50 )9، القصر الكبير املغرب

NOSOLAIRE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 

اعيش الرم2 جماعة النو8رات  - 

50 6  مشرع ألقصيري  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. NOSOLAIRE

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 MARCHAND DE MATERIEL

. POUR L’ENERGIES SOLAIRE

عنوا5 املقر االجتماعي : دواض اوالد 

 - النو8رات   جماعة  الرم2  اعيش 

50 6  مشرع ألقصيري  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 5   : محمد  �شي  نصكي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة نصكي سكينة :  59 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  �شي  نصكي  السيد 

  88 ضقم  أيطات  0  حي  عنوانه)ا( 
ألقصيري  مشرع    6 50 ألقصيري 

املغرب.

السيدة نصكي سكينة عنوانه)ا( 
ألقصري   35 ضقم  الحسني  الحي 

50 6  مشرع ألقصيري املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد   �شي  نصكي  السيدة 

  88 ضقم  أيطات  0  حي  عنوانه)ا( 
ألقصيري  مشرع    6 50 ألقصيري 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  ألقصيري   أمشرع  االأتدائية 

08 بأر28  )0) تحت ضقم 58.

1252I

HIGH EDGE CONSULTING

ALLOFINEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

ALLOFINEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا5 مقرها االجتماعي حي 

االغراس البيت العتيق عماضة 

0) شقة ضقم 9  - 50 93 مرتي2 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6655

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)   08 في  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

استيراد البرائع.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم ) 8.

1253I

HIGH EDGE CONSULTING

ALLOFINEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /

 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:

 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

ALLOFINEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

االغراس البيت العتيق عماضة 

0) شقة ضقم 9  - 50 93 مرتي2 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.6039

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 08 ماضس  )0) تقرض إنشاء 

التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

أالعنوا5  الكائن  و   ALLOFINEK

ب مح2  ألوك  الفتح  املجمع السكني 

   - 000)9 العرائش املغرب و املسير 

النصلوبي عالء  من طرف السيد)ة( 

الدين.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 5)5.
1254I

HIGH EDGE CONSULTING

ALLOFINEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
ALLOFINEK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
االغراس البيت العتيق عماضة 

0) شقة ضقم 9  - 50 93 مرتي2 
املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6655
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
ضفع  تم  ماضس  )0)   08 في  املؤضخ 
ضبسمال الشركة أمبلغ قدضه «90.000 
إلى  دضهم» بي من «00.000  دضهم» 
«90.000  دضهم» عن طر8ق :  تقديم 

حصص نقدية بو عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم ) 8.
1255I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MAISON AICHA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 MAISON AICHA SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : دواض 

سوكا5 اوالد حسو5  - 50000 

مراكش املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.903 9

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

)) فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

شركة   MAISON AICHA SERVICE

ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

  00.000 ضبسمالها  مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوا5  دضهم 

 50000  - دواض سوكا5 اوالد حسو5  

مراكش املغرب نتيجة ألزمة مالية.

و عي5:
أرراوي   عز8زة   السيد)ة(  

 VIA COSSU 60 عنوانه)ا(  و 

 CARIGNANO   10000  TORINO

ITALIE كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

دواض  وفي  فبراير  )0)   (( أتاض8خ 

سوكا5 ، بوالد حسو5 دواض سوكا5 ، 

بوالد حسو5 50000 مراكش املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 5)8)) .

1256I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ميطاليك كالس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاو8ة  شاضع محمد الخامس و شاضع 

اأن كثير إقامة دوس ماضس ضقم 55 ، 

90000، طنجة املغرب

ميطاليك كالس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي تطوا5، كم 5، القطعة 

9، املح2 ضقم E-9 ، طر8ق ماضتي2 - 

93000 تطوا5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(90(9

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

ميطاليك كالس.

إنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تحو28 و تسو8ق الزجاج .

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

القطعة   ،5 كم  تطوا5،  الصناعي 

 - طر8ق ماضتي2   ،  9-E املح2 ضقم   ،9

93000 تطوا5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   600   : السيد مراد عزوز 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد جالل الحداد :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  عزوز  مراد  السيد 

 ،6 ضقم  ،البواأة   6 ضقم  نيكاضاكوا 

الطاأق 3 ب 000 5 سبتة املغرب.

عنوانه)ا(  الحداد  جالل  السيد 

 55000 الحي العسكري فيال ضقم    

وضززات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحداد  جالل  السيد 

 55000 الحي العسكري فيال ضقم    

وضززات املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (9 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 0)07.

1257I

KBH CONSULTING

  STE IBRA DES TRAVAUX
SARL A.U

إعال5 متعدد القراضات

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE  5

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

 STE IBRA DES TRAVAUX  SARL

A.U «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: ضقم 35 

الطاأق الخامس مكاتب ز8نب شاضع 

عبد العلي  أنشقرو5 فاس - 30000 

.MAROC فاس

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(8853

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 08 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  0: الذي ينص على مايلي: 

خفض ضبس املال من 3.000.000,00 

دضهم   1.400.000,00 إلى  دضهم 

أمتصاص الخسائر

على  ينص  الذي   :0( ضقم  قراض 
من  الشركة  ضبسمال  ضفع  مايلي: 

 9.000,000,00 إلى   1.400.000,00

أتعو8ض الحساب الجاضي للشر8ك

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :06 ضقم  أند 
مايلي: ضاسمال الشركة

على  ينص  الذي   :07 ضقم  أند 

مايلي: املساهمات

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )73 .

1258I

EXCEL CARGO

EXCEL CARGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXCEL CARGO

65 .شاضع السفير أن عايشة 

الطاأق 5 ضقم 37 الصخوض 

السوداء الداضالبيراء ، 90)0)، 

الداضالبيراء املغرب

EXCEL CARGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 65 .شاضع 

السفير أن عايشة الطاأق 5 ضقم 37 

الصخوض السوداء الداضالبيراء - 

90)0) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598375

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EXCEL : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.CARGO

معشر   : أإيجاز  الشركة  غرض 

جمركي.

. 65  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع السفير أن عايشة الطاأق 5 ضقم 

37 الصخوض السوداء الداضالبيراء - 

90)0) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الزهراوي  السيد ضضوا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : الزهراوي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ضضوا5 الزهراوي عنوانه)ا( 
الطاأق    املوحدين موالي ادضيس   
شقة 5 0570) الداض البيراء املغرب.
السيد محمد الزهراوي عنوانه)ا( 
ستندال  زنقتي  زاو8ة  الوضود  اقامة 
 (0330 8املعاض8ف  شقة  ولوتيتيا5 

الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ضضوا5 الزهراوي عنوانه)ا( 
الطاأق    املوحدين موالي ادضيس   

شقة  0570) الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773877.
1259I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE TRANS BARNICHOU
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE TRANS BARNICHOU

SARL)AU( شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

 HAY وعنوا5 مقرها اإلجتماعي
 AGHRAS AV. TARIK BNO

 ZAYAD RUE 03 N°05  MARTIL
92500 MARTIL MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(9 59

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 دجنبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.(TRANS BARNICHOU SARL)AU

تقوم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وجميع الحرف  الشركة مواد البناء  

املرتبطة  بها..

 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 AGHRAS AV. TARIK BNO

 ZAYAD RUE 03 N°05  MARTIL

.92500 MARTIL MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد املفر2 أرنيشو 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : أرنيشو  املفر2  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املفر2 أرنيشو عنوانه)ا( 

 HAY AGHRAS AV. TARIK BNO

 ZAYAD RUE 03 N°05  92500

مرتي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املفر2 أرنيشو عنوانه)ا( 

 HAY AGHRAS AV. TARIK BNO

 ZAYAD RUE 03 N°05  92500

ماضتي2 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 206/21.

1260I
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DAOUDI MANAGEMENT CONSULTING

MOMED FOB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 DAOUDI MANAGEMENT
CONSULTING

 N33 ARD AL ABDI AL MASSAR
 MARRAKECH MARRAKECH،
45007، MARRAKECH MAROC

MOMED FOB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8  زنقة 
ضحال أن حمد شقة 6 كليزمراكش - 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  35 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MOMED FOB
تجاضة    : أإيجاز  الشركة  غرض 
بجهزة الكمبيوتر ومستلزمات املكاتب
  تركيب وصيانة بجهزة الكمبيوتر

تجاضة .
زنقة    8  : عنوا5 املقر االجتماعي 
 - كليزمراكش   6 ضحال أن حمد شقة 

50000 مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد محمد أن أاحا 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد أن أاحا عنوانه)ا( 
 3 د  عماضة   ( التوحيد  اقامة   337

مبروكة 50000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد أن أاحا عنوانه)ا( 
 3 د  عماضة   ( التوحيد  اقامة   337

مبروكة 50000  مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   09 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 807)) .

1261I

FIDUROC SARL AU

SOCIETE ILILAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUROC SARL AU
ضقم 5 الطاأق االول عماضة D املركب 
التجاضي كاضفوض ، 55000، وضزازات 

املغرب
SOCIETE ILILAN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 3 زنقة 

اكادير تنغير - 55800 تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 585
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (003 بكتوبر   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SOCIETE ILILAN SARL
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة و البناء
حفر االأاض
التشجير.

 3 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
تنغير   55800  - تنغير  اكادير  زنقة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  تمغاضت  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السيد أوتسكاو8ن محمد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  تمغاضت  السيد 

قصر ايمينوزضو النيف )55)5 تنغير 

املغرب.

محمد  أوتسكاو8ن  السيد 

الحسن  شاضع   (03 ضقم  عنوانه)ا( 

الثاني )00)7 السماضة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  تمغاضت  السيد 

قصر ايمينوزضو النيف )55)5 تنغير 

املغرب

محمد  أوتسكاو8ن  السيد 

الحسن  شاضع   (03 ضقم  عنوانه)ا( 

الثاني )00)7 السماضة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - أتاض8خ  أوضزازات   االأتدائية 

ضقم )  .

1262I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

KERPITSH-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شاضع االمير موالي عبد هللا ، 

55000، خنيفرة املغرب

KERPITSH-TRAV   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5  

زنقة 8  تامومنت - 55000 خنيفرة 

املغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(887

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  بأر28  )0)  في  0  املؤضخ 

املصادقة على :

تفو8ت السيد )ة( نوح  السو8لمي 

500 حصة اجتماعية من بص2 500 

عبد هللا   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

شبوبة  أتاض8خ  0 بأر28  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أخنيفرة  

 )0) تحت ضقم 53 .

1263I

EL FACHTALI CONSEIL

AADA NOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطاأق التاني شقة ضقم 

9 شاضع موالي عبد هللا  مراكش ، 

50000، مراكش املغرب

AADA NOUR   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دائرة  

النخي2 س )5 سيبا مراكش - 

MARRAKECH 50000 املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.( 057

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)    7 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

GIRAUD Philippe   كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 958)) .

1264I
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SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

KERPITSH-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 الشك2 القانوني للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شاضع االمير موالي عبد هللا ، 
55000، خنيفرة املغرب

KERPITSH-TRAV   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا5 مقرها االجتماعي ضقم 5  
زنقة 8  تامومنت  - 55000 خنيفرة 

.
تحو28 الشك2 القانوني للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(887

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في  0 بأر28  )0) تم تحو28 
الشك2 القانوني للشركة من «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أخنيفرة  

 )0) تحت ضقم 53 .

1265I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

متاعي برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN   
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
متاعي أرومو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب الطاأق 

  ضقم 8 املعاض8ف الداض البيراء 
- 0000) الداض البيراء اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59875 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
متاعي   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

أرومو.
بعمال    : أإيجاز  الشركة  غرض 
واالنعاش  والجص  والطالء  البناء 

العقاضي.
زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة االلب الطاأق 
البيراء  الداض  املعاض8ف   8 ضقم    
اململكة  البيراء  الداض   (0000  -

املغربية.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد أن عز8زة سعيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أن عز8زة سعيد عنوانه)ا( 
حي ميسيمي زنقة )  عماضة 70 الشقة 
  االلفة الداض البيراء 0000)  الداض 

البيراء اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أن عز8زة سعيد عنوانه)ا( 
حي ميسيمي زنقة )  عماضة 70 الشقة 
  االلفة الداض البيراء 0000)  الداض 

البيراء اململكة املغربية
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 88 775.

1266I

س-اطلس

 SOCIETE BOUSSAGAI DE
TRAVAUX ET LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

ضفع ضبسمال الشركة

س-اطلس
الطاأق االول الحي االداضي شاضع 

الطائف ضقم  5 ، 3000)، أني مالل 
املغرب

 SOCIETE BOUSSAGAI DE
 TRAVAUX ET LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي اقامة ايت 
السلطانة شاضع 0) غشت ضقم 5  - 

3000) أني مالل املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5 (9

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم  بأر28  )0)  في  0  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 
من  بي  دضهم»    .000.000»
«000.000.  دضهم» إلى «000.000.) 
تقديم حصص    : عن طر8ق  دضهم» 

نقدية بو عينية.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 8)5.
1267I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

KERPITSH-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شاضع االمير موالي عبد هللا ، 
55000، خنيفرة املغرب

KERPITSH-TRAV    شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5  
زنقة 8  تامومنت - 55000 خنيفرة 

املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(887
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  بأر28  )0)  املؤضخ في  0 
مسير جديد للشركة السيد)ة( شبوبة   

عبد هللا كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أخنيفرة  

 )0) تحت ضقم 53 .
1268I

KBH CONSULTING

SOCIETE RHIJAD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE  5
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
 SOCIETE RHIJAD TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : اقامة 
ضقم 593 زنقة 35 حي جديد زواغة 

فاس - 30.000 فاس املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.583(7

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
تقرض ح2  يناير  )0)    5 املؤضخ في 
 SOCIETE RHIJAD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ضبسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر8ك 
مقرها  وعنوا5  دضهم   10.000,00
 35 زنقة   593 اإلجتماعي اقامة ضقم 
 30.000  - فاس  زواغة  جديد  حي 
الشر8ك  لقرض  نتيجة  املغرب  فاس 

تصفية شركته ألسباب مالية.
و عي5:

و  أنشقرو5  جالل   السيد)ة( 
امينة  اللة  زنقة     ( عنوانه)ا( 
فاس   30.000 م ج فاس  الشقة    

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

اقامة  وفي   (0(0 دجنبر  أتاض8خ  3 
حي جديد زواغة   35 زنقة   593 ضقم 

فاس - 30.000 فاس املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 1789/021.

1269I

EL FACHTALI CONSEIL

AADA NOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطاأق التاني شقة ضقم 

9 شاضع موالي عبد هللا  مراكش ، 

50000، مراكش املغرب

AADA NOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دائرة  

النخي2 س )5 سيبا مراكش - 

MARRAKECH 50000 املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.( 057

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  ماضس  )0)    7 في  املؤضخ 

املصادقة على :

   Jean François )تفو8ت السيد )ة

 Marie Lionel GAMBET 400

 650 بص2  من  اجتماعية  حصة 

  Philippe )ة(  السيد  حصة لفائدة  

GIRAUD أتاض8خ 7  ماضس  )0).

   la société )ة(  السيد  تفو8ت 

 International Développement

اجتماعية  حصة   consultant 250

50) حصة لفائدة  السيد  من بص2 

 Jean François  Marie Lionel )ة( 

GAMBET أتاض8خ 7  ماضس  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 958)) .

1270I

redallah sarl

ELMOUJAHID LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

redallah sarl

) زنقة سوض8ا الشقة 5  شاضع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

ELMOUJAHID LINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N 26 BIS وعنوا5 مقرها اإلجتماعي

 3 LOT LAHBABI DAKARAT -

30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(53

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)     

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ELMOUJAHID LINE

 : أإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE VOYAGEUR

 PAR AUTOMOBILE-

 TRANSPORT INTERURBAIN

. -AGENCE DE VOYAGE

 N 26  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 BIS 3 LOT LAHBABI DAKARAT -

.30000 FES MAROC

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد قسو ادضيس :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيدة نيت بهميد5 ز8نب :  00  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

حصة    00   : نبي2  السيد قسو 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

00  حصة    : السيد قسو محمد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

00  حصة    : السيد قسو اسامة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

00  حصة    : السيد قسو مهدي 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

00  حصة  السيدة قسو مالك :  

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قسو ادضيس عنوانه)ا( ضقم  

 5 حي الزهوض حي فرح 30000 فاس 

املغرب.

ز8نب  بهميد5  نيت  السيدة 
عنوانه)ا( ضقم   5 حي الزهوض حي فرح 

30000 فاس املغرب.
ضقم   نبي2 عنوانه)ا(  السيد قسو 

 5 حي الزهوض حي فرح 30000 فاس 

املغرب.
السيد قسو محمد عنوانه)ا( ضقم  

 5 حي الزهوض حي فرح 30000 فاس 

املغرب.
السيد قسو اسامة عنوانه)ا( ضقم  

 5 حي الزهوض حي فرح 30000 فاس 

املغرب.
السيد قسو مهدي عنوانه)ا( ضقم  

 5 حي الزهوض حي فرح 30000 فاس 

املغرب.
السيدة قسو مالك عنوانه)ا( ضقم  

 5 حي الزهوض حي فرح 30000 فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قسو ادضيس عنوانه)ا( ضقم  

 5 حي الزهوض حي فرح 30000 فاس 

املغرب
ضقم   نبي2 عنوانه)ا(  السيد قسو 

 5 حي الزهوض حي فرح 30000 فاس 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 763 .

1271I

FLASH ECONOMIE

SRAI AFRICA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SRAI AFRICA SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  5  زنقة 

 CITE ( بسامة أن زايد  الطاأق

GAUCHE حي املعاض8ف - 0000)  

الداض البيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

590677

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 شتنبر   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SRAI  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.AFRICA SERVICE

الشراء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

والبيع واالستيراد والتصدير والتجاضة، 

بشك2 عام ، لجميع املنتجات الخام بو 

املصنعة واملواد واملعدات الصناعية 

والعموالت والسمسرة املتعلقة بهذه 

املنتجات ؛.

  5  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 CITE ( زنقة بسامة أن زايد  الطاأق

  (0000  - املعاض8ف  حي   GAUCHE

الداض البيراء  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الصري  نزهة  السيدة 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الصري  نزهة  السيدة 
زنقة عكيد   707 حي القدس تجزئة 
لغنم ضقم 57  70000 العيو5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الصري  نزهة  السيدة 
زنقة عكيد   707 حي القدس تجزئة 
لغنم ضقم 57  70000 العيو5 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  8 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 590677.
1272I

THE COFFEE WAY SARL

THE COFFEE WAY SARL
إعال5 متعدد القراضات

THE COFFEE WAY SARL
 N°385, Rez-de-Chaussée,

 Boulevard Ambassadeur Ben
 Aicha Quartier Roches Noires ،
20000، CASABLANCA MAROC
THE COFFEE WAY SARL  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: 385 

الطاأق السفلي شاضع السفراء أن 
عائشة حي الصخوض السوداء - 
0000) الداضالبيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.575533
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5) ماضس  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
حصة   750 أيع  عقد  على  املوافقة 
 FBL HOLDING لشركة  اململوكة 
والسيدة  حصة(   SARL-AU )200
في  حصة(   550( عدضاوي  إيما5 
الشركة لصالح السيد خالد السعيد؛
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

مايلي: توسيع غرض الشركة ليشم2 

املقاهي  إداضة  التالية:  العمليات 

والرسوم  التنظيم  الشاي.  وغرف 

املتحركة لجميع بنواع األحداث ، أما 

في ذلك املعاضض واملعاضض والعروض 

والحفالت  املوسيقية  والحفالت 

واملؤتمرات والندوات ، إلخ. ؛

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بخذ علما وقبول استقالة مدام إيما5 

عدضاوي من منصب مدير الشركة

على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 
تعيي5 السيدة إيما5 عدضاوي  مايلي: 

 ، ضدجة  املطلب  عبد  والسيد   ،

كمسيرين للشركة ، لفترة غير محددة.

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

على  ينص  الذي   :6 ضقم  أند 

اعتماد توزيع جديد لحصص  مايلي: 

الشركة

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

اعتماد توزيع جديد لرسأمال الشركة

أند ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

توسيع غرض الشركة

على  ينص  الذي   :53 ضقم  أند 

النظام  5 من   للمادة  وفًقا  مايلي: 

األسا�شي ، يتم تعيي5 مديري الشركة 

من قب2 االجتماع العام للشركاء. 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم ))7737.

1273I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 NORD SUD نورد سود برو
PRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

 NORD SUD PRO نوضد سود أرو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

السكوض8ي5 جماعة تمدضوست, 

سطات - 6000) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

6557

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نوضد   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.NORD SUD PRO سود أرو

غرض الشركة أإيجاز : - اعمال او 

انشاءات متنوعة )مقاول(. 

- نجاض ) مقاول(.  

دواض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

تمدضوست,  جماعة  السكوض8ي5 

سطات - 6000) سطات املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة أوحسينة نعيمة :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

نعيمة  أوحسينة  السيدة 

 0( الرقم  السكوض8ي5  عنوانه)ا( 

سطات 6000) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

نعيمة  أوحسينة  السيدة 

 0( الرقم  السكوض8ي5  عنوانه)ا( 

سطات 6000) سطات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية بسطات  

 )0) تحت ضقم 173/20.

1274I

fidmanar

 GARE ROUTIERE
 DES VOYAGEURS DE

MARRAKECH
شركة املساهمة

تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة

fidmanar

3   شاضع عبد الكر8م الخطابي 

عماضة املهندز ضقم د شقة ضقم 7 

الطاأق التاني مراكش ، 50000، 

marrakech maroc

 GARE ROUTIERE DES

  VOYAGEURS DE MARRAKECH

«شركة  املساهمة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: املحطة 

الطرقية أاب دكالة  - - مراكش 

املغرب.

«تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5575

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 9) يوليوز 0)0)

تقرض تعيي5 بعراء مجلس اإلداضة 

خالل السنوات املالية التالية: 

2020+2021+2022 -

األشخاص الطبيعيو5: 

السيد)ة( فؤاد الشادلي أصفته)ا( 
والكائن  اإلداضة  مجلس  ضئيس 
فيال  القادسية  زنقة  ب:  عنوانه)ا( 

الشادلي 50000 مراكش املغرب

الدين  فتح  الدين  نوض  السيد)ة( 

والكائن  اإلداضة  مجلس  أصفته)ا( 

اسيف حرف س ضقم  ب:  عنوانه)ا( 

5)3 50000 مراكش املغرب

الطلحي   هللا  عبد  السيد)ة( 

والكائن  اإلداضة  مجلس  أصفته)ا( 
فيال  أاضيس  زنقة  ب:  عنوانه)ا( 

 50000 الشتوي  الحي  جليز  الطلحي 

مراكش املغرب

البوز8دي   العز8ز  عبد  السيد)ة( 

والكائن  اإلداضة  مجلس  أصفته)ا( 

عنوانه)ا( ب: تجزئة القا�شي عياض 

مراكش   50000   8 )فيال  ألوك 

املغرب
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ضيشة  اأو  املالك  عبد  السيد)ة( 
والكائن  اإلداضة  مجلس  أصفته)ا( 
ضقم57  الرو8رات  ب:  عنوانه)ا( 
 50000 هللا  عبد  م  االمير  شاضع 

مراكش املغرب
أصفته)ا(  جمالي  عمر  السيد)ة( 
مجلس اإلداضة والكائن عنوانه)ا( ب: 
تجزئة املحاميد 03 ضقم 393  50000 

مراكش املغرب
األشخاص املعنو8و5: 

 الشركة الوطنية للنق2 و الوسائ2 
املساهمة»  «شركة  اللوجيستيكية 
مقرها  والكائن  مساهمة  أصفتها 
الفريلة  شاضع    5 ب:  االجتماعي 
الرباط،  سيم  الصناعية  املنطقة 
واملسجلة  املغرب  الرباط     0 30
أالسج2 التجاضي تحت ضقم: 65557

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 960)) .
1275I

LOGIFIN

TOP JAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES (0

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
TOP JAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 
العز8ز8ة شاضع اململكة العربية 
السعودية، طاأق 3 ضقم 0)  - 

90000 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5(85

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.JAD
تقديم   -  : غرض الشركة أإيجاز 
للشركات  واملساعدة  املشوضة 
يتعلق  فيما  األخرى  واملنظمات 
واإلداضة  والتنظيم  أاالستراتيجية 

والعالقات العامة واالتصال.
والدهو5  املاضجر8ن  تسو8ق   -

الصالحة لألك2 والجب5 املطبوخ.
كر8م  اآليس  وتسو8ق  صنع   -
والوجبات  املعجنات  ومنتجات 

الجاهزة.
منتجات  وتسو8ق  تصنيع   -

الحلو8ات والشوكوالتة والدهن ؛
استيراد وتصدير مواد ومعدات   -

املخاأز واملعجنات.
البسكو8ت  أيع  وإعادة  شراء   -

والشوكوالتة والحلوى.
املعجنات  وتصدير  استيراد   -
ومنتجات  كر8م  واآليس  واملخاأز 

املطاعم.
الحلو8ات  وتصدير  استيراد   -

واملنتجات الغذائية.
املخاأز  ومعدات  مواد  أيع   -

واملعجنات.
األخرى  الغذائية  املنتجات  أيع   -

أالجملة ؛
- مخز5 طعام عام ؛

- توزيع املنتجات االستهالكية.
جميع  في  والسمسرة  الوساطة   -
أاألنشطة  املتعلقة  املعامالت 

املذكوضة بعاله.
وحيازة واستغالل جميع  إنشاء   -
أراءات االختراع والعالمات التجاض8ة 
والتراخيص واالمتيازات والعمليات ؛

وتأجير  وتأجير  وحيازة  إنشاء   -
التجاض8ة  األصول  جميع  وإداضة 
لجميع  وتشغيلها  وتركيبها  وتأجيرها 
التجاض8ة  واألصول  املؤسسات 

أأحد  املتعلقة  والوضش  واملصانع 

األنشطة املذكوضة بعاله ؛

- وبصوضة بعم ، جميع العمليات 

واألثاثات  والصناعية  التجاض8ة 

بشك2  املرتبطة   ، واملالية  والعقاض8ة 

مباشر بو غير مباشر أاألشياء املذكوضة 

تعزز  ب5  يحتم2  التي  بو   ، بعاله 

بي  وكذلك   ، وتطو8رها  تحقيقها 

مشاضكة مباشرة بو غير مباشرة ، أأي 

شك2 من األشكال. سواء في الشركات 

التي تسعى لتحقيق بهداف مماثلة بو 

ذات صلة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

العربية  اململكة  شاضع  العز8ز8ة 

السعودية، طاأق 3 ضقم 0)  - 90000 

طنجة  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

ادضي�شي  السيد موالي عبد االله 

  00 000.  حصة أقيمة    : عطوف 

دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ادضي�شي  السيد موالي عبد االله 

 03 االم2  مركب  عنوانه)ا(  عطوف 

طنجة   90000   08 ضقم   0( عماضة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ادضي�شي  السيد موالي عبد االله 

 03 االم2  مركب  عنوانه)ا(  عطوف 

طنجة   90000   08 ضقم   0( عماضة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3563.

1276I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

MATGIC  ماتجيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

ماتجيك  MATGIC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

عالل الفا�شي العماضة 5 الطاأق 03 

الشقة ضقم 07 سطات  - 6000) 

سطات املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5533

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

املؤضخ في 03 ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 5 العماضة  الفا�شي  عالل  «شاضع 

سطات    07 ضقم  الشقة   03 الطاأق 

إلى «شقة  6000) سطات املغرب»   -

الطاأق األول عماضة 05 مشروع ضانيا 

 -   07 عي5 حرودة املحمدية طر8ق 

8630) املحمدية  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   08 أتاض8خ  االأتدائية بسطات  

 )0) تحت ضقم 172/20.

1277I

PROXY FINANCE

BURGER FAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 )espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BURGER FAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 55  شاضع 

انفا وزنقة الفونتي5  - 0330) الداض 

البيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5985(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BURGER FAM

مطعم   -  : غرض الشركة أإيجاز 

 ، السريعة  الوجبات  في  متخصص 

إعداد وجبات تستهلك على الفوض ;

وتوزيع  وتصنيع  وبيع  شراء    -

اآليس كر8م ومكعبات الثلج;

- استيراد و تصدير..

  55  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 (0330  - شاضع انفا وزنقة الفونتي5  

الداض البيراء  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : القباج  عثما5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

600 حصة    : السيد امي5 الز8زي 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القباج  عثما5  السيد 
املعاض8ف    5 زنقة الفرات طاأق     5

0330)  الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  الز8زي  امي5  السيد 

الرو  سيدي  دواض  السانية  تجزئة 

تاضكة 50000 مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الز8زي  امي5  السيد 

الرو  سيدي  دواض  السانية  تجزئة 

تاضكة 50000 مراكش  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 773987.

1278I

امغاض عبد الغافوض

best oil
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

امغاض عبد الغافوض

شاضع الجيش امللكي اقامة النوض ضقم 

  الطاأق االول تطوا5 ، 93000، 

تطوا5 املغرب

best oil شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع عبد 

الكر8م الخطابي زنقة وجدة ضقم )0 

الفنيدق - )0 93 الفنيدق  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9 5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 best  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.oil

استيراد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.

عنوا5 املقر االجتماعي : شاضع عبد 

 0( الكر8م الخطابي زنقة وجدة ضقم 

الفنيدق - )0 93 الفنيدق  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ضشيد لعوتي :  00  حصة 
أقيمة 000.  دضهم للحصة .

أقيمة    00  : السيد ضشيد لعوتي 
000.  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعوتي  ضشيد  السيد 
زنقة  الخطابي  الكر8م  عبد  شاضع 
 93 0( الفنيدق     0( ضقم  وجدة 

الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لعوتي  ضشيد  السيد 
زنقة  الخطابي  الكر8م  عبد  شاضع 
 93 0( الفنيدق     0( ضقم  وجدة 

الفنيدق املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  3  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم )075.

1279I

HOLDING HBF

STE L3B IMMO
إعال5 متعدد القراضات

HOLDING HBF
 AVENUE CHEFCHAOUNE ((
 R2SIDENCE YASMINE REZ DE
 CHAUSSEE BUREAU N°1 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
STE L3B IMMO «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: مكناس 
،)) شاضع شفشاو5،اقامة ياسمي5 

الطاأق السفلي ،مكتب ضقم 0  
،املدينة الجديدة - 50000 مكناس 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
.55755

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 6) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم   :  قراض 
مايلي: الز8ادة في ضبسمال الشركة من 
 5000000.00 ليصبح    00000.00
أاضافة 59000 حصة جديدة توازي 
أقيمة   واحدة   لك2   100.00DHS
كلية قدضها 4900000.00DHS ، تم 
نقدا   1225000.00Dhs ايداع مبلغ 
أالحساب البنكي للشركة  على اساس 
ضبع  املبلغ االجمالي للز8ادة من طرف 
الشر8كي5 السيدين ادضيس أن يحيى 
الجديد  والشر8ك   ، وسعد لحري�شي 
 HOLDING HBF ممثال في شركة   
SARL ضقم سجيلها التجاضي  3705 

أمكناس.  . 
على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 
مايلي: تعيي5 السيد ألمكي عبد الغني 
أصفته مسير شر8ك ،وك2 من السادة 
العالي  عبد  وبلمكي  محمد  ألمكي 
أصفتهما مسيرين غير شركي5 لشركة 

L3BIMMO ملدة غير محددة 
على  ينص  الذي   :3 ضقم   قراض 
تجديد الثقة لك2 من السيد  مايلي: 
عبد الرحيم ألمكي و السيد ادضيس 
شركي5   مسيرين  أصفتهما  يحيى  أن 
تلتزم  محددة.  غير  ملدة   للشركة 
الشركة في جميع معامالتها أالتوقيع 
الجماعي لك2 من السيد ادضيس أن 
يحيى مع احد من املسيرين املمثلي5 في 
،او عبد  عبد الرحيم ألمكي  السادة  
الغني ألمكي،او محمد ألمكي،او عبد 

العالي ألمكي 
قراض ضقم  5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  تأكيد دخول شر8ك جديد 
 STE HOLDING HBF في  ممثال 
ضبسمال  في  للز8ادة  النهائي  ،واالنجاز 

الشركة
على  ينص  الذي   :5 ضقم    قراض 
صياغة  واعادة  تحيي5   تم  مايلي: 

القانو5 األسا�شي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
على  ينص  الذي   :6 ضقم   أند 
في  الشركة  ضاسمال  حدد  مايلي: 
علي  مقسمة   5000000.00DHS
   100.00DHS أقيمة  حصة   50000

لك2 واحدة
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على  ينص  الذي   :7 ضقم   أند 
في ضاسمال  الشركاء  مساهمة  مايلي: 
يلي;أالنسبة  كما  جاءت  الشركة 
ألمكي50)  الحيم  عبد  للسيد 
تم     25000.00DHS أقيمة  حصة 
  (500 يحيى  أن  ادضيس   ، دفعها  
 1250000.00DHS أقيمة  حصة 
 331250.00DHS دفع  تم 
حصة   (50 ألمكي  الغني  منها،عبد 
دفع   25000.00DHS أقيمة 
سعد   ،  25000.00DHS منها 
أقيمة  حصة    (500 لحري�شي 
منها  دفع   1250000.00DHS
 (5500 ثم   ،  331250.00DHS
 HOLDING لشركة  أالنسبة  حصة 
HBF  أقيمة 2450000.00DHS دفع 

      612500.00DHS منها
على  ينص  الذي   : 5 ضقم   أند 
تجديد الثقة في السيد عبد  مايلي:  
ادضيس  والسيد   ألمكي  الرحيم 
،تعيي5  شركاء  كمسيرين  يحيى  أن 
مسيرين جدد هم السيد عبد الغني 
ألمكي أصفته مسير شر8ك والسيدين 
ألمكي  العالي  وعبد  ألمكي  محمد 
أصفتهم مسيرين غير شركاء.كما تلتزم 
الشركة في جميع معامالتها أالتوقيع 
الجماعي لك2 من السيد ادضيس أن 
يحيى مع احد من املسيرين املمثلي5 في 
،او عبد  عبد الرحيم ألمكي  السادة  
الغني ألمكي،او محمد ألمكي،او عبد 

العالي ألمكي  
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 906 .
1280I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

 OPUS MARKETING
SOLUTIONS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD
 ANFA, RESIDENCE pETIT

 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC

 OPUS MARKETING

 SOLUTIONS CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة موزاض و شاضع آنفا إقامة لوبتي 

أاضادي طاأق 7 - 0330)  الداض 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59783 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OPUS : اإلقتراء أمختصر تسميتها

 MARKETING SOLUTIONS

.CONSULTING

ٱستشاضة   : غرض الشركة أإيجاز 

في التسيير.

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
زنقة موزاض و شاضع آنفا إقامة لوبتي 

الداض    (0330  -  7 طاأق  أاضادي 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : عرافة  ضضوا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عرافة  ضضوا5  السيد 
 1/12 93 شطر  ضقم   3 االزهر عماضة 

 (0000 البيراء  الداض  البرنو�شي 

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عرافة  ضضوا5  السيد 

 1/12 93 شطر  ضقم   3 االزهر عماضة 

 (0000 البيراء  الداض  البرنو�شي 

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

1281I

امغاض عبد الغافوض

HERMANORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

امغاض عبد الغافوض

شاضع الجيش امللكي اقامة النوض ضقم 

  الطاأق االول تطوا5 ، 93000، 

تطوا5 املغرب

HERMANORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طوض 

التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض 

أوض8ا5  حومة امفحيتش وادضاس 

عي5 لحسن طر8ق تطوا5 طنجة - 

93000 تطوا5 املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(5579

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض ح2  املؤضخ في  3 ماضس  )0) 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ضبسمالها  مبلغ    HERMANORD

مقرها  وعنوا5  دضهم    00.000

حومة  أوض8ا5   دواض  اإلجتماعي 

لحسن  عي5  وادضاس  امفحيتش 

طر8ق تطوا5 طنجة - 93000 تطوا5 

املغرب نتيجة ل : الخساضة.

دواض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

وادضاس  امفحيتش  حومة  أوض8ا5  

 - طنجة  تطوا5  طر8ق  لحسن  عي5 

93000 تطوا5 املغرب. 

و عي5:

و  ملهاجر  احمد   السيد)ة( 

امام  املجزضة  حي  طبولة  عنوانه)ا( 

املغرب  تطوا5   93000 املسجد  

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

امفحيتش  حومة  أوض8ا5   دواض   :

تطوا5  طر8ق  لحسن  عي5  وادضاس 

طنجة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   07 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم )080.

1282I

SAGASUD

YASMINE FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شاضع االمير موالي عبد هللا ضقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب

YASMINE FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة 5) ماضس ألوك ي ضقم 50)  

- 70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36 69

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.YASMINE FISH
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الصيد   : أإيجاز  الشركة  غرض 

أالجملة  السمك  تجاضة  البحري 

للبرائع  الطرقي  النق2  والتقسيط 

مالحي  صناعي  تجاضي  نشاط  ك2 

خدماتي.

مشروع   : عنوا5 املقر االجتماعي 

  (50 5) ماضس ألوك ي ضقم  مدينة 

- 70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحما5 كيواض :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

500 حصة    : السيد ضشيد كيواض 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كيواض  الرحما5  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي النهرة زنقة افرا5 ضقم 

05 املر�شى 70000 العيو5 املغرب.

حي  السيد ضشيد كيواض عنوانه)ا( 
املسيرة الخرراء زنقة افرا5 ضقم )) 

املر�شى 70000 العيو5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد ضشيد كيواض عنوانه)ا( 
املسيرة الخرراء زنقة افرا5 ضقم )) 

املر�شى 70000 العيو5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 75  .

1283I

امغاض عبد الغافوض

ADR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

امغاض عبد الغافوض

شاضع الجيش امللكي اقامة النوض ضقم 

  الطاأق االول تطوا5 ، 93000، 

تطوا5 املغرب

ADR SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 
الجيش امللكي اقامة النوض الطاأق 
  ضقم  0 تطوا5 - 93000 تطوا5 

املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 8(63

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   (( في  املؤضخ 

املصادقة على :
ادضيس وقاص  )ة(  تفو8ت السيد 
 50 بص2  من  اجتماعية  حصة    5
سمير ايت  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

واعراب أتاض8خ 07 بأر28  )0).
العز8ز  عبد  )ة(  السيد  تفو8ت 
وقاص 5  حصة اجتماعية من بص2 
سمير  )ة(  السيد  حصة لفائدة    50
ايت واعراب أتاض8خ 07 بأر28  )0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأر28   07 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم  080.

1284I

SAGASUD

STE ELMATARFISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شاضع االمير موالي عبد هللا ضقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب
STE ELMATARFISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي االما5 

ضقم )0 - 000 7 أوجدوض املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36 35
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ELMATARFISH
الصيد   : أإيجاز  الشركة  غرض 
أالجملة  السمك  تجاضة  البحري 
للبرائع  الطرقي  النق2  والتقسيط 
مالحي  صناعي  تجاضي  نشاط  ك2 

خدماتي.
عنوا5 املقر االجتماعي : حي االما5 

ضقم )0 - 000 7 أوجدوض املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
 (50   : السيد عبد الرحيم عتيق 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد حسن زضوال :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عتيق  الرحيم  عبد  السيد 
اقرمود   بعمرا5  ايت  دواض  عنوانه)ا( 

03 55 الصو8رة املغرب.
عنوانه)ا(  زضوال  حسن  السيد 
 55 03 اقرمود  بعمرا5  ايت  دواض 

الصو8رة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عتيق  الرحيم  عبد  السيد 
اقرمود  بعمرا5  ايت  دواض  عنوانه)ا( 

03 55 الصو8رة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 55  .

1285I

ficogedek sarl au

KALUMEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

KALUMEK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 5 
أالطاأق السفلي عماضة  3  ولجة 

ملراني - 50050 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5(997

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.KALUMEK
أيع لوازم   : غرض الشركة أإيجاز 

االملنيوم أالتقسيط
 5 ضقم   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ولجة  عماضة  3   السفلي  أالطاأق 

ملراني - 50050 مكناس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : خالد  االمراني  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خالد  االمراني  السيد 
 3 شقة  ملراني  ولجة  و  3     30

تواضكة 50050 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خالد  االمراني  السيد 
 3 شقة  ملراني  ولجة  و  3     30

تواضكة 50050 مكناس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 888 .

1286I
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كافجيد

R.Y BATIMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 65  مجموعة *ه* حي 

االلفة، 0))0)، الداض البيراء 

املغرب

R.Y BATIMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الصفاء  5 ، شاضع ضحال املسكيني 

الطاأق الثالث ضقم 3  - 0580) 

الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5990(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 R.Y  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BATIMENT

منعش   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عقاضي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع ضحال املسكيني   ، الصفاء  5 

الطاأق الثالث ضقم 3  - 0580) الداض 

البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : الرامي  ياسي5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرامي  ياسي5  السيد 

 (650( الساح2  الخيايطة  دواض 

أرشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرامي  ياسي5  السيد 

 (650( الساح2  الخيايطة  دواض 

أرشيد املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775555.

1287I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

SOBEL ATLAS ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شاضع االمير موالي عبد هللا ، 

55000، خنيفرة املغرب

 SOBEL ATLAS ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ألوك   
زنقة 5 ضقم 58 بم الربيع - 55000 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3773

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOBEL : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.ATLAS ALUMINIUM
بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
  تجاضة

بعمال نجاضة األملنيوم .
ألوك     : عنوا5 املقر االجتماعي 
 55000  - بم الربيع   58 ضقم   5 زنقة 

خنيفرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد ألحسن عبد هللا 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ألحسن عبد هللا عنوانه)ا( 
طنجة  دياض  مجمع  مسنانة  حي 
مجموعة 0  عماضة 5 ضقم 5  90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ألحسن عبد هللا عنوانه)ا(  
مجمع دياض طنجة مجموعة 0  عماضة 

5 ضقم 5  90000 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  االأتدائية أخنيفرة  

 )0) تحت ضقم 50 .
1288I

BOULANGERIE ET PATISSERIE ELAF SARL AU

 BOULANGERIE ET
PATISSERIE ELAF SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 BOULANGERIE ET PATISSERIE
ELAF SARL AU

 LOTISSEMENT SAIDIA N° 39 ،
90090، TANGER MAROC

 BOULANGERIE ET PATISSERIE
ELAF SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السعيدية ضقم 39 - 90090 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5(93

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 BOULANGERIE ET PATISSERIE

.ELAF SARL AU
تهدف   : أإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة في املغرب بو أالخاضج بشك2 
بو  لحسابها  مباشر  غير  بو  مباشر 
بساسا:  ملماضسة  االغياض  لحساب 
صناعة منجات املخبزة و الحلو8ات و 
استغالل مخبزة  املعجنات الغذائية. 
و أيع الخبز  إنتاج و شراء  و حلو8ات. 
و  أالجملة  الحلو8ات  بنواع  و جميع 
التقسيط. التسيير الحر ألي مخبزة بو 

مح2 الحلو8ات
التعهد  الباطن.  من  املقاولة 
و  الصفقات  جميع  في  املشاضكة  و 
العروض املتعلقة أموضوع الشركة. 
التقنية  الدضاسات  جميع  إنجاز 
واالقتصادية واملالية و غيرها. استيراد 
و تصدير جميع املنتجات و املعدات 

املرتبطة أأنشطة الشركة.
موضوع  فإ5  عامة  وبصفة 
جميع  ليشم2  يتسع  قد  الشركة 
العمليات التي ترتبط بشك2 مباشر 
أإحدى  بو جزئيا  كليا  مباشر  غير  بو 
والكفيلة  الذكر  السالفة  األنشطة 
أتطو8ر الشركة و كذلك بي مساهمة 
مباشرة بو غيرمباشرة تحت بي شك2 
بهداف  إلى  تسعى  التي  املقاوالت  في 

مماثلة او ذات صلة بها.
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تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
طنجة   90090  -  39 السعيدية ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : عثماني  نز8ه  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نز8ه عثماني عنوانه)ا( الس 
  5 كوليناص زنقة اأن الصباغ ضقم 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اديبة العيادي عنوانه)ا( 
اليحمدي  محمد  زنقة  النزاهة 
طنجة   90070  5 ضقم  الفح�شي 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 8 3 5).
1289I

امغاض عبد الغافوض

S.AMWATR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

امغاض عبد الغافوض
شاضع الجيش امللكي اقامة النوض ضقم 
  الطاأق االول تطوا5 ، 93000، 

تطوا5 املغرب
S.AMWATR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مزاضع 

مرتي2 حي كاتاال5 ضقم 56 الطاأق ) 
ضقم 5 مرتي2 - 50 93 مرتي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 5579

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0 3 يونيو    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.S.AMWATR
غرض الشركة أإيجاز : التخفيض 

العقاضي.
مزاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 ( الطاأق   56 مرتي2 حي كاتاال5 ضقم 
ضقم 5 مرتي2 - 50 93 مرتي2 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
00  حصة    : السيد وحيد امي5 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
أقيمة    00  : امي5  السيد وحيد 

000.  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد وحيد امي5 عنوانه)ا( 
98 مرتي2  االغراس شاضع غماضة ضقم 

50 93 مرتي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد وحيد امي5 عنوانه)ا( 
98 مرتي2  االغراس شاضع غماضة ضقم 

50 93 مرتي2 املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو    9 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

3 0) تحت ضقم 9865).
1290I

CEDECOM

RAMI AICHI DELIVERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC
RAMI AICHI DELIVERY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي بم2   
زنقة 8 ضقم 0) البرنو�شي البيراء 

008 00)0) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

583565

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 دجنبر   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RAMI : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.AICHI DELIVERY

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البرائع.

بم2     : االجتماعي  املقر  عنوا5 
البيراء  البرنو�شي   (0 ضقم   8 زنقة 

008 00)0) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : عائ�شي  محسن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد الياس الرامي :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن عائ�شي عنوانه)ا( 
  08 ضقم   6 مدخ2   39 انا�شي 

البيراء   (0(00 البرنو�شي البيراء 

املغرب.

عنوانه)ا(  الرامي  الياس  السيد 

وضزازات    5 حي السالم الجديد ضقم 

00)0) البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرامي  الياس  السيد 

وضزازات    5 حي السالم الجديد ضقم 

00)0) البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 - أتاض8خ  البيراء   أالداض  التجاض8ة 

تحت ضقم -.

1291I

EVEIL CONSEIL

AYMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL

 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI

 ، 20250، CASABLANCA

MAROC

AYMAN  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 6) شاضع 

مرس السلطا5  الطاأق   شقة ضقم 

3 - 30 0) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

539553

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5   (0 9 يوليوز     

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. AYMAN

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء..

6) شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

مرس السلطا5  الطاأق   شقة ضقم 

3 - 30 0) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد عياد عبد الكبير 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عياد عبد الكبير عنوانه)ا( 
الطاأق   9 ضقم  حي السواضت زنقة   
الداض البيراء   (03(0 عي5 أرجة    5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عياد عبد الكبير عنوانه)ا( 
الطاأق   9 ضقم  حي السواضت زنقة   
الداض البيراء   (03(0 عي5 أرجة    5

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يوليوز 9 0) تحت ضقم ))7095.

1292I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 JARDIN DE L›ARTISAN
MAROCAIN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
 JARDIN DE L›ARTISAN

MAROCAIN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي كلم  7300 
طر8ق اوض8كا  ألدية تسلطانت  - 

50000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  00
  8 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (008 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها: أمختصر   اإلقتراء 

 JARDIN DE L’ARTISAN  

.MAROCAIN

دضاسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتحقيق جميع بعمال البناء واألعمال 

واألشياء  وتصنيع األشياء   ، املتنوعة 

الحرفية لجميع املعاد5 واملواد الخام 

واالستيراد  املستوضدة  بو  املحلية 

والتصدير.

كلم    : االجتماعي  املقر  عنوا5 

7300 طر8ق اوض8كا  ألدية تسلطانت  

- 50000 مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  العمراني  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  : الرحيم  عبد  الخملي�شي  السيد 

500 حصة أقيمة 00  دضهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العمراني محمد عنوانه)ا( . 

50000 مراكش املغرب.

الرحيم  عبد  الخملي�شي  السيد 

عنوانه)ا( . 50000 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العمراني محمد عنوانه)ا( . 

50000 مراكش املغرب

الرحيم  عبد  الخملي�شي  السيد 

عنوانه)ا( . 50000 مراكش املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    8 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

008) تحت ضقم 583)3.

1293I

SAGASUD

ES SAADLI TOP PROJECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD

شاضع االمير موالي عبد هللا ضقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب

 ES SAADLI TOP PROJECTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مشروع 

مدينة الوفاق ألوك ب ضقم 677  - 

70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36 67

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ES  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SAADLI TOP PROJECTS

مقهى   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وحلو8ات  خبازة  سناك  ومطعم 

تمو8ن وتنظيم الحفالت واملناسبات 

االداضات  تمو8ن  واالجتماعات 

والفنادق.

مشروع   : عنوا5 املقر االجتماعي 

 -   677 ب ضقم  ألوك  الوفاق  مدينة 

70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد محمد السعظلي 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد السعظلي عنوانه)ا( 
  76 الزنقة  الكح2  الحيط  تجزئة 

))  9 جرف امللحة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السعظلي عنوانه)ا( 
 76 الزنقة  لكح2  الحيط  تجزئة 

))  9 جرف امللحة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 73  .

1294I

EXPACT PARTNERS

AGHRAB PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème (0 
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
AGHRAB PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي  7 إقامة 
ضامي ٬  زنقة سبتة ، الطاأق ) ،ضقم 8 
٬ الداضالبيراء املغرب الداضالبيراء 

0000) الداضالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
598535

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AGHRAB PRINT

ملحق   : أإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات الطباعة.

7 إقامة    : عنوا5 املقر االجتماعي 
ضامي ٬  زنقة سبتة ، الطاأق ) ،ضقم 8 

املغرب الداضالبيراء  الداضالبيراء   ٬

0000) الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 AIT ELMOUDDENE السيد 

أقيمة  حصة   Abdenabi :  1.000

00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 AIT ELMOUDDENE السيد 

 EL JADIDA, 4 )عنوانه)ا Abdenabi

 LOT EL AMAL APPT 5  24000 EL

JADIDA املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ACHETOUK Hasnaa السيدة 

 EL JADIDA, 4 LOT EL عنوانه)ا( 

 AMAL APPT 5  24000 EL JADIDA

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 3659 .

1295I

فيد أيست كونسيلتي5

 SAHRAWA MEDIA
CONNEXION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد أيست كونسيلتي5

حي السعادة شاضع موالي اسماعي2 
زنقة أركا5 ضقم  0 الطاأق االول ، 

70000، العيو5 املغرب

 SAHRAWA MEDIA

CONNEXION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

مكة شقة  0 طاأق االول العيو5  - 

70000 العيو5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36 83

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

أمختصر  اإلقتراء  عند 

 SAHRAWA MEDIA  : تسميتها 

. CONNEXION

االنتاج   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السينمائي ........

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - مكة شقة  0 طاأق االول العيو5  

70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيد هشام حرري  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد هشام حرري  
الحي االداضي زنقة 5) ضقم 05 العيو5 

70000 العيو5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مو8م   ايما5  السيدة 

مستودع  الوليد  أن  خالد  شاضع 

 70000 العيو5  ضقم  أدو5  التجهيز 

العيو5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28   05 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1180/21.

1296I

DK PARTNERS MAROC

 CASTLE METALS

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

  CASTLE METALS MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 59 شاضع 

الزضقطوني الطاأق 6 ضقم 8  - 

00000) الداضالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

598779

 (9 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم   (0(0 دجنبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. CASTLE METALS MOROCCO

قطع   •  : أإيجاز  الشركة  غرض 

وختم املعاد5.

• توزيع املعاد5.

املعدنية  الصفائح  بعمال   •

الدقيقة والدقيقة والصناعية.

 ، الحز   ، النشر   ، القص   •

التسو8ة؛

• تزو8ر ، ختم ، تزو8ر.

القطع املؤكسج والقطع أالليزض   •

ونفث املاء

• ثني األسالك املعدنية

جميع املعامالت   ، وبشك2 عام   •

املالية  بو  الصناعية  بو  التجاض8ة 

تتعلق  التي  العقاض8ة  بو  املنقولة  بو 

بشك2 مباشر بو غير مباشر أالغرض 

مماث2  لغرض  بو  للشركة  املؤس�شي 

تعز8ز  في  يساهم  ثانوي  بو  ثانوي  بو 

تنميتها..

59 شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 

 -   8 ضقم   6 الطاأق  الزضقطوني 

00000) الداضالبيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 A.M Castle & Co  :  100 الشركة

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

  A.M Castle & Co الشركة 

طر8ق  جناح    5(0 عنوانه)ا( 

 II أروك  بوك   ((0 كنسينغتو5 

3)605 إلينوي  الواليات املتحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 David Daniel ROGES السيد 

 55700 بنجو  شاضع    3 عنوانه)ا( 

بوضفولت فرنسا

 Patrick Richard السيد 

  5(0 عنوانه)ا(   ANDERSON

بوك   ((0 جناح طر8ق كنسينغتو5 

الواليات  إلينوي    II 60523 أروك 

املتحدة

 Marec Elden EDGAR السيد 

طر8ق  جناح    5(0 عنوانه)ا( 

 II أروك  بوك   ((0 كنسينغتو5 

3)605 إلينوي  الواليات املتحدة
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.

1297I

MOBYCROSS

MOBYCROSS
إعال5 متعدد القراضات

MOBYCROSS

كم   . 500 شاضع شفشاوني ، 

CASABLANCA maroc ،(0000

MOBYCROSS «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: حي 

بضسال5 زنقة 5 ضقم 9 و    - 0000) 

الداضالبيراء املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.(56585

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في  ) يونيو ) 0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 

مايلي: تفو8ت السيد خلي2 األندل�شي 

اجتماعية  حصة   (50 واضطا�شي 

لفائدة  حصة    000 بص2  من 

أتاض8خ  الحسيني  محمد  السيد 

.21/06/2012

على  ينص  الذي   :( ضقم  قراض 

مايلي: تفو8ت السيد خلي2 األندل�شي 

حصة اجتماعية من   (50 واضطا�شي 

السيد  لفائدة  حصة    000 بص2 

محمد املراأط أتاض8خ 21/06/2012.

على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 

مايلي: تفو8ت السيد خلي2 األندل�شي 

اجتماعية  حصة   (50 واضطا�شي 

لفائدة  حصة    000 بص2  من 

أتاض8خ  االحمادي  محمد  السيد 

.21/06/2012

قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 

سيتغير الشك2 القانوني للشركة من 

شركة ذات مسؤولية محدودة شر8ك 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  وحيد 

محدودة 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساهمات النقدية

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

ضبس املال

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

غشت ) 0) تحت ضقم  0050559.

1298I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ÀR  PHARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ÀR  PHARM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 

األض�شي ضقم   ح م الوحدة 5 ضقم 

583  مراكش - 50000 مراكش 

املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.  0335

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في  0 بأر28  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«الطاأق األض�شي ضقم   ح م الوحدة 

5 ضقم 583  مراكش - 50000 مراكش 

موالي  شاضع  «ملحيطة  إلى  املغرب» 

 ( ضقم  شقة  بطرحي،3  هللا،  عبد 

مراكش - 50000  مراكش  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 970)) .

1299I

MOBYCROSS

MOBYCROSS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

MOBYCROSS

كم   . 500 شاضع شفشاوني ، 

CASABLANCA maroc ،(0000

MOBYCROSS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 365 

شاضع الفداء - 0000) الداضالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(56585

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MOBYCROSS

غرض الشركة أإيجاز : استيراد و 

توزيع الدضاجات الناض8ة.

عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 365 

الداضالبيراء   (0000  - شاضع الفداء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

خلي2  واضط�شي  بندل�شي  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

خلي2  واضط�شي  بندل�شي  السيد 
  8 أولو  أنغازي  شاضع  عنوانه)ا( 

0000) الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
خلي2  واضط�شي  بندل�شي  السيد 
  8 أولو  أنغازي  شاضع  عنوانه)ا( 

0000) الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بكتوبر   0) تحت ضقم -.

1300I

فيد أيست كونسيلتي5

OCTAPRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

فيد أيست كونسيلتي5
حي السعادة شاضع موالي اسماعي2 
زنقة أركا5 ضقم  0 الطاأق االول ، 

70000، العيو5 املغرب
OCTAPRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة عصام صوفيا   زنقة  واد 
السبت ضقم 37 الطاأق االول ضقم )0 

العيو5  - 70000 العيو5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
36 8 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OCTAPRO
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اشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ......

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
زنقة   القدس تجزئة عصام صوفيا   

واد السبت ضقم 37 الطاأق االول ضقم 

)0 العيو5  - 70000 العيو5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

التائب   فاضي2  محمد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة   5.000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

التائب   فاضي2  محمد  السيد 

الحاضتي  ادضيس  تجزئة  عنوانه)ا( 
زنقة 9 ضقم 8 العيو5 70000 العيو5 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

التائب   فاضي2  محمد  السيد 

الحاضتي  ادضيس  تجزئة  عنوانه)ا( 
زنقة 9 ضقم 8 العيو5 70000 العيو5 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1177/21.

1301I

EL MAQHOR ABDELHAK

 MELLAL LOUKILI POUR LA
 CONDUITE DES VOITURES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شاضع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

35000  املغرب تاونات، 35000، 

تاونات املغرب

 MELLAL LOUKILI POUR LA

 CONDUITE DES VOITURES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض أني 

وكي2 الولجة قر8ة أا محمد تاونات 

35000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 8(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 MELLAL LOUKILI POUR LA

 CONDUITE DES VOITURES

.SARL

سياضة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تعليم السياقة  .

دواض أني   : عنوا5 املقر االجتماعي 

وكي2 الولجة قر8ة أا محمد تاونات 

35000 تاونات املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الوكيلي   السيد ضضوا5 

حصة أقيمة 5.000 دضهم للحصة .

السيد ايوب املالل  :  500 حصة 

أقيمة 5.000 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ضضوا5 الوكيلي  عنوانه)ا( 

دواض اأني وكي2 الولجة قر8ة أا محمد 

35000 تاونات املغرب.

حي  السيد ايوب املالل عنوانه)ا( 

تاونات   35000 القر8ة   أوطهرات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ضضوا5 الوكيلي  عنوانه)ا( 

دواض اأني وكي2 الولجة قر8ة أا محمد 

35000 تاونات املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  االأتدائية أتاونات  

 )0) تحت ضقم 35.

1302I

العيو5 استشاضات

DATOU TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

العيو5 استشاضات
ضقم  3 شاضع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيو5 املغرب

DATOU TOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 78/  

ألوك ب مدينة الوحدة  - 70000 

العيو5 املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(6307

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 9) ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ألوك ب مدينة الوحدة    78/1 «ضقم 
«زنقة  إلى  العيو5 املغرب»   70000  -

 - الوحدة  0   حي  ضقم  3  اوسرد 

70000 العيو5  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم  6  .

1303I

HASNAOUIA CONTROLE

STE CAM ELEVAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

STE CAM ELEVAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع أير 
انزضا5 ضقم 95 سيدي سليما5 - 
00)5  سيدي سليما5 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3085
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0(0 شتنبر   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CAM ELEVAGE
غرض الشركة أإيجاز : أيع االالت 
الحيوانية+االستيراد و التصدير +أيع 

املواد الفالحية.
شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 - 95 سيدي سليما5  أير انزضا5 ضقم 

00)5  سيدي سليما5 املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 600   : الحيمودي   منير  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : الفرطا�شي  السيد اسماء 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منير الحيمودي  عنوانه)ا( 
الفالحي  للمركز  الوضيفي  السكن 
سليما5  سيدي    5(00  ( 7 ضقم 

املغرب.
الفرطا�شي  اسماء  السيدة 
ضقم  العربي  املغرب  شاضع  عنوانه)ا( 

)  00)5  سيدي سليما5 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منير الحيمودي  عنوانه)ا( 
الفالحي  للمركز  الوضيفي  السكن 
سليما5  سيدي    5(00  ( 7 ضقم 

املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أتاض8خ  سليما5   بسيدي  االأتدائية 

)  ماضس  )0) تحت ضقم 3085.
1304I

العيو5 استشاضات

DATOU TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

العيو5 استشاضات
ضقم  3 شاضع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيو5 املغرب
DATOU TOUR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 78/  
ألوك ب مدينة الوحدة - 70000 

العيو5 املغرب.
تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(6307

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  ماضس  )0)   (9 املؤضخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة( حز8ر 

نبي2  كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم  6  .
1305I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE AL MAQDIS CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE AL MAQDIS CASH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )6 مكرض 
شاضع املقدس حي القدس وجدة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

37077

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE AL : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.MAQDIS CASH

تفو8ض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تحو28 األموال عبر االنترنت او النقال.

عنوا5 املقر االجتماعي : )6 مكرض 

 - وجدة  القدس  حي  املقدس  شاضع 

60000 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : أومدين  طجيو  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أومدين  طجيو  السيد 

حي القدس زنقة االسراء ضقم 7 وجدة 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أومدين  طجيو  السيد 

حي القدس زنقة االسراء ضقم 7 وجدة 

60000 وجدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 353 .

1306I

mohammed boumzebra

ELECTRO ATLAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قف2 التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

ELECTRO ATLAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : الرقم 53 

ألوك ب الياسمي5 - 00)3) الفقيه 

أن صالح املغرب.

قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

.(6(9

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرض  فبراير  )0)   (8 في  املؤضخ 

شركة ذات   ELECTRO ATLAS ح2 

ضبسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوا5  دضهم   100.000,00

ب  ألوك   53 الرقم  اإلجتماعي 

الياسمي5 - 00)3) الفقيه أن صالح 

املغرب نتيجة القفالها بسبب االزمة 

االقتصادية.

و عي5:

السيد)ة( الحسن  لكير و عنوانه)ا( 

الفقيه أن   (3(00 الفقيه أن صالح 

صالح املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

أتاض8خ 8) فبراير  )0) وفي الرقم 53 

الفقيه   (3(00  - ألوك ب الياسمي5 

أن صالح املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   أن  أالفقيه  االأتدائية 

ضقم  تحت  بأر28  )0)   07 أتاض8خ 

.113/2021

1307I

NASSIMCOMPTA sarl

STE AALAF OUM RABII
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA sarl

 Appartement situé au RDC  sis à

 Meknès,  AL MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt N° 9 ، 50000، meknés

maroc

STE AALAF OUM RABII  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 KHENIFRA  Bloc 01 Zenkat

 01 N° 08 Quartier El Massira

   El Olya  - 54000 KHENIFRA

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

3759

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. AALAF OUM RABII

 Activité  : غرض الشركة أإيجاز 

 de soutien à l’agriculture et

traitement primaire des récoltes

 Achat et vente de fourrage et

 alimentation animales

.Import Export

 : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 KHENIFRA  Bloc 01 Zenkat

 01 N° 08 Quartier El Massira

   El Olya  - 54000 KHENIFRA

.MAROC
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بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

 Monsieur ENNAJIM السيد 
حصة أقيمة   MOSTAFA :  1.000

00  دضهم للحصة .
 Monsieur ENNAJIM السيد 
  00 أقيمة   MOSTAFA : 1000

دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 Monsieur ENNAJIM السيد 
   KHENIFRA عنوانه)ا(   MOSTAFA
  Quartier El Massira El OUSTA

.54000 KHENIFRA   maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Monsieur ENNAJIM السيد 
   KHENIFRA عنوانه)ا(   MOSTAFA
  Quartier El Massira El OUSTA

54000 KHENIFRA    MAROC
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  االأتدائية أخنيفرة  

 )0) تحت ضقم 50 .
1308I

العيو5 استشاضات

DATOU TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تفو8ت حصص

العيو5 استشاضات
ضقم  3 شاضع االمير موالي عبد هللا ، 

70000، العيو5 املغرب
DATOU TOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 78/  
ألوك ب مدينة الوحدة  - 70000 

العيو5 املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(6307

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت  ماضس  )0)   (9 في  املؤضخ 

املصادقة على :

لبر�شي  )ة( محمد   تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة   500

000.  حصة لفائدة  السيد )ة( نبي2 

حز8ر أتاض8خ 9) ماضس  )0).

لبر�شي  )ة( محمد   تفو8ت السيد 

بص2  من  اجتماعية  حصة   500

)ة(  السيد  لفائدة   حصة    .000

ماضس   (9 أتاض8خ  الظافيري  فاطنة 

.(0( 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بأر28    3 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم  6  .

1309I

MOBYCROSS

MOBYCROSS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

MOBYCROSS

كم   . 500 شاضع شفشاوني ، 

CASABLANCA maroc ،(0000

MOBYCROSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

بضسال5 زنقة 5 ضقم 9 و    - 0000) 

الداضالبيراء املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0 5 غشت   (8 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   5.000.000»

«000.000.  دضهم» إلى «5.000.000 

تقديم حصص    : عن طر8ق  دضهم» 

نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ     أالداض البيراء   التجاض8ة 

نونبر 5 0) تحت ضقم 6)5 0056.

1310I

akassri omar

ج م ل مروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

akassri omar

 avenue echbilia zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

ج م ل مروك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

عثما5 أن عفا5 زنقة 8) ضقم 50 

تطوا5 - 93000 تطوا5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(9077

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: ج م ل  اإلقتراء أمختصر تسميتها 

مروك.

نق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص لصالح الغير.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 50 ضقم   (8 زنقة  عفا5  أن  عثما5 

تطوا5 - 93000 تطوا5 املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة كوثر املحساني 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  000  : املحساني  كوثر  السيدة 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كوثر املحساني عنوانه)ا( 
تطوا5   35 ضقم  شاضع شهيد كربالء 

93000 تطوا5 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كوثر املحساني عنوانه)ا( 
تطوا5   35 ضقم  شاضع شهيد كربالء 

93000 تطوا5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28  أتاض8خ  0  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 770.

1311I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ÀR  PHARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ÀR  PHARM  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ملحيطة 

شاضع موالي عبد هللا، بطرحي،3 

شقة ضقم ) مراكش - 50000 

مراكش املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.  0335

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  بأر28  )0)  املؤضخ في  0 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

العوطاض زكية  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 970)) .

1312I
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BOULMANI BUREAUTIQUE

BOULMANI BUREAUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

BOULMANI BUREAUTIQUE
 AV DES PINS LOT NARJIS N° 2 ،

90000، TANGER MAROC
 BOULMANI BUREAUTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 8) شاضع 
حمص لوت نرجس )  - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
53995

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0 ( ماضس   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.BOULMANI BUREAUTIQUE
غرض الشركة أإيجاز : أيع وشراء 

املعدات املكتبية.
8) شاضع  عنوا5 املقر االجتماعي : 
 90000  -   ( نرجس  لوت  حمص 

طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر البوملاني :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البوملاني  عمر  السيد 
أرانص ) نرجس شاضع اأن الزضع ضقم 

08  90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البوملاني  عمر  السيد 

أرانص ) نرجس شاضع اأن الزضع ضقم 

08  90000 طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجاض8ة أطنجة  أتاض8خ - تحت ضقم -.

1313I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BAB SMA
إعال5 متعدد القراضات

«BAB SMA» شـــركــــة

شــركـة ذات الـمــســؤولــيـة الــمـحــدودة 

ذات الـشـر8ـك الوحـيـد

ضبســـمــالــهــا 625.000,00 دضهــــم

الــمــقــر االجـتــمـاعــي :  بوزود مــركــز 

بيــت تــڭـالــة تــانـنـت ٲز8ـــالل

عـلى إثر الجمع الـعـام االستـثنـائي 

فبراير  )0)،   (6 أتاض8خ  املنعقـد 

ش.م.م.    »  BAB SMA  » لـشـركة 

مركـز  بوزود    : االجـتماعي  مـقرها   ،

ضبسمالها  تانـنـت ٲز8ـالل،  بيـت تڭـالة، 

625.000,00 دضهم، تـقرض مـا يلـي:  

تـزكية عـملية تفو8ـت الحصـص   •

التي تمت أمراكـش أـتـاض8ـخ    يوليوز 

بسمـا  اآلتية  األشخـاص  أـيـن   (0 9

ؤهــم : 

 Patrick LAMERIE السيد   -

Marie- للسيدة  50) حصة  يفوت 

 Claude,Renée, Josephine

BOUVIER usage BOUVIER-

.DEGRESE

الـجـديـدة  الــشـر8ــكة  إدمــاج   -

 Marie-Claude,Renée, الــسـيـدة 

 Josephine BOUVIER usage

..BOUVIER-DEGRESE

اإليــــداع الـــــقــــانــــونـــــــي :

الــقــانــونـي  اإليــداع  تــم  وقــد 

أاملحكمة  الــرــبط  أــكــتــاأـة  للـشــركـة 

 1/04/2021 االأتدائية أـأز8الل يـــوم 

تحت ضقـم 39 .

1314I

MOBYCROSS

MOBYCROSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

MOBYCROSS

كم   . 500 شاضع شفشاوني ، 

CASABLANCA maroc ،(0000

MOBYCROSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

بضسال5 زنقة 5 ضقم 9 و    - 0000) 

الداضالبيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي -.

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 7) بأر28 5 0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - و      9 ضقم   5 «حي بضسال5 زنقة 

إلى  املغرب»  الداضالبيراء   (0000

عي5  كم     .500 «شاضع شفشاوني 

سبع - 0000) الداضالبيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يوليوز 5 0) تحت ضقم 00580636.

1315I

FIDUCIAIRE AKIF

صيدلية خولة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AKIF

 BD CHEFCHAOUNI N°19

 RESIDENCE GARDEN  ETAGE 1

 BUREAU 4 AIN SEBAA ، 20580،

CASABLANCA MAROC

صيدلية خولة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دياض 

لهرو8ي5 ج ه 7  إقامة  3 مح2 ضقم 

3 لهرو8ي5 - 0000) الداضالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

599 33

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

صيدلية خولة.

غرض الشركة أإيجاز : صيدلية.

دياض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

3 مح2 ضقم  7  إقامة   لهرو8ي5 ج ه 

الداضالبيراء   (0000  - لهرو8ي5   3

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : عر8ف   خولة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيدة خولة عر8ف  

 5 مجموعة  الجديد  مومن  سيدي 
زنقة   ضقم  )  0000) الداضالبيراء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة خولة عر8ف  

 5 مجموعة  الجديد  مومن  سيدي 
زنقة   ضقم  )  0000) الداضالبيراء 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775578.

1316I
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SUCCESSFUL CALL CENTER

SUCCESSFUL CALL CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUCCESSFUL CALL CENTER

شاضع مو�شى اأن نصير اقامة مو�شي 

اأن نصير الطاأق الثالث ضقم 5 ، 

tanger maroc ،90000

 SUCCESSFUL CALL CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

مو�شى اأن نصير اقامة مو�شى اأن 

نصير الطاأق الثالث ضقم 5 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  53(7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SUCCESSFUL CALL CENTER

مركز   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

اأن  مو�شى  اقامة  نصير  اأن  مو�شى 

 - طنجة   5 نصير الطاأق الثالث ضقم 

90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 700   : السيد مصطفى عفو هللا 

حصة أقيمة 70.000 دضهم للحصة .

300 حصة    : السيدة ساضة أكوض 

أقيمة 30.000 دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عفو  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( زنقة فنزو8ال ضقم 6 املصلى 

90000 طنجة املغرب.
حي  السيدة ساضة أكوض عنوانه)ا( 
البرانص   زنقة اأن الرشيق ضقم 5)  

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
هللا  عفو  مصطفى  السيد 
عنوانه)ا( زنقة فنزو8ال ضقم 6 املصلى 

90000 طنجة طنجة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3503.

1317I

FICOMPTA

MARO.CO.NABIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

MARO.CO.NABIL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مكتب ضقم 
8) الطاأق الرابع مكاتب الصفاء 

طر8ق صفرو موالي ضشيد  - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67(75

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.MARO.CO.NABIL

غرض الشركة أإيجاز : املقاول في 
بشغال مختلفة بو البناءات   

ضخامي
لنشر  ميكانيكي  منشر  مستغ2 

الرخام بوالحجاضة
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
ضقم 8) الطاأق الرابع مكاتب الصفاء 
 30000 طر8ق صفرو موالي ضشيد  - 

فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : الصلحا5  نبي2  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : السيد الحسن الصلحا5 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصلحا5 عنوانه)ا(  نبي2  السيد 
ضقم  ) تجزئة عصام زواغة  30000 

فاس املغرب.
الصلحا5  الحسن  السيد 
عصام  تجزئة  ضقم  )  عنوانه)ا( 

.زواغة  30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصلحا5 عنوانه)ا(  نبي2  السيد 
ضقم  ) تجزئة عصام .زواغة  30000 

فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 795 .
1318I

FIDUCIAIRE FIMECOF

IRRIGATION AIT YAAZAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
ضفع ضبسمال الشركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

 IRRIGATION AIT YAAZAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي سفلي 

ضقم 388 تجزئة املنزه ) أوفكرا5 - 

)5030 مكناس املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.396 9

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

ضفع  تم  ماضس  )0)  في  3  املؤضخ 

ضبسمال الشركة أمبلغ قدضه «60.000 

إلى  دضهم»    0.000» بي من  دضهم» 

:  تقديم  «70.000 دضهم» عن طر8ق 

حصص نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 957 .

1319I

MOBYCROSS

MOBYCROSS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

MOBYCROSS

كم   . 500 شاضع شفشاوني ، 

CASABLANCA maroc ،(0000

MOBYCROSS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

شفشاوني 500.   كم عي5 سبع - 

0000) الداضالبيراء املغرب.

تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(56585

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (0(0 دجنبر   (5 في  املؤضخ 

املصادقة على :

محمد   )ة(  السيد  تفو8ت 

حصة اجتماعية   (5.000 االحمادي 

لفائدة   حصة   (5.000 بص2  من 

السيد )ة( اوجاوا  شوتاضو أتاض8خ 5) 

دجنبر 0)0).
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تفو8ت السيد )ة( محمد  املراأط 

حصة اجتماعية من بص2   (5.000

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (5.000

دجنبر   (5 أتاض8خ  شوتاضو  اوجاوا  

.(0(0

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 (9 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 55))77.

1320I

ACS CONSEILS

 YAZAN AUTOS

ACCESSOIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب

 YAZAN AUTOS ACCESSOIRES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الجوال5 جميلة 6 عماضة 76 ضقم 80 

- 0330) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59(655

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  يناير  )0)    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.YAZAN AUTOS ACCESSOIRES

أيع قطع   : غرض الشركة أإيجاز 

السياضات.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الجوال5 جميلة 6 عماضة 76 ضقم 80 - 

0330) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الدهبي  محمد  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

  .000   : السيد اشرف وازاو8ت 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : الدهبي  اسامة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الدهبي  محمد  السيد 
ضقم  زنقة  8)  عبد هللا  موالي  حي 

الداض   (0330 الشق  عي5   35 

البيراء املغرب.

السيد اشرف وازاو8ت عنوانه)ا( 
 8 0  شقة  53 عماضة  ) زنقة  ساملية 

0330) الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  الدهبي  اسامة  السيد 
ضقم  زنقة  8)  عبد هللا  موالي  حي 

الداض   (0330 الشق  عي5   35 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدهبي  محمد  السيد 
ضقم  زنقة  8)  عبد هللا  موالي  حي 

الداض   (0330 الشق  عي5   35 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 0( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 09)768.

1321I

COMPTAFFAIRES

SUNFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ح2 شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SUNFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5)) 

تجزئة الحر8ة   الطاأق الثالث شقة 

ضقم 9 - 8800) املحمدية املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(59(7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

6) فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  00.000 ضبسمالها  مبلغ    SUNFA

 ((5 دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

تجزئة الحر8ة   الطاأق الثالث شقة 

املغرب  املحمدية   (8800  -  9 ضقم 

صعوبة في تحقيق هدف   : نتيجة ل 

الشركة.

 ((5 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة الحر8ة   الطاأق الثالث شقة 

ضقم 9 - 8800) املحمدية املغرب. 

و عي5:

و  زوبيد  سميرة   السيد)ة( 

 35 ضقم  الصديق  حي  عنوانه)ا( 

كمصفي  املغرب  املحمدية   (8800

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتراء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

: 5)) تجزئة الحر8ة   الطاأق الثالث 

شقة ضقم 9

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم  )9.

1322I

ACS CONSEILS

ILI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب

ILI CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
السدضي مجموعة 5 زنقة 8) ضقم 5) 
59  شاضع يعقوب املنصوض الطاأق 
3 ضقم )  0330) الداض البيراء 

املغرب.
تفو8ت حصص

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
. 85553

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   (0(0 دجنبر   (3 في  املؤضخ 

املصادقة على :
الحق  عبد  )ة(   السيد  تفو8ت 
جبري  99 حصة اجتماعية من بص2 
)98.  حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 
الكر8م جبري أتاض8خ 05 يناير  )0).

الحق  عبد  )ة(   السيد  تفو8ت 
من  اجتماعية  حصة  جبري  99 
بص2 )98.  حصة لفائدة  السيد )ة( 
محمد العزضي أتاض8خ 05 يناير  )0).
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم )76785.

1323I

LAAJEB ACCOUNTING

STE CANOVES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 مسير جديد للشركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

STE CANOVES  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي جنا5 
ز8وز8و الطواأ2 السفلى ضقم 03 
الطاأق األض�شي  - 93000 تطوا5 

املغرب.
تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.(86(9

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيي5  8  فبراير  )0)  املؤضخ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

أوزموض نعيمة كمسير وحيد
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تبعا لقبول استقالة املسير.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس   08 أتاض8خ  االأتدائية أتطوا5  

 )0) تحت ضقم 578.

1324I

conseils sarl

CONSTRUFIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils sarl
شاضع لبنا5 اقامة يامنة   مكتب 
ضقم 9  طنجة، 90000، طنجة 

املغرب
CONSTRUFIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي    زنقة 
اأن أانا الطاأق السفلي - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  5593
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)     
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CONSTRUFIT
االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي.
زنقة      : عنوا5 املقر االجتماعي 
 90000  - السفلي  الطاأق  أانا  اأن 

طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
حصة   5   : البقالي  السيدة سناء 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
  9   : الحمياني  ساضة  السيدة 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

  9   : السيدة ياسمي5 الحمياني 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

  9   : الحمياني  افنا5  السيدة 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

السيدة نوض الحمياني :  9  حصة 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .

  9   : الحمياني  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 000.  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البقالي  سناء  السيدة 

شاضع ولي العهد اقامة سفيا5 ألوك ا 

ضقم 9 90000 طنجة املغرب.

السيدة ساضة الحمياني عنوانه)ا( 

حي القصيبي زنقة او ضقم 5  قطعة 3 

90000 طنجة املغرب.

الحمياني  ياسمي5  السيدة 

اقامة  العهد  ولي  شاضع  عنوانه)ا( 

سفيا5 ألوك ا ضقم 9 90000 طنجة 

املغرب.

السيدة افنا5 الحمياني عنوانه)ا( 

شاضع ولي العهد اقامة سفيا5 ألوك ا 

ضقم 9 90000 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  الحمياني  نوض  السيدة 

شاضع ولي العهد اقامة سفيا5 ألوك ا 

ضقم 9 90000 طنجة املغرب.

السيد يوسف الحمياني عنوانه)ا( 

شاضع ولي العهد اقامة سفيا5 ألوك ا 

ضقم 9 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ساضة الحمياني عنوانه)ا( 

حي القصيبي زنقة او ضقم 5  قطعة 3 

90000 طنجة املغرب

الساحلي  اللواح  ايوب  السيد 

 76 زنقة  السواني  منظر  عنوانه)ا( 

ضقم 7) 90000 طنجة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (( أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )5063).

1325I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 QUARTZ SCHOOL DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
ضقم 8 الطاأق 5 الشقة 9 اقامة 

الحر8ة شاضع فلسطي5 ، 30000، 

فاس املغرب

 QUARTZ SCHOOL DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 83  

تجزئة أنشقرو5 أنسودة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67(7 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)    5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 QUARTZ SCHOOL DE  :

.L’ENSEIGNEMENT PRIVE

التعليم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الخصو�شي.
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم 83  

 - فاس  أنسودة  أنشقرو5  تجزئة 

30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عز8ز خمجا5 :  3   حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 87   : السيد عبد العالي القلوب 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عبد املجيد طاهري :  30  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد احمد كوكب :  58  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 87   : السيد عبد الخالق أوز8د 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 87   : السيد عبد السالم النادي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد عبد السالم النوضي :  75  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد طاضق الطو28 :  75  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خمجا5  عز8ز  السيد 
الكامرو5  زنقة   (5 الكرامة  شاضع 

الزهوض 30000 فاس املغرب.

القلوب  العالي  عبد  السيد 

ضقم  55  الوحدة  حي  عنوانه)ا( 

أنسودة 30000 فاس املغرب.
طاهري  املجيد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( ضقم 6 شاضع املدضسة االولى 

أنسودة 30000 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  كوكب  احمد  السيد 
 30000 أنسودة    ( زنقة   (0 ضقم 

فاس املغرب.

أوز8د  الخالق  عبد  السيد 

اقامة امي5 عماضة ب ضقم  عنوانه)ا( 

6 الجديدة 30000 الجديدة املغرب.

النادي  السالم  عبد  السيد 

تازة  املركز  از8اض  اوالد  عنوانه)ا( 

30000 تازة املغرب.

النوضي  السالم  عبد  السيد 
سعيد  تجزئة    83 ضقم  عنوانه)ا( 

فاس   30000 أنسودة   أنشقرو5 

املغرب.

عنوانه)ا(  الطو28  طاضق  السيد 

 30000 حي الوحدة أنسودة     (98

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الطو28  طاضق  السيد 

 30000 حي الوحدة أنسودة     (98

فاس املغرب
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أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  79 .

1326I

PME CONSULTING GROUP

إسكان قرواش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP

3  إقامة املوحدين شاضع مصر م ج 

فاس ، 30000، فاس املغرب

إسكا5 قرواش شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر   

القطعة  8 تجزئة املستقب2   طر8ق 
ضبس املاء زواغة - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67337

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء أمختصر تسميتها : إسكا5 

قرواش.

اإلنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

العقاضي وبصفة عامة ك2 العمليات 

العقاض8ة  وغير  العقاض8ة  التجاض8ة 

واملالية املتعلقة أصفة مباشرة بو غير 

مباشرة أالهدف املذكوض بعاله.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

املستقب2    تجزئة  القطعة  8    

طر8ق ضبس املاء زواغة - 30000 فاس 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : قرواش  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50   : قرواش  ضضوا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد علي القاسمي :  50) حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف قرواش عنوانه)ا( 

زواغة  حي  ب  ألوك  مكرض   89 ضقم 

30000 فاس املغرب.

السيد ضضوا5 قرواش عنوانه)ا( 

83 تجزئة املستقب2 أنسودة 30000 

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  القاسمي  علي  السيد 

 33300 دواض اوالد عبد هللا تيساف  

اوطاط الحاج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف قرواش عنوانه)ا( 

زواغة  حي  ب  ألوك  مكرض   89 ضقم 

30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  85 .

1327I

أنسالم العربي

SEHE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أنسالم العربي

حي البرانص القديمة ، 90000، 

طنجة املغرب

SEHE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مجمع 

العرفا5 عماضة 89) الطاأق   ضقم 

) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 08555

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم   (0(0 يناير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.SEHE : اإلقتراء أمختصر تسميتها

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء و الصباغة.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
العرفا5 عماضة 89) الطاأق   ضقم ) 

- 90000 طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد الداودي :  60 حصة 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .

السيد بحمد الداودي :  50 حصة 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .

السيد محمد الداودي : 60 أقيمة 

60.000 دضهم.

السيد بحمد الداودي : 50 أقيمة 

50.000 دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الداودي عنوانه)ا( 

 09 ألوك   57 ضقم  الرشاد  تجزئة 

000 3 صفرو املغرب.

الداودي عنوانه)ا(  بحمد  السيد 
000 3 صفرو  3 5 حي أودضهم  ضقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الداودي عنوانه)ا( 

 09 ألوك   57 ضقم  الرشاد  تجزئة 

000 3 صفرو املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بكتوبر   0( أتاض8خ  التجاض8ة أطنجة  

0)0) تحت ضقم -.

1328I

FIDERSER

STE MERT SPCIAL AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE MERT SPCIAL AUTO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

جلي2 التازي ضقم 5) سيدي سليما5 

- 00)5  سيدي سليما5 املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 07 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 6) ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

5) سيدي  «تجزئة جلي2 التازي ضقم 

سليما5  سيدي    5(00  - سليما5 

ز8راضة   الواد  «السالطنة  إلى  املغرب» 

  6 00  - ) سيدي قاسم  كراج ضقم 

سيدي قاسم  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية بسيدي سليما5  أتاض8خ 5  

بأر28  )0) تحت ضقم 101/2021.

1329I

SOUHAL CONSULTING

NOUVELLE MANISS HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  NOUVELLE MANISS HOTEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
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وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
املساض الرقم 609 الطاأق   الشقة 

5  - 5000 مراكش املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
. 5 67

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
0)0) تقرض ح2  7) دجنبر  املؤضخ في 
  NOUVELLE MANISS HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ضبسمالها  مبلغ  الوحيد  الشر8ك 
مقرها  وعنوا5  دضهم   500.000
 609 الرقم  املساض  تجزئة  اإلجتماعي 
5000 مراكش   -   5 الطاأق   الشقة 
الصحية  اللحالة  نتيجة  املغرب 

للشر8ك الوحيد .
و عي5:

و  املتسلي  االله   عبد  السيد)ة( 
مراكش   50000 مراكش  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   (0(0 دجنبر   (7 أتاض8خ 
الشقة  الطاأق     609 املساض الرقم 

5  - 50000 مراكش املغرب.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    ( أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 859)) .
1330I

JURIS EXPEDIA

 Societe Immobilière
Gabbes

إعال5 متعدد القراضات

JURIS EXPEDIA
 QUARTIER MANDARONA
 N 269 SIDI MAAROUF -
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Societe Immobilière Gabbes
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: 
 KM 10,600 Prolongement

 Boulevard Chefchaoueni, Ain
  Sebâa, Quartier Industriel

 Casablanca - 20000 casablanca
.maroc

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.9038 
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 8) دجنبر 0)0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي:  
املبرمي5  الهبة،  عقدي  تفعي2  تم 

أتاض8خ 30 يناير 0)0) ؛
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
املبرمة  الهبة،  عقود   3 تفعي2  تم 

أتاض8خ 8) بكتوبر 0)0) ؛
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
املبرمة  الهبة،  عقود   6 تفعي2  تم 

أتاض8خ )  نونبر 0)0) ؛
قراض ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
أتاض8خ 8) دجنبر 0)0)، تم املوافقة 
طرف  من  حصة    50 تفو8ت  على 
السيد ضشيد أنكيرا5 لفائدة السيد 

عمر أنكيرا5 
على  ينص  الذي   :5 ضقم  قراض 
تعيي5 كمسير للشركة السيد  مايلي: 
نجيب أنكيرا5، من جنسية مغربية، 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2  و 

B395560 ؛
على  ينص  الذي   :6 ضقم  قراض 
تعيي5 كمسير للشركة السيد  مايلي: 
مغربية،  جنسية  من  أنكيرا5،  عمر 
ضقم  الوطنية  للبطاقة  الحام2  و 

 BE57(580.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تعدي2 النظام األسا�شي للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم  77506.

1331I

ACS CONSEILS

 BROTHERS IMPORT
AUTOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب

 BROTHERS IMPORT AUTOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

توفيق زنقة 6 ضقم 8 عي5 الشق  - 

0330) الداض البيراء املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 98 95

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 07 دجنبر 0)0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عي5   8 ضقم   6 زنقة  توفيق  «تجزئة 

البيراء  الداض   (0330  - الشق  

 35 زنقة  العماض8ة  «حي  إلى  املغرب» 
0330) الداض   - )0) عي5 الشق  ضقم 

البيراء  املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 0 7655.

1332I

SAGASUD

AFTISSAT ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD

شاضع االمير موالي عبد هللا ضقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب

AFTISSAT ASSISTANCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة ضسم عقاضي عدد 358)/7  

أوجدوض - 000 7 أوجدوض املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

36 93

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. AFTISSAT ASSISTANCE

خدمات   : أإيجاز  الشركة  غرض 

االسعاف نق2 املر�شى .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الوحدة ضسم عقاضي عدد 2348/17 

أوجدوض - 000 7 أوجدوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الواحد زنجي :  5.000) 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد احمد الحوا�شي :  5.000) 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (50  : زنجي  الواحد  عبد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

 (50  : الحوا�شي  احمد  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الواحد زنجي عنوانه)ا( 
حي الوحدة أوجدوض 000 7 أوجدوض 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد الحوا�شي عنوانه)ا( 

  569 حي القدس تجزئة الراحة ضقم 

70000 العيو5 املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم -.

1333I

ACS CONSEILS

TRECH HOUSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطاأق 

) ، 00 6)، أرشيد املغرب
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TRECH HOUSING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5 ) شاضع 
اأن سينا حي الهنا حي الحسني - 
0330) الداض البيراء املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.5 7853

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 30 نونبر 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الهنا حي  اأن سينا حي  شاضع   ( 5»
البيراء  الداض   (0330  - الحسني 
اأراهيم  شاضع   380» إلى  املغرب» 
 ( عماضة  النخي2  اقامة  الروداني 
البيراء   الداض   (0330  - متجر   

املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 765596.
1334I

VALUE POINT PARTNERS

MONTYCA IMMIGRATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN   9

 CASABLANCA ETG 4 N°29،
20360، CASABLANCA MAROC
  MONTYCA IMMIGRATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الداض 
البيراء، أوضكو5، 7زاو8ة زنقة 

سلطا5 عبد الحميد و زنقة 
شعيب أن طيب  الطاأق ) شقة 

5، 0000)، املغرب. - 0360) الداض 
البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59886 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. MONTYCA IMMIGRATION
تقديم   -  : غرض الشركة أإيجاز 

استشاضات للشركات واألفراد
- التدض8ب والتوجيه 

الداض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
زنقة  7زاو8ة  أوضكو5،  البيراء، 
سلطا5 عبد الحميد و زنقة شعيب 
أن طيب  الطاأق ) شقة 5، 0000)، 
البيراء  الداض   (0360  - املغرب. 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 599   : السيدة لحري�شي شم�شي 
حصة أقيمة 59.900 دضهم للحصة .
السيدة لحري�شي نوض :  599 حصة 

أقيمة 59.900 دضهم للحصة .
السيد لحري�شي محمد :  ) حصة 

أقيمة 00) دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة لحري�شي شم�شي عنوانه)ا( 

) 50 شاضع دوضنال مونر8ال كندا  
68.192/58.585- مونر8ال كندا.

عنوانه)ا(  نوض  لحري�شي  السيدة 
) 50 شاضع دوضنال مونر8ال كندا  
68.192/58.585- مونر8ال كندا.

السيد لحري�شي محمد عنوانه)ا( 
5 زنقة جب2 أو8بال5 شقة  )  أبوضكو5 
الداض البيراء   0050) الداض البيراء  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لحري�شي محمد عنوانه)ا( 
5 زنقة جب2 أو8بال5 شقة  )  أبوضكو5 
الداض البيراء   0050) الداض البيراء  

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

ماضس  )0) تحت ضقم 65)775.
1335I

ELHANBALI CONSEILS SARL

AGRI BENI AMIR    اكري بني 

عمير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

ELHANBALI CONSEILS SARL

 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS

 BERRECHID BP 52 POSTE

 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC

AGRI BENI AMIR    اكري أني عمير  

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )5  

تجزئة أدض الدضوة أرشيد - 00 6)  

أرشيد املغرب .

ضفع ضبسمال الشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 58(7

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  ماضس  )0)   08 في  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   (.  3.000»

 (.( 3.000» إلى  دضهم»    00.000»

تقديم حصص    : عن طر8ق  دضهم» 

نقدية بو عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 585.

1336I

LOGIFIN

LA PASTELERIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE OUED ZIZ, RES (0

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°

 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

LA PASTELERIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي إقامة 

العز8ز8ة شاضع اململكة العربية 

السعودية، طاأق 3 ضقم 0)  - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

  530 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.PASTELERIA

غرض الشركة أإيجاز : - مخبز.

جميع  وتنظيم  الطعام  تقديم   -

املؤتمرات  مث2  الترفيه  بنواع 

والحفالت واالحتفاالت الرسمية وغير 

امليالد  وبعياد  واألعراس  الرسمية 

وغيرها.

- األحداث والتواص2.

لصالح  األحزاب  تنظيم   -

املجتمعات واألفراد.

العمليات  جميع   ، بعم  وبشك2 

بو  املالية  بو  التجاض8ة  بو  الصناعية 

تتعلق  قد  التي  العقاض8ة  بو  املنقولة 

بشك2 مباشر بو غير مباشر أموضوعها 

املماث2 بو ذي الصلة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

العربية  اململكة  شاضع  العز8ز8ة 
السعودية، طاأق 3 ضقم 0)  - 90000 

طنجة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : مفهوم  مر8م  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .



9045 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مر8م مفهوم عنوانه)ا( حي 
ضقم  مركب سفيا5 طاأق     ( االم2 

6) اقامة 5 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مر8م مفهوم عنوانه)ا( حي 
ضقم  مركب سفيا5 طاأق     ( االم2 

6) اقامة 5 90000 طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3590.

1337I

FIGESEC SARLAU

BELVAS FER بيلباس فير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC
أيلباس فير BELVAS FER  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي متجر ضقم 
0)5 تجزئة ض8اض اوض8كا  تسلطانت 

مراكش - 50065  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  37 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء أمختصر تسميتها : أيلباس 

. BELVAS FER فير

غرض الشركة أإيجاز :  مقاول في 
نجاضة االلومنيوم -املقاول في التزو8د 

أاال لومنيوم واملرايا ووضعها-تاجر.
عنوا5 املقر االجتماعي : متجر ضقم 
تجزئة ض8اض اوض8كا  تسلطانت   5(0

مراكش - 50065  مراكش املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : تغيام   العربي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تغيام   العربي  السيد 
 (57 ضقم  ألوك5   النخي2  تجزئة 

سيبع  . 50050 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  تغيام   العربي  السيد 
 (57 ضقم  ألوك5   النخي2  تجزئة 

سيبع 50050 مراكش املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم  98)) .
1338I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«DOUNIA CERAME»
إعال5 متعدد القراضات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
«DOUNIA CERAME»  «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: بضض 

الحطة والجنا5، دواض بوالد 
الغربا5، جماعة موالي عبد هللا - - 

الجديدة املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. 7989

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 08 بأر28  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
-1 تفو8ت السيد محمد ألحمر جميع 
حصة(    000( في الشركة  حصصه 
لفائدة السيد عبد السالم اليحسيني. 
 ،53 نق2 مقر الشركة من الزنقة   2-
ضقم 0  و0  مكرض، سيدي معروف، 
الحطة  بضض  إلى:  البيراء  الداض 
الغربا5،  بوالد  دواض  والجنا5، 
تعيي5   3- هللا.  عبد  موالي  جماعة 
السيد عبد السالم اليحسيني كمسير 
وحيد للشركة ملدة غير محدودة بعد 

استقالة السيد محمد ألحمر.
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
ينص  الذي   :4-6-7-14 ضقم  أند 
الخاصة  البنود  تعدي2  مايلي:  على 
وتوز8ح  واملساهمي5  الشركة  أمقر 

حصص الشركاء ومسير الشركة.
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 5  بأر28 

 )0) تحت ضقم 0)63).
1339I

STE PRO-CONSULTING

ارري باور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING
5  شاضع جمال الدين االفغاني 
الطاأق االول الرقم 3 ، 60000، 

وجدة املغرب
اضضي أاوض شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 
عطية قساض8ة الفتح ضقم دكا5 55 
 OUJDA-ANGAD 60000 وجدة

OUJDA-ANGAD املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 37079
في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اضضي   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

أاوض.

دضاسة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتنفيذ مشاضيع نظام الري.

زنقة    0  : عنوا5 املقر االجتماعي 

 55 الفتح ضقم دكا5  عطية قساض8ة 

 OUJDA-ANGAD 60000 وجدة 

OUJDA-ANGAD املغرب .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد القادض أوكامبلة  :  350 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : عبدالكبير  دسم  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : السيد عثما5 أود حيم  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أوكامبلة   القادض  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي املسيرة الخرراء  زنقة 

القصر   9( 50 ضقم    لشهامة   ا 

الكبير  املغرب.

السيد عثما5 أود حيم  عنوانه)ا( 

  3 حي �شي لحرر تجزئة وهابي ضقم 

60000 وجدة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد دسم عبدالكبير عنوانه)ا(  

أركا5   الليمو5  حي  اسطنبول  زنقة 

63000 أركا5  املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 355 .

1340I
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HANA COMPTA MAROC

«EXTRA MATERIELS»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA ، 24000، EL JADIDA

MAROC

«EXTRA MATERIELS» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مربب ضقم 

)، تجزئة البدض، أقعة ضقم   و)، 

الجديدة. - 5000) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7985

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.«EXTRA MATERIELS»

أيع   *  : أإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء  املعدات الصناعية ،الفالحية 

وبعمال البناء. * كراء جميع األدوات و 

* بعمال مختلفة بوالبناء . املعدات.  

عنوا5 املقر االجتماعي : مربب ضقم 

و)،  ضقم    أقعة  البدض،  تجزئة   ،(

الجديدة. - 5000) الجديدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد اإلاله معتصم :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : معتصم  الحسن  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

معتصم  اإلاله  عبد  السيد 
5000) الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب.
السيد الحسن معتصم عنوانه)ا( 

الجديدة 5000) الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
معتصم  اإلاله  عبد  السيد 
5000) الجديدة  عنوانه)ا( الجديدة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 5  بأر28 

 )0) تحت ضقم 7 63).

1341I

FLASH ECONOMIE

JAIS CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JAIS CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 67  شاضع 
عبد املومن إقامة اليمامة) ب( الطاأق 

  ضقم ) - 0000)  الداض البيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
599 5 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAIS  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CONSEIL
خدمة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

. ORANGE اإلتصاالت
  67  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
اليمامة)  إقامة  املومن  عبد  شاضع 
الداض    (0000  -  ( ضقم  الطاأق    ب( 

البيراء املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : أري�شي  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أري�شي  يوسف  السيد 
 6 الطاأق  شاضع أئر آنزضا5 دضج ب   
  (0000 إقامة اليوسفية   6( الشقة 

الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أري�شي  يوسف  السيد 
 6 الطاأق  شاضع أئر آنزضا5 دضج ب   
  (0000 إقامة اليوسفية   6( الشقة 

الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775585.
1342I

أنسالم العربي

ZLH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أنسالم العربي
حي البرانص القديمة ، 90000، 

طنجة املغرب
ZLH TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي مجمع 

العرفا5 عماضة )8  الطاأق االض�شي 
ضقم   - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  58(5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZLH  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.TRANS
النق2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني و الدولي للبرائع.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
الطاأق االض�شي    8( العرفا5 عماضة 

ضقم   - 90000 طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    : السيدة ساضة لحرش 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
السيدة سلمى لحرش :  50 حصة 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
أقيمة   50  : السيدة ساضة لحرش 

50.000 دضهم.
50 أقيمة   : السيدة سلمى لحرش 

50.000 دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لحرش  ساضة  السيدة 
العرفا5 ) عماضة )8  ضقم   90000 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  لحرش  سلمى  السيدة 
اقامة   39 شقة   5 دال  عماضة 
السادس  محمد  شاضغ  سجلماسة 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحرش  ساضة  السيدة 
العرفا5 ) عماضة )8  ضقم   90000 

طنجة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  3  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم -.
1343I



9047 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

 شيشا سعيد محاسب معتمد أالرشيدية

MC AGRICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شر8ك

شيشا سعيد محاسب معتمد 
أالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا أن علي 
الواد لحمر الرشيدية الرشيدية، 

000)5، الرشيدية الرشيدية
MC AGRICULTURE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي )66 

تجزئة موالي علي الشر8ف 
الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب.
وفاة شر8ك

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.   (009/7(77

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤضخ في 30 ماضس  )0) تم اإلعالم 
  KARL HEINZ ERTL أوفاة الشر8ك
 
ً
تبعا الوضثة  على  حصصه  توزيع  و 
يونيو    0 في  املؤضخ  اإلضاثة  لرسم 

0)0) أالشك2 األتي :
 ERTL WOLFGANG السيد)ة(  

WALTER  ،  2.500 حصة .
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 88 .
1344I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

ARIMAJE NEGOCASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AMIN
EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM
 D APPT 8 HAY IZDIHAR
 MARRAKECH ، 40100،
MARRAKECH MAROC

ARIMAJE NEGOCASH شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دياض 

مرجا5 طر8ق الداض البيراء ضقم )  

 GH7 - 40000 عماضة 3 مجموعة

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

56(0

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ARIMAJE NEGOCASH

غرض الشركة أإيجاز : وسيط في 

تحو28 األموال والخدمات املالية.

دياض   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
  ( ضقم  مرجا5 طر8ق الداض البيراء 

 GH7 - 40000 مجموعة   3 عماضة 

مراكش املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : ازهر  سفيا5  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيا5 ازهر عنوانه)ا( دواض 

اسفي    (0 60 أوكدضة   الصهيبات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيا5 ازهر عنوانه)ا( دواض 

اسفي    (0 60 أوكدضة   الصهيبات 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  التجاض8ة أمراكش  

 )0) تحت ضقم 950)) .

1345I

Fiduciaire  la clarté

IRRI EVOLUTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté
5 تجزئة ألعباس  ضقم 3 طر8ق 

عي5 الشقف فاس ، 30050، فاس 
املغرب

IRRI EVOLUTION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5  تجزئة 
سبرونوض   شقة   حي األزهر شاضع 
اأن الخطيب  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
67(79

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IRRI  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.EVOLUTION SARL
بعمال   •  : غرض الشركة أإيجاز 
الري  بنظمة   •   - متنوعة  زضاعية 
االستغالل  تجهيزات   • أالتنقيط 

الزضاعي.
عنوا5 املقر االجتماعي : 5  تجزئة 
حي األزهر شاضع  شقة    سبرونوض   
اأن الخطيب  - 30000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 600   : محمد  أرني�شي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
 500   : السيد أرني�شي عبدالعز8ز 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  أرني�شي  السيد 
حي  شقة    سبرونوض    تجزئة    5
 30000 الخطيب   اأن  شاضع  األزهر 

فاس املغرب.

عبدالعز8ز  أرني�شي  السيد 

عنوانه)ا(  تجزئة سبرونوض   شقة   

حي األزهر شاضع اأن الخطيب  30000 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  أرني�شي  السيد 

حي  شقة    سبرونوض    تجزئة    5

 30000 الخطيب   اأن  شاضع  األزهر 

فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    3 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 796 .

1346I

fidexpertise

OGOPRESSING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise

3  زنقة القصرالطاأق الخامس 

شقة ضقم  0  معاضف الداضالبيراء. 

، 0000)، الداضالبيراء. املغرب

OGOPRESSING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

احمد املجاطي اقامة البس الطاأق 

االول ضقم 8 - 0330) الداضالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59897 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.OGOPRESSING

تشغي2   : أإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة مغسلة

أالعمليات  والكي  الشحوم  إزالة 

امليكانيكية
زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

الطاأق  البس  اقامة  املجاطي  احمد 

الداضالبيراء   (0330  -  8 االول ضقم 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد شنكير حسن :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

نقدية   : حسن  شنكير  السيد 

أقيمة 00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حسن  شنكير  السيد 
جميلة   زنقة 7 ضقم  5 س د 0330) 

البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  شنكير  السيد 
جميلة   زنقة 7 ضقم  5 س د 0330) 

البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم -.

1347I

manal makhoukhi

HSTEP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

manal makhoukhi

 lot almamoun N 66 RDS

 BOUZNIKA Lot almamoun N

 66 rds BOUZNIKA، 13100،

bouznika maroc

HSTEP  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 5)) 

تجزئة الحر8ة    الطاأق 3 شقة 9  - 
8800)   املحمدية   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(757 

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.HSTEP : اإلقتراء أمختصر تسميتها
موزع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

العطوض و مواد التجمي2.
 ((5  : االجتماعي  املقر  عنوا5 
تجزئة الحر8ة    الطاأق 3 شقة 9  - 

8800)   املحمدية   املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : حادق  هشام  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
  000  : حادق  هشام  السيد 

أقيمة 00  دضهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حادق  هشام  السيد 
الراشدية 3 ألوك ب ضقم   6 العالية 

8800) املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حادق  هشام  السيد 
الراشدية 3 ألوك ب ضقم   6 العالية 

8800) املحمدية املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 أتاض8خ  أاملحمدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم 8 7.
1348I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE RETAKYOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 ضقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

STE RETAKYOU TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر 

السات فركلة العليا - 600)5 

تنجداد املغرب.
ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

. 38 5

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم  بأر28  )0)   08 في  املؤضخ 
قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

«00.000  دضهم» بي من «00.000  

عن  دضهم»   (00.000» إلى  دضهم» 

بو  نقدية  حصص  تقديم    : طر8ق 

عينية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 87 .

1349I

mohammed boumzebra

T.P.C SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

T.P.C SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي دواض اوالد 

يحيى الكر8فات - 00)3) الفقيه أن 

صالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5685

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 T.P.C  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.SERVICE

وسيط   : أإيجاز  الشركة  غرض 

تجاضي.

عنوا5 املقر االجتماعي : دواض اوالد 

الفقيه أن   (3(00  - يحيى الكر8فات 

صالح املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

100.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : احمد  الدحاني  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  احمد  الدحاني  السيد 

الفقيه أن   (3(00 الفقيه أن صالح 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  الدحاني  السيد 

الفقيه أن   (3(00 الفقيه أن صالح 

صالح املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   أن  أالفقيه  االأتدائية 

ضقم  تحت  بأر28  )0)    5 أتاض8خ 

.120/2021

1350I
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manal makhoukhi

CAMTAR LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

manal makhoukhi

 lot almamoun N 66 RDS

 BOUZNIKA Lot almamoun N

 66 rds BOUZNIKA، 13100،

bouznika maroc

CAMTAR LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي طاأق 

السفلي  0  املنطقة الصناعية 

جنوب غرب - 8800) املحمدية 

املغرب   

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(7735

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CAMTAR LOGISTIC

غرض الشركة أإيجاز : التخز8ن.

طاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

الصناعية  املنطقة  السفلي  0  

املحمدية   (8800  - غرب  جنوب 

املغرب   .

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : ناجي مراد  السيد 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

500 حصة    : السيد محمد لحلو 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

أقيمة   500  : مراد  ناجي  السيد 

00  دضهم.

أقيمة   500  : السيد محمد لحلو 
00  دضهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ناجي مراد عنوانه)ا( تجزئة 
 05 شقة   0( طاأق  ف  دضج  اأينال 

0000) الداضالبيراء املغرب.
عنوانه)ا(  لحلو  محمد  السيد 
املدينة    53 فيال  سيتي  كولف 
الخرراء أوسكوضة النواصر 0000) 

الداضالبيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ناجي مراد عنوانه)ا( تجزئة 
 05 شقة   0( طاأق  ف  دضج  اأينال 

0000) الداضالبيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أاملحمدية  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 863.
1351I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

 OUARIT CONFECTION
الوارث كنفيكسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ح2 شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

OUARIT CONFECTION الواضث 
كنفيكسيو5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طوض التصفية(
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

محمد املردا�شي ضقم 9  أالصة طوضو  
- 90000 طنجة املغرب.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(9969
أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
0) فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
الواضث   OUARIT CONFECTION
كنفيكسيو5  مبلغ ضبسمالها 0.000) 
دضهم وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 
محمد املردا�شي ضقم 9  أالصة طوضو  

 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   90000  -
انعدام حجم املبيعات .

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
محمد املردا�شي ضقم 9  أالصة طوضو  

- 90000 طنجة املغرب. 
و عي5:

و  الواضث  سعيد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( طنجة البالية تجزئة البحر 
 90000  685 االأيض املتوسط ضقم 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 

- :
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  358.
1352I

mohammed boumzebra

BRADIA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
قف2 التصفية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
BRADIA CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي : الطاأق 
الثاني تجزئة السناأ2 فوق وكالة 
القرض الفالحي أراديا - 00)3) 

الفقيه أن صالح املغرب.
قف2 التصفية

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
.5593

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 
5) فبراير  )0) تقرض ح2  املؤضخ في 
BRADIA CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد مبلغ 
ضبسمالها 500.000,00 دضهم وعنوا5 
الثاني  الطاأق  اإلجتماعي  مقرها 
القرض  وكالة  فوق  السناأ2  تجزئة 
الفقيه أن   (3(00  - الفالحي أراديا 

صالح املغرب نتيجة القفالها أصفة 

نهائية بسبب األزمة االقتصادية.

و عي5:

امز8ا5 و  عبد الواحد   السيد)ة( 

 (3(00 الفقيه أن صالح  عنوانه)ا( 

الفقيه أن صالح املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي الطاأق  فبراير  )0)   (5 أتاض8خ 

وكالة  فوق  السناأ2  تجزئة  الثاني 

 (3(00  - أراديا  الفالحي  القرض 

الفقيه أن صالح املغرب.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

صالح   أن  أالفقيه  االأتدائية 

ضقم  تحت  بأر28  )0)    3 أتاض8خ 

.117/2021

1353I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE T.D NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 ضقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

STE T.D NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر ايت 

حمو اسر8ر فركلة العليا  - 600)5 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 57 3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.T.D NEGOCE

االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة, نق2 البرائع لحساب الغير 

واستأجر اآللة بو بدوات متنوعة .

عنوا5 املقر االجتماعي : قصر ايت 

 5(600  - حمو اسر8ر فركلة العليا  

تنجداد املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد ادادا ضشيد :  000.  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادادا ضشيد عنوانه)ا( قصر 

ايت حمو  600)5 تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادادا ضشيد عنوانه)ا( قصر 

ايت حمو  600)5 تنجداد املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

ماضس  )0) تحت ضقم ))5.

1354I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE OUSSAMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مكتب املحاسبة اطاكوم

زنقة 63 ضقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب

STE OUSSAMINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها االجتماعي الطر8ق 

الرئيسية نيمرو فركلة العليا - 

600)5 تنجداد املغرب.

توسيع نشاط الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(999

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت  بأر28  )0)   08 في  املؤضخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

املفاوضة و إيجاض غرف سكنية.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

  5 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 86 .

1355I

RIM FINANCIAL

NEXTCOR
إعال5 متعدد القراضات

RIM FINANCIAL

387 شاضع محمد الخامس الطاأق 

5 ضقم 5  ، 0000)، الداض البيراء 

املغرب

NEXTCOR «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: أناء د 

الطاأق ) شاضع الشفشاوني كلم 8.5 

عي5 السبع - 0))0) الداض البيراء 

املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.576587

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

 NEXTCOR شركة  شركاء  موافقة 

على تفو8ت 50 حصة اجتماعية  من 

اأن  محمد  للسيد  دضهم    00 فئة 

عودة من قب2 السيد ياسي5 اعبوش 

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفو8ت 50 حصة اجتماعية  من فئة 

دضهم للسيد محمد اأن عودة     00

 NEXTRONIC من طرف شركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 6: الذي ينص على مايلي: 

الراسمال االجتماعي 

أند ضقم 7: الذي ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775693.

1356I

FIDUHOUSE

 CENTRE PIECES
CARROSSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUHOUSE
ضقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسا5 

كنفاني ، 30000، فاس املغرب

 CENTRE PIECES CARROSSERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البركة ضقم 50 حي املسيرة أنسودة  - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67335

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CENTRE PIECES CARROSSERIE

غرض الشركة أإيجاز : أيع بجزاء 

السياضات .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

50 حي املسيرة أنسودة  -  البركة ضقم 

30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد البوش سليم :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

السيد البوش بحمد :  500 حصة 
أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البوش سليم عنوانه)ا(  0) 
طر8ق ايموزاض   3 تجزئة أاب بطلس 

30000 فاس املغرب.
السيد البوش بحمد عنوانه)ا( 0) 
طر8ق ايموزاض   3 تجزئة أاب بطلس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البوش سليم عنوانه)ا( 0) 
طر8ق ايموزاض   3 تجزئة أاب بطلس 

30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 850 .
1357I

FIDUCIAIRE BAMMOU

INSTELEC GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
INSTELEC GESTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة شاضع 

االستقالل و شاضع املر�شى إقامة 
ال أيرال ب  مكتب ضقم 08 - 5000  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59937

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.INSTELEC GESTION
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال مختلفة
كهربائي أناء

مقاول   ، مخز5   ، مح2  واجهة 
تنظيف شقق..

زاو8ة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
شاضع االستقالل و شاضع املر�شى إقامة 
  5000  -  08 مكتب ضقم  ب   أيرال  ال 

القنيطرة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : خمليش  حمزة  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خمليش  حمزة  السيد 
املكر5  الطناجة  الزعيترات  قر8ة 
القنيطرة 5000   القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خمليش  حمزة  السيد 
املكر5  الطناجة  الزعيترات  قر8ة 

القنيطرة 5000   القنيطرة املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 05 بأر28 

 )0) تحت ضقم 867 8.

1358I

FIDUCIAIRE BAMMOU

CRAFELEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

CRAFELEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زاو8ة شاضع 

االستقالل و شاضع املر�شى إقامة 

ال أيرال ب  مكتب ضقم 08 - 5000   

القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59955

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.CRAFELEC
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بعمال مختلفة

كهربائي أناء
مقاول   ، مخز5   ، مح2  واجهة 

تنظيف شقق.
زاو8ة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع االستقالل و شاضع املر�شى إقامة 

   5000  -  08 مكتب ضقم  ب   أيرال  ال 

القنيطرة  املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد املصطفشى اسحيتة :  500 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : اسحيتة  املهدي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اسحيتة  املصطفشى  السيد 

احصي5  هالل  اوالد  دواض  عنوانه)ا( 

سال 50     سال  املغرب.

السيد املهدي اسحيتة عنوانه)ا( 

دواض اوالد هالل احصي5 سال 50     

سال  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

اسحيتة  املصطفشى  السيد 
احصي5  هالل  اوالد  دواض  عنوانه)ا( 

سال 50     سال  املغرب
السيد املهدي اسحيتة عنوانه)ا( 
دواض اوالد هالل احصي5 سال 50     

سال  املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالقنيطرة  أتاض8خ 06 بأر28 

 )0) تحت ضقم 887 8.

1359I

CANOCAF SARL

OLA BENI CHIKER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

ضقم 7 الطاأق الثاني ضقم 03 
 NADOR ،6(000 ،الناظوض

MAROC
OLA BENI CHIKER  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء ضقم 7، 
الطاأق الثاني شقة ضقم 3 - 000)6 

الناظوض املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
( 935

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    9
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 OLA  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

. BENI CHIKER

:  /محطة  غرض الشركة أإيجاز 

/3 املحروقات  )/أيع  للخدمات 

استغالل مقهى و مطعم.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
 ،7 ضقم  الجيش امللكي زنقة الخنساء 

 6(000  -  3 الطاأق الثاني شقة ضقم 

الناظوض املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  : الخالق   عبد  هوشو  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الخالق   عبد  هوشو  السيد 

الطر8ق  أوشواف  حي  عنوانه)ا( 
الناظوض    6(000  77 ضقم  الوطنية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخالق   عبد  هوشو  السيد 

الطر8ق  أوشواف  حي  عنوانه)ا( 
الناظوض    6(000  77 ضقم  الوطنية 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 3) ماضس 

 )0) تحت ضقم 605.

1360I

CABINET LA PALMERAIE

SIGNAL INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET LA PALMERAIE

CASA ، 26200، CASA MAROC

SIGNAL INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي فيال )7؛ 

فراءات السعادة؛ الدضوة؛  - 

00)6) أرشيد. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 5865

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SIGNAL INVEST

جميع   : أإيجاز  الشركة  غرض 

عمليات التطو8ر العقاضي

املتاجرة

اإلستراد والتصدير.

فيال   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 - الدضوة؛   فراءات السعادة؛  )7؛ 

00)6) أرشيد. املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد علي املكزاضي :  800 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 (00   : أوضحيم  نجاة  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  املكزاضي  علي  السيد 

زنقة إأن كثير زاو8ة زنقة اأو حسن 

  (0330 املعاض8ف  ش3  الصغير   

الداض البيراء املغرب.

عنوانه)ا(  أوضحيم  نجاة  السيدة 

 ،5 الطاأق  أوكراع  زنقة   75 

الشقة9، اقامة حامد جاسم 0000)  

الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املكزاضي  علي  السيد 

زنقة إأن كثير زاو8ة زنقة اأو حسن 

  (0330 املعاض8ف  ش3  الصغير   

الداض البيراء املغرب

عنوانه)ا(  أوضحيم  نجاة  السيدة 

 ،5 الطاأق  أوكراع  زنقة   75 

الشقة9، اقامة حامد جاسم 0000)  

الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس    7 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 359.

1361I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 GLOBAL ENERGY SERVICES

SIEMSA MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تعيي5 مسير جديد للشركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 45AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17 ، 90000،

TANGER MAROC

 GLOBAL ENERGY SERVICES

SIEMSA MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

البحتري إقامة االمانة ضقم 6 مح2 5 

الطاأق األول شقة ) -3   - 90000 

طنجة املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.35(89

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

0)0) تم تعيي5  املؤضخ في  0 دجنبر 

 LEAL )مسير جديد للشركة السيد)ة

كمسير   CORDOBES RICARDO

وحيد

تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ماضس   (6 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 950).

1362I

LA VIE FISCALE

فالحة االمل الشرقية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

فالحة االم2 الشرقية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي زنقة 

لفقيه ألحسي5 ضقم 9) الطاأق 

الثاني الشقة ضقم 6 - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

37057

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فالحة   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

االم2 الشرقية.

تهيئة   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وتجهيز االضا�شي الفالحية.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

لفقيه ألحسي5 ضقم 9) الطاأق الثاني 

الشقة ضقم 6 - 60000 وجدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 350   : السيد صفيح عبد القادض 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 330   : السيد صفيح عبد الحق 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

330 حصة    : السيد صفيح أالل 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القادض  عبد  صفيح  السيد 
ضقم  دضب امباصو زنقة    عنوانه)ا( 

 8 60000 وجدة املغرب.

الحق  عبد  صفيح  السيد 

  85 ضقم  ميمو5  اوالد  عنوانه)ا( 

999)6 الناضوض املغرب.

السيد صفيح أالل عنوانه)ا( دضب 
امباصو زنقة   ضقم  8 60000 وجدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

القادض  عبد  صفيح  السيد 
ضقم  دضب امباصو زنقة    عنوانه)ا( 

 8 60000 وجدة املغرب

الحق  عبد  صفيح  السيد 

  85 ضقم  ميمو5  اوالد  عنوانه)ا( 

999)6 الناضوض املغرب

السيد صفيح أالل عنوانه)ا( دضب 
امباصو زنقة   ضقم  8 60000 وجدة 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    ( أتاض8خ  أوجدة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 3 3 .

1363I

FLASH ECONOMIE

 LA MAROCAINE DE LA
TECHNOLOGIE 3D

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LA MAROCAINE DE LA

TECHNOLOGIE 3D شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 

الحر8ة الطاأق 3 ضقم 5 س ب الهبة   - 

0000) الداض البيراء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
59355 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 
 LA MAROCAINE DE LA  :

.TECHNOLOGIE 3D
تحو28   : أإيجاز  الشركة  غرض 

املواد البالستيكية.
زنقة    0  : عنوا5 املقر االجتماعي 
الحر8ة الطاأق 3 ضقم 5 س ب الهبة   - 

0000) الداض البيراء املغرب .
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
 500   : أنعمر  يوسف  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
500 حصة  السيد زكر8اء القبي :  

أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف أنعمر عنوانه)ا( حي 
املحمدية    (8830  35 القدس ضقم 

املغرب .
عنوانه)ا(  القبي  زكر8اء  السيد 
العاليا زنقة 3 ضقم 0) االلفة 0000) 

الداض البيراء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف أنعمر عنوانه)ا( حي 
املحمدية    (8830  35 القدس ضقم 

املغرب 
عنوانه)ا(  القبي  زكر8اء  السيد 
العاليا زنقة 3 ضقم 0) االلفة 0000) 

الداض البيراء املغرب 
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

فبراير  )0) تحت ضقم 768868.

1364I

AZIR PROF MED

AZIR PROF MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

AZIR PROF MED

 DOUAR AWLAD DAOUD

 ELGHARBIA BEN ABID DAR

 BOUAZZA CASABLANCA ،

27223، CASABLANCA MAROC

AZIR PROF MED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي داض اوالد 

داود الغربية أن عبيد داض أوعزة - 

3))7) الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

59887 

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    (

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZIR  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.PROF MED

تصنيع   -  : غرض الشركة أإيجاز 

واألجهزة  الصيدالنية  املستحررات 

الطبية

- تجاضة.

داض اوالد   : عنوا5 املقر االجتماعي 

 - أوعزة  داض  عبيد  أن  الغربية  داود 

3))7) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

 500   : الزمراني  محمد  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : الرخيوة  عادل  السيد 
حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الزمراني عنوانه)ا( 
ام2 5 ضقم 585 املسيرة ح ي م الرباط 

0999  الرباط املغرب.
عنوانه)ا(  الرخيوة  عادل  السيد 
ضقم  ) زنقة 50 مج ق األلفة البيراء 

0000) الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الزمراني عنوانه)ا( 
ام2 5 ضقم 585 املسيرة ح ي م الرباط 

0999  الرباط املغرب
عنوانه)ا(  الرخيوة  عادل  السيد 
ضقم  ) زنقة 50 مج ق األلفة البيراء 

0000) الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  3 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم   7753.
1365I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE ENTRABETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 ضقم 3 تنجداد ، 600)5، 

تنجداد املغرب
STE ENTRABETON شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي قصر 
السات فركلة العليا - 600)5 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
 57 7

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 
أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ENTRABETON
االشغال   : غرض الشركة أإيجاز 

املختلفة.
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
السات فركلة العليا - 600)5 تنجداد 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : السيد معسلى يوسف 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد معسلى يوسف عنوانه)ا( 
دواض ايت أنسعيد ايت عبو الغندوض 
الخميسات    5000 املصدض 

الخميسات.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد معسلى يوسف عنوانه)ا( 
دواض ايت أنسعيد ايت عبو الغندوض 
الخميسات    5000 املصدض 

الخميسات
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 أتاض8خ  أالرشيدية   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 535.
1366I

BOURA CONSEILS

رواق القدس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI APPT N° 3 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
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ضواق القدس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم )9) 

تجزئة جنا5 مكناس )  - 50000 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5(893

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ضواق   : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

القدس.

االنعاش   : غرض الشركة أإيجاز 

تاجر أالتقسيط   - التجاضة   - العقاضي 

األجهزة املنزلية.
عنوا5 املقر االجتماعي : ضقم )9) 

 50000  -   ( مكناس  جنا5  تجزئة 

مكناس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : حوض  مصطفى  السيد 

دضهم    00.000 أقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حوض  مصطفى  السيد 
ضقم 985  مرجا5 )  50000 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حوض  مصطفى  السيد 
ضقم 985  مرجا5 ) 50000 مكناس 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28   05 أتاض8خ  التجاض8ة أمكناس  

 )0) تحت ضقم 9)7 .
1367I

Fiduciaire ibn khaldoune

 ESSAHEL INTER
ASSISTANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجاض8ة يوجد 

مقرها االجتماعي أاملغرب

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شاضع موالي اسماعي2 زاو8ة 

زنقة تونس أرشيد املغرب، 00 6)، 
أرشيد املغرب

 ESSAHEL INTER ASSISTANCE
«شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: تجزئة 
الربيع أقعة ضقم 559  - 00 6) 

أرشيد املغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجاض8ة 
يوجد مقرها االجتماعي أاملغرب»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.899 
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
تقرض  ماضس  )0)   (5 في  املؤضخ 
 ESSAHEL لشركة  تابع  فرع  إغالق 
 - تسميته   INTER ASSISTANCE
والكائن عنوانه في شقة الطاأق الثاني 
تجزئة سيدي لحسن 11/1 أقعة ضقم 

  - 00 6) أرشيد املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بأر28   06 أتاض8خ  االأتدائية أبرشيد  

 )0) تحت ضقم 559.
1368I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE LAZAP-SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA MAROC

 STE LAZAP-SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة ألوك ب ضقم 50) مكرض 

السماضة 000)7 - 000)7 السماضة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

((69

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.LAZAP-SERVICES SARL AU

بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وبشغال مختلفة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
مكرض   (50 ضقم  ب  ألوك  الوحدة 

السماضة   7(000  -  7(000 السماضة 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد شاكر عبد الهادي :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الهادي  عبد  شاكر  السيد 

ب  ألوك  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا( 
السماضة   7(000 السماضة    (50 ضقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الهادي  عبد  شاكر  السيد 

ب  ألوك  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا( 

السماضة   7(000 السماضة    (50 ضقم 

املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالسماضة  أتاض8خ 5  بأر28 

 )0) تحت ضقم 85/2021.

1369I

eurest compta sarl

EXCELENTFLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

EXCELENTFLEX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم  ضسم 
العقاضي337)0 /69 أتجزئة الفتح 

القطعة 66I أنسودة فاس - 3000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67339

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)    7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.EXCELENTFLEX

غرض الشركة أإيجاز : أيع بجزاء 

الهيدضوليك،إصالح  ملحقات  و 

األعطاب،األشغال العامة.
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ضقم    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
أتجزئة  العقاضي102337/69  ضسم 
 - فاس  أنسودة   66I القطعة  الفتح 

3000 فاس املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
  .000   : منير  جعيفر  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد جعيفر منير عنوانه)ا(  ضقم 
05 زنقة )0 ألوك ب حي كر8و زواغة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جعيفر منير عنوانه)ا(  ضقم 
05 زنقة )0 ألوك ب حي كر8و زواغة 

فاس 30000 فاس املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )85 .

1370I

دادي واص2

AL HOCEIMA YACHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي واص2
شاضع السلطا5 موالي يوسف 

ضقم 0  - ص ب 8)3 ، 000)3، 
الحسيمة املغرب

AL HOCEIMA YACHT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي 
تيغانمي5 - 000)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
3335

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.HOCEIMA YACHT
تأجير   )  : غرض الشركة أإيجاز 

قواضب النزهة.
)( جوالت أحر8ة ترفيهية..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
تيغانمي5 - 000)3 الحسيمة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

500.000,00 دضهم، مقسم كالتالي:
 (.500   : خالد  الفقيري  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
السيد أروفيتا جيوفاني :  500.) 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خالد  الفقيري  السيد 
 (8 ضقم  السكن  الفقيري  تجزئة 

000)3 الحسيمة املغرب.
السيد أروفيتا جيوفاني عنوانه)ا( 
اقامة سهام   5 زنقة اأو الوقت ضقم 

603)5 الداض البيراء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خالد  الفقيري  السيد 
 (8 ضقم  السكن  الفقيري  تجزئة 

000)3 الحسيمة املغرب
السيد أروفيتا جيوفاني عنوانه)ا( 
اقامة سهام   5 زنقة اأو الوقت ضقم 

603)5 الداض البيراء املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أالحسيمة   االأتدائية 

بأر28  )0) تحت ضقم 535.

1371I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE AUTO ECOLE F N
T H SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2

 NOUVEAU QUARTIER  SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM

MAROC

 SOCIETE AUTO ECOLE F N T

H SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي ضقم 35 

ألوك مصطفى حي السالوي سيدي 

قاسم - 6000  سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(8835

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  

تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 SOCIETE AUTO ECOLE F N T H

.SARL AU

تعليم   : أإيجاز  الشركة  غرض 

السياقة.

 35 ضقم   : عنوا5 املقر االجتماعي 

ألوك مصطفى حي السالوي سيدي 

قاسم - 6000  سيدي قاسم املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : طاضق  أرودي  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أرودي طاضق عنوانه)ا( حي 

ألوك ب سيدي    85 الياسمي5 ضقم 

قاسم 6000  سيدي قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أرودي طاضق عنوانه)ا( حي 

ألوك ب سيدي    85 الياسمي5 ضقم 

قاسم 6000  سيدي قاسم املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  3 أتاض8خ  االأتدائية بسيدي قاسم  

بأر28  )0) تحت ضقم  0 .

1372I

CANOCAF SARL

BOCACION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحو28 املقر االجتماعي للشركة

CANOCAF SARL

شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

ضقم 7 الطاأق الثاني ضقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظوض

MAROC

BOCACION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي عر8ض 

  زنقة ضوتردام ضقم 55 - 000)6 

الناظوض  املغرب.

تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(09( 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤضخ في 3) ماضس  )0) تم  تحو28  

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 55 «حي عر8ض   زنقة ضوتردام ضقم 

«حي  إلى  املغرب»  الناظوض    6(000  -

مح2   ،3( ضقم   3 شاضع   39 عاض8ض 

ضقم ) - 000)6 الناظوض   املغرب».

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 09 بأر28 

 )0) تحت ضقم 8 7.

1373I



عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   9056

FLASH ECONOMIE

ORDER ME   أوردر مي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

بوضدض مي   ORDER ME شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0 5 شاضع 
الزضقطوني إقامة حماد الشقة ضقم 
     - 0000)  الداض البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
599 (5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   3 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بوضدض   : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.ORDER ME   مي
-مطاعم   : غرض الشركة أإيجاز 

وخدمة طعام متنقلة ؛
قائمة  حسب  الطعام  -تقديم 

الطلب ؛
أجميع  والتمو8ن  التشغي2   -
مطعم  سناك-  أيتزير8ا-   ( بشكاله 

شواء- مح2 مثلجات )آيس كر8م( ؛ 
وكذلك   ، السندويشات  أيع   -
جميع الوجبات السريعة  التي يمكن 

تناولها أاملح2 بو خاضجه ؛
الصناعية  املعامالت  جميع   -
والتجاض8ة واملالية واملنقولة والعقاض8ة 
التي قد تتعلق بشك2 مباشر بو غير 
بغراض  الشركة وبي  مباشر بغرض 

مماثلة بو ذات صلة ؛.

عنوا5 املقر االجتماعي : 0 5 شاضع 

الزضقطوني إقامة حماد الشقة ضقم      

- 0000)  الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  0.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد الفن  :  00  حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الفن   محمد  السيد  
حي   5( و   50 ضقم   ، اللو8ز8ة  زنقة 

السالم 0000) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفن   محمد  السيد 
حي   5( و   50 ضقم   ، اللو8ز8ة  زنقة 

السالم 0000) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

  5 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 775535.

1374I

LEADER FIN

JLP SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي أياضد اإلقامة فالروس» 

E» الطاأق الثاني املكتب )  الداض 

أيراء، 0500)، الداض البيراء 

املغرب

JLP SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 3  زنقة 

احمد املجاتي إقامة األلب الطاأق   

ضقم 8 - 0000) الداض البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

5659(5

 09 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  

القانو5  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JLP  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.SERVICES

الغرض   : أإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:

- استيراد و تصدير.

- أيع قطع الغياض واإلصالحات.

املعامالت  جميع   ، بعم  وبشك2 

واملالية  والصناعية  التجاض8ة 

بشك2  املتعلقة  والعقاض8ة  واملنقولة 

مباشر بو غير مباشر بغرض الشركة 

وباملقال املذكوض بعاله بو أأي بشياء 

مماثلة بو ذات صلة..

زنقة    3  : عنوا5 املقر االجتماعي 

احمد املجاتي إقامة األلب الطاأق   

ضقم 8 - 0000) الداض البيراء املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : السيدة وداد الهاشيمي 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ودادالهاشيمي  السيدة 

الساملية ) شاضع  3 اقامة 0 شقة   

0000) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ودادالهاشيمي  السيدة 

الساملية ) شاضع  3 اقامة 0 شقة   

0000) الداض البيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  6 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 
يوليوز 0)0) تحت ضقم 00739783.
1375I

AMJ MANAGEMENT

AMEUBLIKA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االضد5  اقامة يامنة   ) الطاأق 

االول ضقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

AMEUBLIKA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مولي5 شاضع ضقم 59 سيدي إدضيس 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5369

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AMEUBLIKA
بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 
والتجاضة  مختلفة  واشغال  الديكوض 
اإللكترونية واستيراد وتصدير السلع.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
سيدي إدضيس   59 مولي5 شاضع ضقم 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:
السيد حمزة دامو5 :  00  حصة 

أقيمة 000.  دضهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دامو5  حمزة  السيد 
مدشر الزوة جماعة املنزلة قيادة داض 
الشاوي دائرة اصيلة  90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  دامو5  حمزة  السيد 
مدشر الزوة جماعة املنزلة قيادة داض 
الشاوي دائرة اصيلة  90000 طنجة 

املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بأر28    5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم )39 5).

1376I

ESPACE ALGEBRE

MEAD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE ALGEBRE
 BLOC 74 N°18BIS SIDI
 BERNOUSSI ، 20400،
CASABLANCA MAROC

MEAD TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0  شاضع 

الحر8ة الطاأق 3 شقة 5 الداض 
البيراء - 0) 0) الداض البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
5975 5

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEAD : اإلقتراء أمختصر تسميتها

.TRANS
مقاول   : أإيجاز  الشركة  غرض 

.وكي2  ودولي  محلي  أرائع  نق2 

النق2  عمليات  جميع  الشحن. 

الوطنية والدولية الي أرائع.

  0  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

شاضع الحر8ة الطاأق 3 شقة 5 الداض 

البيراء  الداض   (0 (0  - البيراء 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

عبدالحميد  مستوض  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالحميد  مستوض  السيد 

09 عماضة  عنوانه)ا( حي الوالء شطر 

سيدي   0( فصيلة   05 الرقم   09

مومن 0500) الداض البيراء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالحميد  مستوض  السيد 

09 عماضة  عنوانه)ا( حي الوالء شطر 

سيدي   0( فصيلة   05 الرقم   09

مومن 0500) الداضالبيراء املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أتاض8خ  0  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 5 5975.

1377I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

STARTFACTORYZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE

 Residence Noha immeuble

 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc

STARTFACTORYZ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 65 

الطاأق االول دضب الحجاض - 5000) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

 7977

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.STARTFACTORYZ

غرض الشركة أإيجاز : الهندسة، 

االستشاضة التقنية و التجاض8ة  .

 65  : االجتماعي  املقر  عنوا5 

 (5000 الطاأق االول دضب الحجاض - 

الجديدة املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

لوديك  االسكندض  دافيد  السيد 

دضهم    00 أقيمة  حصة    .000   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

لوديك  االسكندض  دافيد  السيد 
 (5000 الني2   زنقة   3 عنوانه)ا( 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

لوديك  االسكندض  دافيد  السيد 
 (5000 الني2  زنقة   3 عنوانه)ا( 

الجديدة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 3  بأر28 

 )0) تحت ضقم 6309).

1378I

nezha elwassi

 MAZAGAN VILLAS

SERVICES COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

تعيي5 مسير جديد للشركة

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco

 MAZAGAN VILLAS SERVICES

COMPANY  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 MAZAGAN BEACH RESORT

 24000 EL JADIDA - 24000

الجديدة املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.8 03

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)   (0 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

D O M I N I Q U E V E R N E Y -

 CARRON BRICE PIERRICK

كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 77)6).

1379I
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nezha elwassi

 MAZAGAN VILLAS

MANAGEMENT COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تعيي5 مسير جديد للشركة

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco

 MAZAGAN VILLAS

  MANAGEMENT COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 

 MAZAGAN BEACH RESORT

 24000 EL JADIDA - 24000

الجديدة املغرب.

تعيي5 مسير جديد للشركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.8 05

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيي5  ماضس  )0)   (0 املؤضخ في 

السيد)ة(  للشركة  جديد  مسير 

D O M I N I Q U E V E R N E Y -

 CARRON BRICE PIERRICK

كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالجديدة  أتاض8خ 08 بأر28 

 )0) تحت ضقم 76)6).

1380I

AMJ MANAGEMENT

NEW STEPS SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االضد5  اقامة يامنة   ) الطاأق 

االول ضقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

    NEW STEPS SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع  

االضد5 اقامة يمنا )   في الطاأق األول 
ضقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  5367

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  بأر28  )0)   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.   STEPS SOLUTIONS
خدمات   : أإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوجيا املعلومات  وتسو8ق بجهزة 

الكمبيوتر و االعالميات .
شاضع    : االجتماعي  املقر  عنوا5 
االضد5 اقامة يمنا )   في الطاأق األول 
طنجة   90000  - طنجة   ،  30 ضقم 

املغرب.
بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:   ضبسمال  مبلغ 

دضهم، مقسم كالتالي:
  00   : طاضق   أودياب  السيد 

حصة أقيمة 500 دضهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أودياب طاضق   السيد 
طنجة     5 ضقم   35 حي أنكيرا5 زنقة 

90000 طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أودياب طاضق   السيد 
طنجة     5 ضقم   35 حي أنكيرا5 زنقة 

90000 طنجة املغرب 

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أطنجة   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم  39 5).

1381I

AL HUDA CONSEIL SARL

WAT WOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

 7 شاضع محمد الزضقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 

املغرب

WAT WOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 90  شاضع 

االسماعلية اقامة املفتاح مونفلوضي 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

67305

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WAT  : أمختصر تسميتها  اإلقتراء 

.WOOD

غرض الشركة أإيجاز : االستيراد و 

التصدير - التداول.

عنوا5 املقر االجتماعي : 90  شاضع 

االسماعلية اقامة املفتاح مونفلوضي 

- 30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيدة هاجر ألفرحونية :  000.  

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ألفرحونية  هاجر  السيدة 

السادس  محمد  شاضع  عنوانه)ا( 

 30000   5 الرقم  اليعقوبي  عماضة 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ألفرحونية  هاجر  السيدة 

السادس  محمد  شاضع  عنوانه)ا( 

 30000   5 الرقم  اليعقوبي  عماضة 

تازة املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 9 8 .

1382I

أرفكت جسيو5

COUZ CALL sarl au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

ح2 شركة

أرفكت جسيو5

االلفة ض8اض االلفة، 00 0)، 

الداضالبيراء املغرب

COUZ CALL sarl au شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد)في طوض التصفية(

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0 زنقة 

الحر8ة الطاأق الثالث شقة ضقم 5  

الداضالبيراء 00 0) الداضالبيراء 

الداضالبيراء.

ح2 شركة
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.55( 03

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 

تقرض ح2  بأر28  )0)   07 املؤضخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 COUZ CALL sarl الشر8ك الوحيد 

au  مبلغ ضبسمالها 00.000  دضهم.
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 وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 0 زنقة 
  5 ضقم  الثالث شقة  الطاأق  الحر8ة 
الداضالبيراء   (0 00 الداضالبيراء 
بزمة كوفيد   : نتيجة ل  الداضالبيراء 

و فقدا5 الزبناء.
0 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 
 5 ضقم  الثالث شقة  الطاأق  الحر8ة 
 (0 00 الداضالبيراء  الداضالبيراء 

الداضالبيراء املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( حسن   زكي و عنوانه)ا(   
 3 شقة  طاأق   موزاض  زنقة   30
الداضالبيراء   (0 00 ضسي5  حي 

الداضالبيراء كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتراء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  مح2  و  املخاأرة  مح2  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة أالتصفية 
: 0 زنقة الحر8ة الطاأق الثالث شقة 

ضقم 5 الداضالبيراء
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  ( أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

بأر28  )0) تحت ضقم 07)775.
1383I

Global Infobel

STE NACIRI SOLAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تحو28 املقر االجتماعي للشركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc

STE NACIRI SOLAIRE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 

الوحيد
وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع  
املتنبي حي  الوفا الطاأق االول أني 
مالل  أني مالل 3000)  أني مالل 

املغرب.
تحو28  املقر االجتماعي للشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 
.((593

الوحيد  الشر8ك  قراض  أمقت�شى 
املؤضخ في )0 يناير 0)0) تم  تحو28  
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

«شاضع  املتنبي حي  الوفا الطاأق االول 
أني مالل  أني مالل 3000)  أني مالل 
«دواض دضايد سيدي أيبي  إلى  املغرب» 
عمالة شتوكة ايت أاها شتوكة ايت 

أاها )8757  ايت أاها  املغرب».
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ  0  االأتدائية أانزكا5  

 )0) تحت ضقم 3)5.

1384I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

CISNEROS COMPLEXE
إعال5 متعدد القراضات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
CISNEROS COMPLEXE  «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: زنقة 
اكادير، حي الفطيحات، عماضة ام 
الروم، الطاأق األض�شي، ض قم 6  - 

73000 الداخلة املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. 0385

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 06 بأر28  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
اإلجتماعية  الحصص  كافة  تفو8ت 
املكي  «اه2  السيد  اسم  في  املكتتبة 
  000 في  املتمثلة  و  الفتاح»  عبد 
00  دضهم  حصة اجتماعية من فئة 
«حسي5  السيد  لفائدة  للواحدة 

تدالوي محمد اديب»
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
اه2  الفتاح  «عبد  السيد  استقالة 

املكي» من مهام تسيير الشركة 
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيي5 السيد «حسي5 تدالوي محمد 

اديب» كمسير جديد للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
األساسية  األنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

بأر28  )0) تحت ضقم 555.

1385I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SAND DUNE AUTO
إعال5 متعدد القراضات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
SAND DUNE AUTO «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشر8ك 

الوحيد»
وعنوا5 مقرها االجتماعي: حي 

القسم  ، ضقم ) - 73000 الداخلة 
املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»
ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.6353
أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 05 بأر28  )0)
تم اتخاذ القراضات التالية: 

على  ينص  الذي  ضقم  :  قراض 
الحصص  كافة  تفو8ت  مايلي: 
شركة  اسم  في  املكتتبة  اإلجتماعية 
في  و املتمثلة    IMMOMINE S.a.r.l
000  حصة اجتماعية من فئة 00  
دضهم للواحدة لفائدة السيد «حسي5 

تدالوي محمد اديب» 
قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
محمد  هللا  «حرمة  السيد  استقالة 

األمي5» من مهام تسيير الشركة 
قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعيي5 السيد «حسي5 تدالوي محمد 

اديب» كمسير جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
األساسية  األنظمة  على  املصادقة 

الجديدة للشركة

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 أتاض8خ  االأتدائية أوادي الدهب  

بأر28  )0) تحت ضقم 556.

1386I

espace finance

 MARDY   مر�شي بويلدين

BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفو8ت حصص

espace finance

05) شاضع إمي2 زوال إقامة الكرم 
ضقم ) الداض البيراء، 0300)، الداض 

maroc البيراء

 MARDY   مر�شي أو8لدين

BUILDING شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي حي ضحمة 

شاضع د ضقم 0) الداض البيراء 

0050) الداض البيراء املغرب.

تفو8ت حصص
ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.5 953 

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   (0(0 دجنبر   05 في  املؤضخ 

املصادقة على :

مر�شي  مكرم  )ة(  السيد  تفو8ت 

بص2  من  اجتماعية  حصة   900

900 حصة لفائدة  السيد )ة( بحمد 

مر�شي أتاض8خ 05 دجنبر 0)0).

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 06 أتاض8خ  أالداض البيراء   التجاض8ة 

يناير  )0) تحت ضقم 760560.

1387I

My Business Management

Société Chakar immobilier
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

My Business Management

 n°14 2ème Etage Place Florence

 Avenue HassanII  VN ، 30000،

Fès Maroc
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 Société Chakar immobilier

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي 9) زنقة 

الفقيه الرهوني أوضمانة تجزئة 

القباج الطاأق   الشقة ) فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشر8ك الوحيد 
ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

667  

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  فبراير  )0)    0

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.Société Chakar immobilier

البناء   : أإيجاز  الشركة  غرض 

وبعمال مختلفة.
زنقة   (9  : عنوا5 املقر االجتماعي 

تجزئة  أوضمانة  الرهوني  الفقيه 

 - فاس   ( الشقة  الطاأق    القباج 

30000 فاس املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : شعشوع  كر8م  السيد 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شعشوع  كر8م  السيد 
فاس  الفرح    البوغاز حي  زنقة   (7

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شعشوع  كر8م  السيد 
فاس   الفرح    البوغاز حي  زنقة   (7

30000 فاس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ماضس  أتاض8خ     أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 59  .

1388I

STE DOMICILE CONSEIL

STE ABDE.HAM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE ABDE.HAM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشر8ك الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 
السفلي ملك الحموتي حرشة عراس 
جرسيف - 00 35 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
(053

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5  ماضس  )0)   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شك2 
الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.ABDE.HAM SARL AU
بشغال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة
اشغال الزضاعة

التصدير واالستيراد.
الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 
السفلي ملك الحموتي حرشة عراس 
جرسيف - 00 35 جرسيف املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  
دضهم، مقسم كالتالي:

حموتي  الصمد  عبد  السيد 
دضهم    00 أقيمة  حصة   5.000   :

. للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حموتي  الصمد  عبد  السيد 
جرسيف  البطمة  حي  عنوانه)ا( 

00 35 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حموتي  الصمد  عبد  السيد 
جرسيف  البطمة  حي  عنوانه)ا( 

00 35 جرسيف املغرب
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
  5 أتاض8خ  أجرسيف   االأتدائية 
بأر28  )0) تحت ضقم 1053/2021.
1389I

BUREAU ESSOUFYANI

BUSINESSUNIVERSAL
إعال5 متعدد القراضات

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

BUSINESSUNIVERSAL «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: حي املطاض 
شاضع الحزام األخرر ضقم 8 3 
مكرض العيو5 - 70000 العيو5 

املغرب.
«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 
. 9553

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 
املؤضخ في 9) ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 
قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 
السيد  من  حصة    000 تفو8ت 
عمر  السيد  من  ك2  إلى  فكير  سمير 
والسيد  حصة   500 أحسب  جدي 
الخدير الرا�شي أحسب 500 حصة، 
علما ب5 قيمة الحصة الواحدة هو 
قيمة  بصبحت  وعليه  دضهم،    00
 50.000 بسهم السيد عمر جدي هي 

هي  دضهم و السيد الخدير الرا�شي  

50.000 دضهم

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

شركة  من  القانوني  الشك2  تغير 

والشر8ك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املسؤولية  ذات  شركة  إلى  الوحيد 

املحدودة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تعيي5 السيد: الخدير الرا�شي، مسيرا 

عمر جدي،  السيد:  للشركة وتعيي5 

التوقيع  إعتماد  مع  للشركة،  مديرا 

تنفيذ  في  كافيا  منهما  ألي  الوحيد 

جميع اإلجراءات اإلداض8ة والقانونية 

واملالية إلى بج2 غير مسمى 

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

أند ضقم 5: الذي ينص على مايلي: 
القانو5  أنود  بعض  وتعدي2  تحيي5 

األسا�شي

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    6 أتاض8خ  االأتدائية أالعيو5  

 )0) تحت ضقم 1821/2021.

1390I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 GROUPE NETTOYAGE

MOTEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شاضع سيدي محمد ، 5000 ، 

الخميسات املغرب

 GROUPE NETTOYAGE

MOTEUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي شاضع 

عالل أن عبد هللا تجزئة األميرة ضقم 

08 الفنيدق - )0 3) الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 

(6((3

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى  
تم إعداد القانو5   (0 9 دجنبر    9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

 GROUPE NETTOYAGE  :

.MOTEUR

تنظيف   : أإيجاز  الشركة  غرض 

بجزاء السياضات

تنظيف املحركات أالهيدضوجي5.

شاضع   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

عالل أن عبد هللا تجزئة األميرة ضقم 

الفنيدق   (3 0(  - الفنيدق   08

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

السيد احمد عصمة :  500 حصة 

أقيمة 00  دضهم للحصة .

 500   : السيد الطيب الشو8كري 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عصمة  احمد  السيد 

ضقم  نوصير  اأن  شاضع  الجديد  حي 

 (3 0( الفنيدق  طاأق ضقم       (

الفنيدق املغرب.
الشو8كري  الطيب  السيد 

 3 ضقم  مرسول  مجموعة  عنوانه)ا( 

سبتة  أاب دشا ى  00 5  أيسو   

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عصمة  احمد  السيد 

ضقم  نوصير  اأن  شاضع  الجديد  حي 

 (3 0( الفنيدق  طاأق ضقم       (

الفنيدق املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

5) دجنبر  االأتدائية أتطوا5  أتاض8خ 

9 0) تحت ضقم 9 65.

1391I

Ste ORIENTAL AUDIT

SAISS ENVIRONNEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ضفع ضبسمال الشركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

SAISS ENVIRONNEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي عماضة 

داهلية شقة 3  زنقة جاأر اأن 

حيا5 و زنقة كوكاضد  - 30000 فاس 

املغرب.

ضفع ضبسمال الشركة

ضقم التقييد في السج2 التجاضي 

.(3687

أمقت�شى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   (0(0 دجنبر  في  )  املؤضخ 

قدضه  أمبلغ  الشركة  ضبسمال  ضفع 

من  بي  دضهم»   (.000.000»

«5.000.000 دضهم» إلى «7.000.000 

مقاصة  إجراء    : طر8ق  عن  دضهم» 

مع ديو5 الشركة املحددة املقداض و 

املستحقة.

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بأر28    5 أتاض8خ  أفاس   التجاض8ة 

 )0) تحت ضقم 0 8 .

1392I

CANOCAF SARL

TRANSARIF

إعال5 متعدد القراضات

CANOCAF SARL

شاضع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

ضقم 7 الطاأق الثاني ضقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظوض

MAROC

TRANSARIF «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: شاضع 

محمد الخامس اقامة 0  ،الطاأق 

الثاني شقة 5 أني انصاض - 050)6 

الناظوض  املغرب.

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

.5 8 9

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في 5  ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

تحو28 املقر االجتماعي لفرع الشركة

قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيي5 مسير جديد لفرع الشركة

قراض ضقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تغيير تسمية الشركة

وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 

.: الذي ينص على مايلي:  أند ضقم 

تحو28 املقر االجتماعي لفرع الشركة 

  0 ضقم  عماضة  انطاكية  شاضع  من 

 9 ضقم  اقامة  الثاني  الطاأق  أيس، 

أالطاأق   88 طنجة الى الشقة ضقم   -

الكائنة أزنقة   ( السابع اقامة يامنة 

األضد5 - طنجة

.: الذي ينص على مايلي:  أند ضقم 

مديرا  عمر  حني5  السيد  تسمية 

إقالة  بعد  الشركة  لفرع  جديدا 

السيد مصطفى حاحو من مهمته

ينص  الذي   :( ضقم  أند 

تسمية  تغيير  تم  مايلي:  على 

إلى   «TRANSARIF» من  الشركة 

.TRANSANARUZ»

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أالناضوض  أتاض8خ 07 بأر28 

 )0) تحت ضقم 53  5).

1393I

INNOVAFRUITS

FRULACT MAROC-

PRODUITS AGRO-

ALIMENTAIRES

إعال5 متعدد القراضات

FRULACT MAROC

 ZI HOSTAL, LOT 02 -LARACHE

، 92000، LARACHE Maroc

 FRULACT MAROC-PRODUITS

AGRO-ALIMENTAIRES «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشر8ك الوحيد»

وعنوا5 مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية اوسطال ضقم ) - 000)9 

العرائش املغرب..

«إعال5 متعدد القراضات»

ضقم التقييد في السج2 التجاضي: 

. 36 

أمقت�شى الجمع العام االستثنائي 

املؤضخ في  0 ماضس  )0)

تم اتخاذ القراضات التالية: 

قراض ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

 DUARTE املسير  استقالة  قبول 

 NUNO DA SILVA DE ALMEIDA

ضقم  السفر  لجواز  الحام2   FARIA

CA264828
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قراض ضقم ): الذي ينص على مايلي: 
 LUIS ANTONIO السيد  تعي5 
PEIXOTO AMARAL الحام2 لجواز 
كمسير   CB491323 ضقم  السفر 
ومن  لذلك  ونتيجة  للشركة  جديد 
 PAULO : اآل5 فصاعًدا يتولى السادة
 CARLOS ALVES LEAL, ROGERIO
 PINHO DA SILVA, NABIL SBAI
 et PEIXOTO AMARAL LUIS
لفترة  الشركة  تسيير   ANTONIO
محدودة مدتها ثالث سنوات بي حتى 

 16/03/2024
على  ينص  الذي   :3 ضقم  قراض 
الستكمال  الصالحيات  منح  مايلي: 

االجراءات القانونية
وتبعا لذلك تم تعدي2 مقتريات 

النظام األسا�شي التالية: 
أند ضقم  : الذي ينص على مايلي: 

ال �شيء
أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االأتدائية أالعرائش  أتاض8خ  0 بأر28 

 )0) تحت ضقم  )).

1394I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

AGRAMINE TRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشر8ك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
30  شاضع املتنبي الطاأق ) ، 

3000)، أني مالل املغرب
AGRAMINE TRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشر8ك 
الوحيد

وعنوا5 مقرها اإلجتماعي الطاأق 5 
الشقة 5  العماضة 6 شاضع محمد 
الخامس أني مالل - 3000) أني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشر8ك الوحيد 

ضقم التقييد في السج2 التجاضي : 
  3 9

 (5 عقد حر مؤضخ في  أمقت�شى  
القانو5  إعداد  تم  ماضس  )0) 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد  الشر8ك  ذات  محدودة 

أاملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شك2 

الشر8ك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  أمختصر  اإلقتراء 

.AGRAMINE TRA

بعمال   : أإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة

بو  التجاض8ة  العمليات  إداضة 

للخدمة  الزضاعية  بو  الصناعية 

املدنية بو العسكر8ة  .

الطاأق   : االجتماعي  املقر  عنوا5 

6 شاضع محمد  العماضة    5 الشقة   5

الخامس أني مالل - 3000) أني مالل 

املغرب.

بجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ ضبسمال الشركة:  

دضهم، مقسم كالتالي:

  .000   : اكرامي5  مر8م  السيدة 

حصة أقيمة 00  دضهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اكرامي5  مر8م  السيدة 

مكناس   ( الوحدة  زنقة     6( ضقم 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اكرامي5  مر8م  السيدة 

مكناس   ( الوحدة  زنقة     6( ضقم 

50000 مكناس املغرب

أاملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االأتدائية أبني مالل  أتاض8خ 5  بأر28 

 )0) تحت ضقم )53.

1395I
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املحكمة التجارية بمراكش
تقديم بص2 تجاضي حصة في شركة 

 مركز ايما5 أنجلو5 ش.م.م ش.و
ملف عدد 55/ )0)
حساب عدد 3057

في املؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 
 مراكش أتاض8خ ) ماضس  )0) واملسج2
ماضس  )0).  (9 يوم  أمراكش 
أنجلو5  ايما5  السيدة  قدمت 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 
ضقم C947832 الساكنة أـ 85 تجزئة 
مراكش  البيراء  طر8ق  ياسمي5 
األص2 التجاضي الكائن أرقم 3 الشقة 
0  ثكنة مانجا5 مراكش، املسجلة في 
السج2 التجاضي تحت ضقم )0895  
 : التالي  للنشاط  واملعد  أمراكش 
عناصرها  أجميع  الطبي  التروض 
تم تقو8م الحصة  املادية واملعنو8ة، 
  000 00.000  دضهم مقسمة إلى  أـ 
حصة اجتماعية أـ 00  دضهم للحصة 
في شركة مركز ايما5 أنجلو5 ش.م.م 

ش.و في طوض التأسيس.
فعلى دائني البائعة املذكوضة بعاله 
قسم  الى  أتصر8حاتهم  يتقدموا  ب5 
التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 
أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ من تاض8خ 
اليوم  في  و8نتهي  االول  االعال5  نشر 
الخامس عشر من نشر االعال5 الثاني.

األعال5 األول
عن ضئيس كتاأة الربط

84 مكرر

املحكمة التجاض8ة أمراكش
تقديم بص2 تجاضي حصة في شركة 

ملف عدد 55/ )0)
حساب عدد 3058

 (5 أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في 
فبراير  )0) ومسج2 أمراكش أتاض8خ 
السيدة  قدمت  ماضس  00).   (3
لبطاقة  الحاملة  سميرة  هللا  سعد 
 BH303511 التعر8ف الوطنية ضقم 
والساكنة أـتجزئة النخي2   ضقم 85) 

تاضكة مراكش 

 PHARMACIE SALAM لشركة 
شركة   MARRAKECH SARL AU
ذات  شركة  مراكش  سالم  فرم�شي 
وحيد  ملسؤول  املحدودة  املسؤولية 
الكائن مقرها االجتماعي في حي تاضكة 
 3 مكرض   (50 ضقم  مباضك  سيدي 

مراكش في طوض التأسيس.
في  الكائن  التجاضي  جميع األص2 
 (50 ضقم  مباضك  سيدي  تاضكة  حي 
كصيدلية  واملعد  مراكش   3 مكرض 
أجميع  التجاضي  أالسج2  واملسج2 
كحصة  واملعنو8ة  املادية  عناصره 
 (.000.000 أمبلغ  قوم  الشركة،  في 

دضهم.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكوض 
الى  أتصر8حاتهم  يتقدموا  ب5  بعاله 
أاملحكمة  التجاضي  السج2  قسم 
التجاض8ة أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ 
من تاض8خ نشر االعال5 االول و8نتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر االعال5 

الثاني.
األعال5 األول

عن ضئيس كتاأة الربط

85 مكرر

املحكمة التجاض8ة أمراكش
أيع بص2 تجاضي

ملف ضقم : 0/56)0)
حساب عدد  306

أمقت�شى عقد توثيقي مؤخ أتاض8خ 
 5 أتاض8خ  ومسج2  ماضس  )0)   30
 : التالية  املراجع  تحت  بأر28  )0) 
بمر   -  00(7989  : املداخي2  كناش 
توصي2  أاستخالص 2021/24337، 
أاعت   (0( 85(9  059 األداء 
 «SACHA 37» املسماة  الشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
والكائن  دضهم    00.000 ضبسمالها 
قصيبة  أمراكش  االجتماعي  مقرها 
املقيدة   ،65 ضقم  تواضك  النحاس 
 7 385 ضقم  التجاضي  أالسج2 
ضقم  الجبائي  للتعر8ف  الحاملة 
املوحد  التعر8ف  وضقم    53003 6

للشركة   0003 3300000076
ذات  شركة   «CASA KASBAH»
املسؤولية املحدودة في طوض التاسيس 
والكائن  دضهم    00.000 ضبسمالها 
النحاس  قصيبة  أمراكش  مقرها 

تواضك ضقم 65.
مجموع األص2 التجاضي املستغ2 
أمراكش  الكائن  للريافة  كداض 
 65 ضقم  تواضك  النحاس  قصيبة 
عدد  التجاضي  أالسج2  واملقيدة 
من السج2 التحليلي وتحت   7 385
الترتيبي  السج2  من   6 57 ضقم 
 L’ETOILE شعاض  تحت  واملستغ2 
 DU SUD MARRAKECH RIAD
SOLEIL أثمن إجمالي قدضه 50.000) 

دضهم تم اإلأراء منه في العقد.
البائعة  الشركة  دائني  على 
 املذكوضة بعاله ب5 يتقدموا أتعرضاتهم
الى قسم السج2 التجاضي أاملحكمة 
التجاض8ة أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ 
من تاض8خ نشر االعال5 األول و8نتهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر االعال5 

الثاني.
اإلعال5 األول

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

86 مكرر

املحكمة التجاض8ة أمراكش
عقد تفو8ت  بص2 تجاضي غير 

مسج2
ملف ضقم : 0/57)0)
حساب عدد 3069

 (5 في  أمقت�شى عقد عرفي مؤخ 
أمراكش  ومسج2   (0(0 بكتوبر 
أتاض8خ ) نوفمبر  )0) فوتت السيدة 
إلهام أنقزة أنت عمر الحاملة لبطاقة 
 E5068 3 ضقم  الوطنية  التعر8ف 
النسيم  تجزئة  أـمراكش  والساكنة 
الدوغي  للسيد  اسكجوض   370 ضقم 
الساكن  النبي  عبد  اأن  هشام 
العرصة  دضب   85 ضقم  أمراكش 

الروض الجديد.

الغير  التجاضي  األص2  جميع 

الكائن  التجاضي  السج2  في  املسج2 

أمراكش ضقم  5 الطاأق األول متاجر 

واملعد  املالح  أاب  املتحدة  الباهية 

عناصره  أجميع  التقليدية  للخياطة 

أمبلغ  قوم  والذي  واملعنو8ة  املادية 

60.000  دضهم.

املذكوض  البائع  دائني  فعلى 

أتعرضاتهم يتقدموا  ب5   بعاله 

الى قسم السج2 التجاضي أاملحكمة 

التجاض8ة أمراكش داخ2 بج2 يبتدئ 

من تاض8خ نشر االعال5 األول و8نتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر االعال5 

الثاني.

اإلعال5 األول
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

87 مكرر

املحكمة التجاض8ة أمراكش

ملف ضقم :  )0)/55

حساب ضقم :  97)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 

أمراكش  ومسج2  فبراير  )0)    (

أتاض8خ 5) فبراير  )0).

حنا5  قز8بري  السيدة  قدمت 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة   الحاملة 

.EE5 5(5( ضقم

جميع االص2 التجاضي الكائن ب : 

املح2 ضقم 7 عماضة   ألوك  B،اقامة 

لصيدلية،  واملعد  مراكش  سلمى، 

تحت  التجاضي  أالسج2  واملسج2 

ضقم 6)55)  أجميع عناصره املادية 

دضهم    .300.000 أمبلغ  واملعنو8ة 

 PHARMACIE شركة  في  حصة 

.KEZEBRI

 II.  -  إعالنات قضائية
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اعاله  املذكوض  البائع  دائني  فعلى 
قسم  الى  أتعرضاتهم  يتقدموا  ب5 
التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 
أمراكش داخ2 اج2 يتبدى من تاض8خ 
نشر االعال5 االول و8نتهي في اليوم 5  

عشر من نشر االعالت الثاني.
االعال5 الثاني

عن ضئيس كتاأة الربط

4 مكرر

املحكمة التجاض8ة أمراكش
ملف ضقم :  )0)/55
حساب ضقم : )97)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
أمراكش  ومسج2  فبراير  )0)    (

أتاض8خ 5) فبراير  )0).
قدم السيد كروم خالد الحاملة 
ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  

.PB85459
جميع االص2 التجاضي الكائن ب 
: املح2 ضقم   مسجد الهنا دواض الهنا 
واملعد  مراكش  لوداية،  تسلطانت 
لصيدلية واملسج2 أالسج2 التجاضي 
أجميع عناصره    038 0 تحت ضقم 
 3.000.000 أمبلغ  واملعنو8ة  املادية 
 PHARMACIE دضهم حصة في شركة

.AL HANNA MARRAKECH
اعاله  املذكوض  البائع  دائني  فعلى 
قسم  الى  أتعرضاتهم  يتقدموا  ب5 
التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 
أمراكش داخ2 اج2 يتبدى من تاض8خ 
نشر االعال5 االول و8نتهي في اليوم 5  

عشر من نشر االعالت الثاني.
االعال5 الثاني

عن ضئيس كتاأة الربط

5 مكرر

املحكمة التجاض8ة أمراكش
ملف ضقم :  )0)/56
حساب ضقم : 983)

في مؤضخ  عرفي  عقد   أمقت�شى 
أمراكش  ومسج2  فبراير  )0)   (  
السيد  قدم  فبراير  )0)   8 أتاض8خ 
الحاملة  الحام2  محمد  اجروض 
ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  
الحوز  فاضمة  بستي   ،E ( 3 5

والساكن أدواض اغرما5 ستي فاضمة 
اوض8كة تحناوت الحوز مراكش.

 TRANS ATLAS لشركة 
.NEGOCE SARL AU

أدواض  االجتماعي  مقرها  الكائن  
اغرما5 ستي فاضمة اوض8كة تحناوت 

الحوز في طوض التأسيس.
املسج2  التجاضي  االص2  جميع 
أدواض  الكائن     5(35 ضقم  تحت 
اغرما5 ستي فاضمة اوض8كة تحناوت 
وبعمال  الحوز واملعد كشركة للبناء 
واملسج2  املختلفة  االنشاءات 
عناصره  أجميع  التجاضي  أالسج2 
املادية واملعنو8ة كحصة في الشركة 

قوم أمبلغ 358.300 دضهما.
فعلى دائني  مقدم الحصة املذكوض 
الى  أتصر8حاتهم  يتقدموا  ب5  بعاله 
أمحكمة  التجاضي  السج2  قسم 
التجاض8ة أمراكش داخ2 اج2 يبتدئ 
من تاض8خ نشر االعال5 االول و8نتهي 
عشر من نشر االعال5    5 اليوم  في 

الثاني.
االعال5 الثاني

عن ضئيس كتاأة الربط

6 مكرر

املحكمة التجاض8ة أمراكش
ملف ضقم :  )0)/57
حساب ضقم : 990)

في  مؤضخ  عرفي  عقد  أمقت�شى 
يناير  )0)  و5   (0(0 ديسمبر    8
فبراير   9 أتاض8خ  أمراكش  واملسج2 
امر   ،885( ضقم  تحت   ،(0( 
أاستخالص ضقم 7566، توصي2 ضقم 
3300، وهبت السيدة معالل الهام،  
أتاض8خ  املزدادة  الجنسية،  مغربية 
الحاملة  أمراكش،  بأر28  97    3
ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 
E3990(8، الساكنة أامر شيش زنقة 

الكتبية ضقم )6 أمراكش.
االص2  في  حصصها  مجموع 
التجاضي الكائن بسوق الجوطية ضقم 
أاملحكمة  واملسج2  أمراكش    39
التجاض8ة أمراكش : في سجلها التجاضي  
أالرر8بة  واملسج2   ،75560 ضقم 
 55737 80 ضقم  تحت  املهنية 

  5((78 3 والتعر8ف الجبائي ضقم 
وذلك  )أيع الزضابي الصوفية(  هدفه 

لفائدة :
مغربي  شكيب،  معالل  السيد 
ماضس   6 أتاض8خ  املزداد  الجنسية، 
لبطاقة  الحام2  أمراكس،    969
 ،E(73399 ضقم  الوطنية  التعر8ف 
القر8ة    95 أوعزة  أداض  الساكن 
السعودية  زنقة  النموذجية 

الداضالبيراء.
أي5  والترا�شي  االتفاق  تم  فلقد 
الطرفي5 ومن اج2 مصلحة التسجي2 
فا5 الهبة املحددة اعاله تم تقو8مها 

أمبلغ مالي قدضه 00.000  دضهم.
فعلى دائني البالغ املذكوض اعاله ا5 
يتقدموا أتعرضاتهم الى قسم السج2 
التجاضي أاملحكمة التجاض8ة أمراكش 
نشر  تاض8خ  من  يبتدئ  اج2  داخ2 
االعال5 و8نتهي في اليوم 5  عشر من 

نشر االعال5 الثاني.
االعال5 الثاني

عن ضئيس كتاأة الربط

7 مكرر

املحكمة التجاض8ة أمراكش
ملف ضقم :  )0)/58
حساب ضقم : 993)

  ( أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في 
بكتوبر 0)0) واملسج2 في  ) اكتوبر 

0)0)، تحت املرجع التالية :
 : املداخي2  كناش 
امر   -  (0(0006((7  07 
توصي2  أاستخالص 54169/2020، 

االداء 059  5035)0)0).
 EL املسماة  الشركة  أاعت 
ذات  شركة   ،  WHALIDINE
الشر8ك  ذات  محدودة  املسؤولية 
دضهم    00.000 ضبسمالها  الوحيد، 
أمراكش،  االجتماعي  مقرها  والكائن 
ضقم  اومو�شى  حماد  سيدي  دضب 
التجاضي  أالسج2  املقيدة   ، (
للتعر8ف  الحاملة  ضقم  )))7 
للشركة    8733 36 ضقم  الجبائي 
ذات  شركة   ADVISUR املسماة 
أموجب  املحدوة  املسؤولية 
  0.000 ضبسمالها  املغربي  القانو5 
أمراكش،  مقرها  الكائن   دضهم 
0  دضب سيدي حماد بومو�شى، أاب 

التجاضي  أالسج2  واملقيدة  دكالة، 
أمراكش تحت ضقم 037 6.

محموع االص2 التجاضي املستغ2 
كداض للريافة الكائن أمراكش دضب 
سيدي حماد اومو�شى ضقم )  املقيدة 
من  عدد  )))7  التجاضي  أالسج2 
السج2 التحليلي وتحت ضقم 570 من 

السج2 الترتيبي.
أثمن دائني  قدضه 00.000  دضهم 

تم االأراء منه في العقد.
البائعة  الشركة  دائني  على 
يتقدموا  ا5  اعاله  املذكوضة 
أتعرضاتهم الى قسم السج2 التجاضي 
داخ2  أمراكش،  التجاض8ة  أاملحكمة 
االعال5  نشر  تاض8خ  من  يبتدئ  اج2 
عشر من    5 االول و8نتهي في اليوم 

نشر االعال5 الثاني.
االعال5 االول

عن ضئيس كتاأة الربط

8 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 ملف تفو8ت حظوظ مشاعة

في بص2 تجاضي
ملف ضقم : 8)/ )0)

 يعلن ضئيس مصلحة كتاأة الربط 
 أاملحكمة التجاض8ة أطنجة بنه أمقت�شى
فبراير  في     املؤضخ  العدلي  العقد 
املؤضخ  العدلي  العقد  وكذا   (0 5
تم تفو8ت جميع   (0 8 ماي  في  ) 
الحصص املوضوثة في األص2 التجاضي 
أطنجة  والكائن  «االسكا»  املدعو 
9 واملسج2 أالسج2  شاضع فاس ضقم 
من طرف   5538 التجاضي تحت ضقم 
الجباضي  السالم  عبد  املرحوم  وضثة 
عوض  أدو5  التنازل  طر8ق  عن 
العربي  محمد   : للسادة  أالنسبة 
الجباضي  ونزهة   )K54282( الجباضي 
 (K64341( وليلى الجباضي )K26892(
وبسماء   )K84689( وسميرة الجباضي 
 الجباضي )K208398( وفر8دة الجباضي
البيع  طر8ق  وعن   )K53566(
الجباضي  دالل  لآلنسة  أالنسبة 
يوسف  السيد  )K575493(لفائدة 
التعر8ف  لبطاقة  الحام2  الجباضي 
وحددت   K92527 ضقم  الوطنية 
 قيمة الحصص موضوع التفو8ت في 
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  161.166,06 قدضه  إجمالي  مبلغ  في 

دضهم.

التعرضات  جميع  فإ5  وعليه 

تقدم أكتاأة الربط بهذه املحكمة 

من  اأتداءا  يوما    5 بج2  داخ2 

85  تاض8خ النشر الثاني طبقا للفص2 

وما يليه من مدونة التجاضة.
االعال5 االول

عن  ضئيس كتاأة الربط

خديجة بقشوض

88 مكرر

املحكمة التجاض8ة أطنجة

ملف تفو8ت بص2 تجاضي عن طر8ق 

البيع

ملف عدد :  )0)/30

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 

أطنجة  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  انه 

عبد  السيد  أاع   ،2021/03/11

الحام2  ز8وز8و  عي�شى  أن  الواحد 

 K7847عدد اإلقامة  لبطاقة 

شاضع صالح    50 أطنجة  والساكن 

أالسج2  واملسج2  األيوبي  الدين 

 ،7(896 التجاضي أطنجة تحت عدد 

الكائن  التجاضي  األص2  مجموع 

الدين  صالح  شاضع    50 أطنجة 

 MBM شركة  لفائدة  األيوبي، 

DEVELOPPEMENT SARL املسجلة 

أالسج2 التجاضي أمراكش تحت عدد 

في شخص ممثلها القانوني،    8995
التجاضي  األص2  قيمة  وحددت 

في مبلغ إجمالي قدضه  البيع  موضوع 

بلف(  وخمسو5  )مائتا5   (50.000

دضهم.

التعرضات  جميع  فإ5  وعليه 

تقدم أكتاأة الربط بهذه املحكمة 

5  يوما اأتداء من تاض8خ  داخ2 بج2 

وما   85 للفص2  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجاضة.

النشرة األولى
عن ضئيس كتاأة الربط

خديجة بقشوض

89 مكرر

املحكمة  التجاض8ة أطنجة
ملف تفو8ت بص2 تجاضي عن طر8ق 

البيع
ملف عدد :  )0)/0)

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
أطنجة  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
في  مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى  بنه 
أاع السيد حسن  فبراير  )0)،   (6
لبطاقة  الحام2  التمسماني  الر8في 
 K86220 عدد  الوطنية  التعر8ف 
 (8 أمقت�شى وكالة موثقة مؤضخة في 
يناير  )0)، نياأة عن السيد عثما5 
التعر8ف  لبطاقة  الحام2  فكروش 
أصفته   K478365 عدد  الوطنية 
فاطمة  للمرحومة  الوحيد  الوض8ث 
الر8في التمسماني واملسجلة  الزهراء 
أالسج2 التجاضي أطنجة تحت ضقم 
التجاضي  األص2  مجموع   ،9335
  6 الكائن أطنجة شاضع بطلس ضقم 
عباضة  هو  الذي   ،( ضقم    55 زنقة 
 PHARMACIE شعاضها  صيدلية 
لفائدة السيدة ض8م الحموتي   ATLAS
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 
قيمة  وحددت   ،K430175 عدد 
في  البيع  موضوع  التجاضي  األص2 
مبلغ إجمالي قدضه 500.000.  دضهم.
وعليه فإ5 جميع التعرضات تقدم 
أكتاأة الربط بهذه املحكمة داخ2 
بج2 5  يوما اأتداء من تاض8خ النشر 
وما يليه من   85 الثاني طبقا للفص2 

مدونة التجاضة.
االعال5 الثاني

عن ضئيس كتاأة الربط

خديجة بقشوض

9 مكرر

املحكمة  التجاض8ة أطنجة
ملف تفو8ت بص2 تجاضي عن طر8ق 

الهبة
ملف عدد :  )0)/ )

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
أطنجة  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 
في مؤضخ  موثق  عقد  أمقت�شى   بنه 
وهب وضثة  فبراير  )0)،  و3)   0  
عبد  السيد  حياته  قيد  املسمى 
السيدات  وهم  اكروح  الرحما5 
 K542574 اكروح  دينة  والسادة 
 ،  R125990 التغدو8ني  وحوض8ة 
مجموع   ،K491294 اكروح  وسامي 

حي  أطنجة  الكائن  التجاضي  األص2 

واملسج2   3 ضقم  أنديبا5  الجامع 

أالسج2 التجاضي أطنجة تحت ضقم 

صيدلية  عن  عباضة  وهو   (60((

الحام2  اكروح  نديم  السيد  لفائدة 

عدد  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

األص2  قيمة  وحددت   ،K491295

مبلغ  في  الهبة  موضوع  التجاضي 

اجمالي قدضه 70.000 .  دضهم.

وعليه فإ5 جميع التعرضات تقدم 

أكتاأة الربط بهذه املحكمة داخ2 

بج2 5  يوما اأتداء من تاض8خ النشر 

وما يليه من   85 الثاني طبقا للفص2 

مدونة التجاضة.

االعال5 الثاني

عن ضئيس كتاأة الربط

خديجة بقشوض

10 مكرر

املحكمة  التجاض8ة أطنجة

ملف تفو8ت بص2 تجاضي عن طر8ق 
البيع

ملف عدد :  )0)/3)

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 

أطنجة  التجاض8ة  أاملحكمة  الربط 

بنه أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ في    

أاع وضثة املسمى قيد  فبراير  )0)، 

وهم  حيو5  الهاشمي  السيد  حياته 

السيدات والسادة : املفرلة العديلة 

حيو5  الزهراء  وفاطمة   ،K475312

 KB83357 5وهدى حيو ،KB50009

وطاضق   ،K348424 حيو5  ومحمد 

حيوK397414 5 واملسجلو5 جميعا 

أالسج2 التجاضي أطنجة على التوالي 

  57(38  : التالية  األعداد  تحت 

  57(36. و50)57   و55)57  

التجاضي  األص2  مجموع  و)5)57  

مكرض شاضع   (9 ضقم  أطنجة  الكائن 

احسا5  السيدة  لفائدة  العهد  ولي 

التعر8ف  لبطاقة  الحاملة  أخات 

وحددت   ،K415705 عدد  الوطنية 

قيمة االص2 التجاضي موضوع البيع 

في مبلغ إجمالي قدضه 550.000 دضهم.

التعرضات  جميع  فإ5  وعليه 

تقدم أكتاأة الربط بهذه املحكمة 

5  يوما اأتداء من تاض8خ  داخ2 بج2 

وما   85 للفص2  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجاضة.

االعال5 الثاني
عن ضئيس كتاأة الربط

خديجة بقشوض

11 مكرر

املحكمة التجارية مبكناس

إشعاض أفتح مسطرة التصفية 
القرائية وسقوط األهلية التجاض8ة

الصادض   5 أمقت�شى الحكم عدد 

امللف  في   2021/03/24 أتاض8خ 

 ،2021/8301/06 عدد  التجاضي 

قرت املحكمة التجاض8ة أمكناس :

أفتح مسطرة التصفية القرائية 

في حق مسير شركة مطاحن األطلس 

السيد خالد عموض أصفة  الصغير، 

شخصية، وبسقوط األهلية التجاض8ة 

عنه ملدة خمس سنوات، مع ما يترتب 

عن ذلك من آثاض قانونية.

هشام  السيد  على  أاإلأقاء   -

العماضي قاضيا منتدأا، السيد كمال 

حيدة نائبا له والسيد ضشيد العماضي 

سنديكا في املسطرة.

- أاعتباض تاض8خ التوقف عن الدفع 

القا�شي  أالحكم  املحدد  نفسه  هو 

وفتح  االستمراض8ة  مخطط  أفسخ 

ضد  القرائية  التصفية  مسطرة 

الصغير،بي  شركة مطاحن األطلس 

لتاض8خ  الساأقة  الثمانية عشر شهرا 

حكم فتح مسطرة التسو8ة القرائية 

ضدها.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

عثماني توفيق

منتدب قرائي من الدضجة األولى

90
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املحكمة التجاض8ة أمكناس

إشعاض أتمديد مسطرة التصفية 
القرائية

الصادض   6 أمقت�شى الحكم عدد 

امللف  في   2021/04/07 أتاض8خ 

 ،2021/8303/07 عدد  التجاضي 

قرت املحكمة التجاض8ة أمكناس :

التصفية  مسطرة  أتمديد 

شركة  حق  في  املفتوحة  القرائية 

الحسي5  اللو8زي  ومسيرها  سنيترا 

مقرها  الكائن  سيري  اضز  شركة  إلى 

3) طر8ق عي5 اللوح  االجتماعي أكلم 

املخفي  سيدي  القرو8ة  الجماعة 

التجاضي  أالسج2  واملسجلة  بزضو، 

تحت ضقم  )05) تحليلي مع ما يترتب 

عن ذلك قانونا.

حيدة  كمال  األستاذ  أتعيي5   -

قاضيا منتدأا واألستاذ أدض الحالمي 

نائبا له، والسيد سمير أنيشو سنديكا.

- أاعتباض تاض8خ التوقف عن الدفع 

أالنسبة للشركة املذكوضة هو نفسه 

بي  سنيترا  لشركة  املعتبر  التاض8خ 

الثمانية شهرا الساأقة لتاض8خ حكم 

فتح مسطرة التسو8ة القرائية.

أكيفية  املصاض8ف  أاستخالص   -

امتياز8ة من منتوج التصفية.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

عثماني توفيق

منتدب قرائي من الدضجة األولى
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املحكمة التجاض8ة أمكناس

أيع بص2 تجاضي
ملف ضقم  )/ )0)

حساب ضقم : 695 

تلقته توثيقي  عقد   أمقت�شى 

أمكناس  موثقة  كربوز  حنا5  ذة 

أتاض8خ 5  ماضس 0)0) أاعت السيدة 

الحاملة  عمري  شرقاوي  خديجة 

ب.ت.و ضقم I108789 الساكنة ب    

تجزئة عرصة الكبير الطاأق 5 الشقة 

5  املعاض8ف الداض البيراء.

الحاملة  أنانة  سلوى  للسيدة 

ب.ت.و ضقم D475422 الساكنة ضقم 
زنقة الشهيد عبد الواحد العراقي   7

قدماء املحاضبي5 ب م ع مكناس.

املستعم2  التجاضي  األص2 

 PHARMACIE كصيدلية تحم2 اسم

يعقوب   9 الكائن   DES URGENCES

املسج2  مكناس  ج  م  املنصوض 

 (835( أالسج2 التجاضي تحت ضقم 

وتم تحديد قيمته أثمن إجمالي قدضه 

00.000).  دضهم.

لذلك فإ5 جميع التعرضات يجب 

أاملحكمة  الربط  أكتاأة  ب5 توضع 

التجاض8ة أمكناس داخ2 بج2 خمسة 
صدوض  تاض8خ  من  يوما   ) 5( عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن ضئيس كتاأة الربط

املحكمة التجاض8ة أمكناس

61 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

عدد :  )0)/)37/830
التاجر السيد هشام الجمري

إشعاض
 5( عدد  الحكم  أمقت�شى 

بأر28  )0)،   6 أتاض8خ  الصادض 

عدد  املقاولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة  قرت   ،2021/8302/37

التجاض8ة أأكادير :

أفتح مسطرة التسو8ة القرائية 
في حق التاجر السيد هشام الجمري 

الكائنة موسسته الرئيسية أصيدلية 

الشباب ضقم )) شاضع حسن أونعما5 

في  واملقيدة  بكادير،  الداخلة  حي 

أأكادير  التجاض8ة  أاملحكمة  السج2 

تحت ضقم )60 7.

أتحديد فترة التوقف عن الدفع 

عن  الساأقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدوض هذا الحكم.

بسكر  خديجة  السيدة  أتعيي5 

احمد  والسيد  منتدأا  قاضيا 

العبدوني نائبا لها.

ادحلي  الحسي5  السيد  أتعيي5 
مراقبة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا 
أإعداد  تكليفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية  املوازنة  حول  مفص2  تقر8ر 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة، 
لوضعيتها  املناسب  الح2  واقتراح 
تاض8خ  من  بشهر  بضبعة  بج2  داخ2 

صدوض هذا الحكم.
بشمول الحكم أالنفاذ املعج2.

غرفة  أجلسة  امللف  أإدضاج 
املشوضة ليوم 6 يوليو  )0).

مصاض8ف  إلى  الصائر  و8رم 
في  امتياز8ة  واعتباضها  املسطرة 

االستخالص.
الدائني5  من  فاملطلوب  وعليه 
التصر8ح أديونهم للسنديك بعنوانه 

اآلتي :
بشاضع  الكائن  ادحلي  الحسي5 
موالي اسماعي2 عماضة ايليغ الطاأق 
ضمن  بكادير،   3 5 ضقم  الثالث 
قائمة تترمن املبالغ املطلوبة مرفقة 
شهر8ن  بج2  داخ2  وذلك  أالوثائق 
من تاض8خ نشر هذا اإلشعاض أالجر8دة 
719-854-- للمواد  طبقا  الرسمية 
من مدونة التجاضة و8مدد   721-720
هذا األج2 شهر8ن أالنسبة للدائني5 

خاضج اململكة املغربية.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

23

املحكمة  التجاض8ة أأكادير
مكتب السج2 التجاضي
ملف عدد :  )0)/0 

حساب خصو�شي : 3 0)
تفو8ت بص2 تجاضي

املؤضخ  التوثيقي  العقد  أموجب 
من  ك2  فوت  فبراير  )0)،   ( في 
أطاقته  لوزاني  محمد  السيد 
اأراهيم  والسيد   J68235 الوطنية 
 ،J108576 الوطنية  أطاقته  لوزاني 
جميع األص2 التجاضي املتعلق أمح2 
 35 أرقم  الكائن  املجهزة  للمالبس 
عماضة طر8ق الخير شاضع موالي عبد 
هللا بكادير واملسج2 أالسج2 التجاضي 
أاملحكمة التجاض8ة أأكادير تحت ضقم 
اأراهيم  للسيد  أالنسبة   (0756

لوزاني، لفائدة ك2 من السيد محمد 

 I413846 أوتشكط أطاقة الوطنية 

أطاقته  أوتشكط  والسيد مصطفى 

أثمن  وذلك   ،I413844 الوطنية 

إجمالي قدضه 60000  دضهم.

وبذلك فإ5 ضئيس مصلحة يعلن 

التعرضات  ب5  مصلحة  ذي  لك2 

املحكمة  ضبط  أمكتب  تسج2 

التجاض8ة أأكادير داخ2 بج2 الخمسة 

للنشرة  املوالية   ،) 5( يوما  عشرة 

و05    85  ،83 للمواد  الثانية طبقا 

من مدونة التجاضة.

النشرة األولى
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

21 مكرر

املحكمة  التجاض8ة أأكادير
مكتب السج2 التجاضي

ملف عدد :  )0)/9 

حساب خصو�شي : )5 )
تفو8ت بص2 تجاضي

املؤضخ  التوثيقي  العقد  أموجب 

أاعت السيدة  ماضس  )0)،   (3 في 

الوطنية  أطاقتها  الحسني  ايما5 
IC317441، مجموع األص2 التجاضي 

الكبرى،  الفرح  صيدلية  املسمى 

 C13 ضقم     الفرح  حي  ب  الكائن 

شاضع الكو8رة أنسركاو بكادير واملسج2 

أالسج2 التجاضي أاملحكمة التجاض8ة 

لفائدة   ،6 0 6 ضقم  تحت  أأكادير 

الوطنية  أطاقة  الغرفي  السيد عالء 

K428574، وذلك أثمن إجمالي قدضه 

00.000 .  دضهم.

وبذلك فإ5 ضئيس مصلحة كتاأة 

ب5  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 

ضبط  أمكتب  تسجي2  التعرضات 

املحكمة التجاض8ة أأكادير داخ2 بج2 

املوالية   ) 5( يوما  عشرة  الخمسة 

 85  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و05  من مدونة التجاضة.

النشرة األولى
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

22 مكرر
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املحكمة التجاض8ة أأكادير

مكتب السج2 التجاضي

ملف عدد : 6)/ )0)

حساب خصو�شي : 85 ) م

تقديم بص2 تجاضي كحصة في شركة

أمقت�شى عقد التقديم والقانو5 

الحصص  مراقب  وتقر8ر  األسا�شي 

يناير    3 أتاض8خ  اإلمراء  املصحح 

قدمت السيدة ندى الصوفي   ،(0( 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 
ضقم J293698 جميع األص2 التجاضي 

الكائن ب 5 شاضع عبد الكر8م الخطابي 

أالسج2  واملسج2  بكادير  املسيرة 

كحصة   ،5 05( التجاضي تحت ضقم 

 « PHARMACIE SOUFI شركة  في 

.«AGADIR

وبذلك فإ5 ضئيس مصلحة كتاأة 

ب5  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 

ضبط  أمكتب  تسج2  التعرضات 

املحكمة التجاض8ة أأكادير داخ2 بج2 

املوالية   ) 5( يوما  عشرة  الخمسة 

 85  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 05  من مدونة التجاضة.

النشرة األولى
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

78 مكرر

املحكمة التجاض8ة أأكادير

مكتب السج2 التجاضي

ملف عدد : 7)/ )0)

حساب خصو�شي : 85 ) م

تقديم بص2 تجاضي كحصة في شركة

أمقت�شى عقد التقديم والقانو5 

الحصص  مراقب  وتقر8ر  األسا�شي 

يناير    5 أتاض8خ  اإلمراء  املصحح 

قدمت السيدة غزال5 أنداضا   ،(0( 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 
ضقم J301806 جميع األص2 التجاضي 

الكائن ب مجمع فندق كنزي بكادير 

تحت  التجاضي  أالسج2  واملسج2 

شركة  في  كحصة   ،53665 عدد 

.«PHARMACIE BEN EUROPA»

وبذلك فإ5 ضئيس مصلحة كتاأة 
ب5  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 
ضبط  أمكتب  تسج2  التعرضات 
املحكمة التجاض8ة أأكادير داخ2 بج2 
املوالية   ) 5( يوما  عشرة  الخمسة 
 85  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 05  من مدونة التجاضة.
النشرة األولى

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

79 مكرر

املحكمة التجاض8ة أأكادير
مكتب السج2 التجاضي
ملف ضقم :  )0)-7 

حساب خصو�شي : 35 )
تفو8ت بص2 تجاضي

املؤضخ  التوثيقي  العقد  أموجب 
5  ماضس  )0)، أاعت السيدة   : في 
أطاقتها   MERIEM EL ASSLANI
الوطنية GK59278، مجموع األص2 
 PHARMACIE املسمى  التجاضي 
ب     والكائن   DE LA GARE
 PHARMACIE DE LA GARE CITE
لفائدة   MY RACHID AGADIR
السيد ADNANE EL ARABI الحام2 
وذلك   ،JK15833 الوطنية  لبطاقة 
أثمن إجمالي قدضه 000.000.  دضهم.
وبذلك فإ5 ضئيس مصلحة كتاأة 
ب5  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 
ضبط  أمكتب  تسج2  التعرضات 
املحكمة التجاض8ة أأكادير داخ2 بج2 
املوالية   ) 5( يوما  عشرة  الخمسة 
 85  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 05  من مدونة التجاضة.
اإلعال5 الثاني

تحت جميع التحفظات
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

64 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة صعوبة املقاولة

ملف تسو8ة قرائية لتعاونية وسام
ملف ضقم : 0 / )0)

إشعاض
عن  الصادض  الحكم  أمقت�شى 
أتاض8خ أالرباط  التجاض8ة  املحكمة 

8 بأر28  )0) في امللف التجاضي عدد 

.2020/8303/21

حكم عدد  ).

قرت املحكمة التجاض8ة أالرباط 

القرائية  التسو8ة  مسطرة  أفتح 

في حق تعاونية وسام الكائن مقرها 

اإلجتماعي أـ : دواض عي5 الروز الشرقية 

الصخيرات.

صباح  سيمي2  السيدة  وتعيي5 

عبو  ليلى  والسيدة  منتدأة  قاضية 

نائبة لها.

سنديكا  أوضهر  نجوى  والسيدة 

بعاله  املقاولة  تسيير  مراقبة  مكلفا 

شاضع الشهيد ضياء     : والكائن ب 

الرحما5 سكتوض   ألوك G السوي�شي 

الرباط.

وتحديد تاض8خ التوقف عن الدفع 

الساأقة  شهرا  عشرة  الثمانية  في 

لتاض8خ هذا الحكم.

الدائني5  من  فاملطلوب  وعليه 

املعي5  للسنديك  أديونهم  التصر8ح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تترمن 

املطلوبة مرفقة أالوثائق وذلك داخ2 

نشر  تاض8خ  من  اأتداء  شهر8ن  بج2 

مع  الرسمية  أالجر8دة  االشعاض  هذا 

أالنسبة  بشهر8ن  األج2  هذا  تمديد 

إلى الدائني5 القاطني5 خاضج اململكة 

0)7 من   ،585 املغربية طبقا للمواد 

مدونة التجاضة.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

74

املحكمة التجاض8ة أالرباط

شعبة معالجة صعوبة املقاولة

 ملف تسو8ة قرائية

لشركة ب ج ز للخياطة

ملف ضقم :   / )0)

إشعاض

عن  الصادض  الحكم  أمقت�شى 

أتاض8خ أالرباط  التجاض8ة   املحكمة 

8 بأر28  )0) في امللف التجاضي عدد 

.2021/8302/7

حكم عدد 5).
قرت املحكمة التجاض8ة أالرباط 
القرائية  التسو8ة  مسطرة  أفتح 
ذات  للخياطة  ز  ج  ب  في حق شركة 
9)500 الكائن  السج2 التجاضي ضقم 
اوالد   59 أرقم   : اإلجتماعي  مقرها 

مطاع الحي الصناعي تماضة.
صباح  سيمي2  السيدة  وتعيي5 
ليلى عبو  قاضية منتدأة والقاضية 

نائبة لها.
أناني  ينبوع  محمد  والسيد 
سنديكا مكلفا مراقبة تسيير املقاولة 
والكائن ب : إقامة أدض 3  مكرض زنقة 

املوحدين الشقة 5 حسا5 الرباط.
وتحديد تاض8خ التوقف عن الدفع 

هو شهر دجنبر 0)0).
الدائني5  من  فاملطلوب  وعليه 
املعي5  للسنديك  أديونهم  التصر8ح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تترمن 
املطلوبة مرفقة أالوثائق وذلك داخ2 
نشر  تاض8خ  من  اأتداء  شهر8ن  بج2 
مع  الرسمية  أالجر8دة  االشعاض  هذا 
أالنسبة  بشهر8ن  األج2  هذا  تمديد 
إلى الدائني5 القاطني5 خاضج اململكة 
0)7 من   ،585 املغربية طبقا للمواد 

مدونة التجاضة.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

75

املحكمة التجاض8ة أالرباط
شعبة معالجة صعوبة املقاولة

 ملف تسو8ة قرائية
لشركة استغالل املقالع الغوالم

ملف ضقم : ) / )0)
إشعاض

عن  الصادض  الحكم  أمقت�شى 
أتاض8خ أالرباط  التجاض8ة   املحكمة 
8 بأر28  )0) في امللف التجاضي عدد 

.2020/8302/38

حكم عدد )).
قرت املحكمة التجاض8ة أالرباط 
أفتح مسطرة التسو8ة القرائية في 
حق شركة استغالل املقالع الغوالم 
الرقم   : الكائن مقرها اإلجتماعي ب 
7)-8) املنطقة الصناعية عي5 عتيق 

تماضة
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لدى  التجاضي  أالسج2  املسجلة 

املحكمة االأتدائية أتماضة تحت عدد 

. (5505

وتعيي5 السيدة ليلى عبو قاضية 

سيمي2  صباح  والسيدة  منتدأة 

والسيدة  أالنياأة  منتدأة  قاضية  

نجوى أوضهر سنديكا مكلفا أمراقبة 

والكائن  املقاولة  تسيير  عمليات 

الشهيد ضياء  شاضع     : عنوانها ب 

الرحما5 سكتوض   ألوك G السوي�شي 

الرباط.

وتحديد تاض8خ التوقف عن الدفع 

في الثمانية عشر شهرا الساأقة لهذا 

الحكم.

الدائني5  من  فاملطلوب  وعليه 

املعي5  للسنديك  أديونهم  التصر8ح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تترمن 

املطلوبة مرفقة أالوثائق وذلك داخ2 

نشر  تاض8خ  من  اأتداء  شهر8ن  بج2 

مع  الرسمية  أالجر8دة  االشعاض  هذا 

أالنسبة  بشهر8ن  األج2  هذا  تمديد 

إلى الدائني5 القاطني5 خاضج اململكة 

0)7 من   ،585 املغربية طبقا للمواد 

مدونة التجاضة.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

76

املحكمة التجاض8ة أالرباط

شعبة معالجة صعوبة املقاولة

 ملف تسو8ة قرائية

للسيد يوسف بكرزول صاحب 

مقاولة دوض8مي

ملف ضقم : 9/ )0)

إشعاض

عن  الصادض  الحكم  أمقت�شى 

أتاض8خ أالرباط  التجاض8ة   املحكمة 

8 بأر28  )0) في امللف التجاضي عدد 

.2020/8301/50

حكم عدد 0).

قرت املحكمة التجاض8ة أالرباط 

القرائية  التسو8ة  مسطرة  أفتح 

في حق مقاولة دوض8مي ذات السج2 

التجاضي ضقم 86)97.

الكائن مقرها اإلجتماعي 59 ألوك 

يعقوب  حي  هللا  في  الرجاء  دواض   H

السيدة  وتعيي5  الرباط  املنصوض 

منتدأة  قاضية  صباح  سيمي2 

أالنياأة  قاضية  عبو  ليلى  والسيدة 

سنديكا  والل  علي  والسيد  عنها 

والكائن أإقامة البستا5 ب 5 الشقة 

6 حي النهرة   الرباط

وتحديد تاض8خ التوقف عن الدفع 

في فاتح ماضس 0)0).

الدائني5  من  فاملطلوب  وعليه 

املعي5  للسنديك  أديونهم  التصر8ح 

املبالغ  ضمن قائمة موقعة تترمن 

املطلوبة مرفقة أالوثائق وذلك داخ2 

نشر  تاض8خ  من  اأتداء  شهر8ن  بج2 

مع  الرسمية  أالجر8دة  االشعاض  هذا 

أالنسبة  بشهر8ن  األج2  هذا  تمديد 

إلى الدائني5 القاطني5 خاضج اململكة 

0)7 من   ،585 املغربية طبقا للمواد 

مدونة التجاضة.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

77

املحكمة التجاض8ة أالرباط

ملف ضقم :  )0)/7 

حساب ضقم : 3383.

الطرف األول :

سيدي محمد املنصوضي.
 : ضقم البطاقة التعر8ف الوطنية 

A420371، مغربي الجنسية.

الطرف الثاني : حسن املنصوضي.
 : ضقم البطاقة التعر8ف الوطنية 

A330479، مغربي الجنسية.

األص2 التجاضي : مخبزة.

ألعيد  زنقة  الرباط   : العنوا5 

سوي�شي عماضة حبوس قبيبات.
ضقم السج2 التجاضي : 67886.

أمصلحة  التعرضات  وستقب2 

التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 

  5 عشر  خمسة  غاية  إلى  أالرباط 

يوما من صدوض اإلعال5 الثاني.
االعال5 األول

ضئيس مصلحة السج2 التجاضي

82 مكرر

املحكمة التجاض8ة أالرباط
ملف ضقم : 2021/24
حساب ضقم : 3553

الطرف األول :
أطاقة  ضقم  حسن،  معز8وي 
التعر8ف الوطنية : A276530 مغربي 

الجنسية.
الطرف الثاني :

 ATELIER HORIZON شركة 
SARL AU ممثلها القانوني : معز8وي 

حسن.
.ARCHITECTE : األص2 التجاضي

العنوا5 : 7) زنقة واد فاس شقة 
ضقم   بكدال الرباط.

غير مسج2 في السج2.
أمصلحة  التعرضات  وستقب2 
التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 
 ( 5( أالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدوض اإلعال5 الثاني.
االعال5 األول

ضئيس مصلحة السج2 التجاضي

83 مكرر

املحكمة التجاض8ة أالرباط
ملف ضقم :  )0)/6)
حساب ضقم : 3590

الطرف االول :
 كر8مة طموح 

.A47856 : ضقم البطاقة الوطنية
مغربية الجنسية.

الطرف الثاني :
 فرح حطحوط.

.A343433 : ضقم البطاقة الوطنية
مغربية الجنسية.

االص2 التجاضي : صيدلية.
حي  شروق   58 ضقم   : العنوا5 

النهرة 3 الرباط.
ضقم السج2 التجاضي : 0 898.

أمصلحة  التعرضات  وستقب2 
التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 
أالرباط الى غاية 5  يوما   من صدوض 

االعال5 الثاني.
االعال5 األول

ضئيس مصلحة السج2 التجاضي

16 مكرر

املحكمة  التجاض8ة أالرباط

ملف ضقم :  )0)/3)

حساب ضقم : 3555

الطرف األول :

أطاقة  ضقم  زكية  أرادة  السيدة  

التعر8ف الوطنية C223153 مغربية 

الجنسية.

الطرف الثاني :

ضقم  هشام  محمد  أنيس  السيد 

مغربي   ...... أطاقة التعر8ف الوطنية 

الجنسية.

 BIJOUX DE: التجاضي  األص2 

.FANTAISE

العنوا5 : الرباط  مكرض طانطا.

ضقم السج2 التجاضي : 6 )59.

أمصلحة  التعرضات  وستقب2 

التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 

  5 عشر  خمسة  غاية  إلى  أالرباط 

يوما من صدوض اإلعال5 الثاني.

االعال5 األول
 ضئيس مصلحة السج2 التجاضي

1 مكرر

املحكمة  التجاض8ة أالرباط

ملف ضقم :  )0)/5)

حساب ضقم : 3580

الطرف األول :

 السيدة نادية أنقدوض ضقم أطاقة 

التعر8ف الوطنية A194558 مغربية 

الجنسية.

الطرف الثاني :

 CENTRE DE شركة 

  NEPHROLOGIE DIALYSE BELLE

. VUE SARL AU

: السيدة نادية  مسيرتها القانونية 

أنقدوض ضقم أطاقة التعر8ف الوطنية 

A194558 مغربية الجنسية.

 CENTRE DE  : التجاضي  األص2 

  NEPHROLOGIE DIALYSE BELLE

.VUE SARL AU

زاو8ة هاضو5 الرشيد   (  : العنوا5 

والزوبير بكدال الرباط غير مسج2.
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أمصلحة  التعرضات  وتسقب2 

التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 

  5 عشر  خمسة  غاية  إلى  أالرباط 

يوما من صدوض اإلعال5 الثاني.
االعال5 األول

 ضئيس مصلحة السج2 التجاضي

2 مكرر

املحكمة  التجاض8ة أالرباط

ملف ضقم :  )0)/0050

حساب ضقم : 8)8)

الطرف األول :

السيدة  جما5،  فاطمة  السيدة 

حفيظة  السيدة  اكناض،  مر8م 

جما5،  عائشة  السيدة  جما5، 

السيدة مليكة جما5 والسيدة ايجة 

جما5.

ضشيد  السيد   : الثاني  الطرف 

جما5 والسيد حسن جما5.

لألص2  مشاعة  حقوق  هبة 

التجاضي املسج2 أاملحكمة التجاض8ة 

أالرباط  تحت ضقم 96    .

العقاقير  أيع   : التجاضي  النشاط 

أالتقسيط.

شاضع   ، 35 الرباط   : العنوا5 

محمد عبد هللا.

أمصلحة  التعرضات  وستقب2 

التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي  السج2 

  5 عشر  خمسة  غاية  إلى  أالرباط 

يوما من صدوض اإلعال5 الثاني.
االعال5 األول

 ضئيس مصلحة السج2 التجاضي

3 مكرر

املحكمة  التجارية بفاس
  /V/2021 : ملف البيع عدد

حساب عدد : )306

أمقت�شى عقد توثيقي  ذة. بسماء 

خوالني حسني   املوثقة أفاس أتاض8خ 

   ماضس   )0) واملسج2 أتاض8خ )  

ومن  البائع جمال خي  ماضس  )0) 

معه S 6(938 الساكن شاضع أيروت 
5  الزهوض  إقامة الزهوض ألوك   ضقم 

.(

 C365485 سراض  احمد  املشتري 
  6 اإلسماعيلية  شاضع  الساكن 
تجزئة هشام الزهوض ) فاس أيع بص2 

تجاضي عدد 76586.
الكائن : 300 شاضع الكرمة الزهوض 

  فاس أثمن قدضه 300000.
بج2  داخ2  التعرضات  وتقب2 
خمسة عشر يوما من تاض8خ النشرة 

الثانية أالجر8دة الرسمية.
النشرة االولى 

عن ضئيس كتاأة الربط

 السيد املصطفى خطابي

4 مكرر

املحكمة التجاض8ة أفاس
 (/V/2021 : ملف البيع عدد

حساب عدد : 3083
وفاء  ذة.  توثيقي  عقد  أمقت�شى 
3 فبراير    جقاوة املوثقة أفاس أتاض8خ 
واملسج2  فبراير  )0)   8   (0( 

أتاض8خ    فبراير  )0). 
مساعد  ضشيد  السيد   : البائع 
 LAVAGE MOUSSAID ممث2 شركة
FRERES C646201 الساكن تعاونية 

املهدية واد فاس.
السيد طاضق الجرموني   : املشتري 
أاسبانيا  مقيم  C796105الساكن 
 38705 عدد  التجاضي  األص2  أيع 
طر8ق   376 الكائن أحي الوفاق ضقم 

عي5 السمن أثمن قدضه 00000 .
بج2  داخ2  التعرضات  وتقب2 
خمسة عشر يوما من تاض8خ النشرة 

الثانية أالجر8دة الرسمية.
النشرة االولى 

عن ضئيس كتاأة الربط

 السيد املصطفى خطابي

5 مكرر

استدراك خطأ وقع بالجريدة 
الرسمية

نوفمبر   5 أتاض8خ   5636 عدد   
0)0)( أاإلعال5 الذي يحم2 ضقم 35 

صفحة 9)50 .
املحكمة التجاض8ة أالداض البيراء

أدال من :

املحكمة التجاض8ة أالداض البيراء

مكتب التسو8ة والتصفية 

القرائية

فتح مسطرة التسو8ة القرائية

في حق شركة فيجيطاليس

عدد 8 

إشعاض

.....................................................

...........................................................

أفتح مسطرة التسو8ة القرائية 

ذات  فيجيطاليس  شركة  حق  في 

 السج2 التجاضي ضقم 5803 ..............

............................................................

يقرب :

املحكمة التجاض8ة أالداض البيراء

مكتب التسو8ة والتصفية 

القرائية

فتح مسطرة التصفية القرائية

في حق شركة فيجيطاليس

عدد 8 

إشعاض

.....................................................

...........................................................

أفتح مسطرة التصفية القرائية 

ذات  فيجيطاليس  شركة  حق  في 

 السج2 التجاضي ضقم 5803 ..............

............................................................

الباقي ال تغيير فيه.

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف ضقم : 38 30 

حساب ضقم : 3359 
تفو8ت االص2 التجاضي 

فوتت

 GALAXY شركة كالك�شي أكري

BAKERY ش.م.م. 
ضاسمالها 00.000  دضهم

ومقرها االجتماعي كائن 

أالداضالبيراء 3-5 زاو8ة زنقة عي5 
اللوح وزنقة ايوبي حي أوضكو5

يمثلها مسيرها الوحيد السيد سعد 

حسي5

لفائدة السيدة فاطمة الكر8ني 

135722Y الحاملة لبطاقة التعر8ف

الكائن  التجاضي  االص2  مجموع 

زاو8ة زنقة عي5 اللوح وزنقة   4-3 ب 

ايوبي حي أوضكو5 واملتكو5 من مقهى 

أاملحكمة  التجاضي  أالسج2  واملقيد 

ضقم  تحت  أالداضالبيراء  التجاض8ة 

.3 (55 

تسج2  التعرضات  فا5  وبذلك 

التجاض8ة  أاملحكمة  الربط  أمكتب 

مكتب السج2 التجاضي أالداضالبيراء 

للنشرة  املوالي  يوما    5 اج2  داخ2 

االولى والثانية.

النشرة االولى 
عن ضئيس كتاأة الربط

17 مكرر

املحكمة التجاض8ة أالداضالبيراء

ملف ضقم : )5 30 

حساب ضقم : 5 35 

تفو8ت حق االيجاض 

فوتت

السيد عبد الحق اأناض، الحام2 

لبطاقة التعر8ف الوطنية ضقم

.BE535 85

السيد ضشيد اأناض، الحام2 لبطاقة 

.BE579659 التعر8ف الوطنية ضقم

السيد مليكة اأناض، الحاملة لبطاقة 

.BE558959 التعر8ف الوطنية ضقم

السيدة بمينة اأناض، الحاملة لبطاقة 

.BE(9558 التعر8ف الوطنية ضقم

الى

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

 STE CF DESIGN الشر8ك  ذات 

املمثلة من طرف السيد فهد شر8في، 

الوطنية  التعر8ف  للبطاقة  الحام2 

.BE69565( ضقم

التجاضي  للمح2  االيجاض  حق 

الطاأق   3 5 أالداضالبيراء،  الكائن 

شاضع   3 0 ضقم  للعماضة  االض�شي 

الزضقطوني.
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أالسج2  أالترتيب  املسجلي5 

التجاض8ة  أاملحكمة  التجاضي 

 ،5 (660 تحت ضقم  أالداضالبيراء، 

)66) 5، 658) 5 و 666) 5.

التعرضات  فا5  وبذلك 

أاملحكمة  الربط  أمكتب  تسج2 

التجاضي  السج2  مكتب  التجاض8ة 

يوما    5 اج2  داخ2  أالداضالبيراء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى 
عن ضئيس كتاأة الربط

18 مكرر

املحكمة التجاض8ة أالداضالبيراء 

ملف ضقم : 50 30 

حساب ضقم : 3565 

تفو8ت حق االيجاض

فوتت

شركة «أوطال5 كاض» ش.م.م. ذات 

التجاضي  السج2  الوحيد،  الشر8ك 

ضقم 05)9)).

الى

السعدية،  ضاشدي  السيدة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 

.BE575507 ضقم

التجاضي  للمح2  االيجاض  حق 

الشق،  عي5  أالداضالبيراء،  الكائن 

الداخلة،  شاضع  الرما5،  مشروع 

اقامة GH12، الطاأق السفلي ضقم 5.

التجاضي  أالسج2  املسجلة 

أالداضالبيراء  التجاض8ة  أاملحكمة 

تحت ضقم 05)9)).

التعرضات  فا5  وبذلك 

أاملحكمة  الربط  أمكتب  تسج2 

التجاضي  السج2  مكتب  التجاض8ة 

يوما    5 اج2  داخ2  أالداضالبيراء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى
عن ضئيس كتاأة الربط

19 مكرر

املحكمة التجاض8ة أالداضالبيراء

ملف ضقم : )5 30 

حساب ضقم :  337 

السيد عبد الرحيم دحموني، 

الحام2 لبطاقة التعر8ف الوطنية 
. BE506 08ضقم

الى

السيد عبد اللطيف أونيت، الحام2 

لبطاقة التعر8ف الوطنية ضقم 

.BK80254

السيد حسن أونيت، الحام2 

لبطاقة التعر8ف الوطنية ضقم 

.BK106454

السيد عبد العز8ز أونيت، الحام2 

لبطاقة التعر8ف الوطنية ضقم 

.BE567 08

االص2 التجاضي الذي هو مخصص 

لبيع الحقائب الجلدية ولوازم السفر 

أالداضالبيراء،  الكائن  أالجملة، 
الذي   أوشنتوف،    39 زنقة   8(

أالسج2  مسج2  البائع  أخصوصه 

التجاضي التحليلي أاملحكمة التجاض8ة 

تحت ضقم 375) 3.

التعرضات  فا5  وبذلك 

أاملحكمة  الربط  أمكتب  تسج2 
التجاضي  السج2  مكتب  التجاض8ة 

يوما    5 اج2  داخ2  أالداضالبيراء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة االولى
عن ضئيس كتاأة الربط

20 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بأزيالل
ملف عدد :  )0)/)

حساب ضقم :   97) 
أيع  بص2 تجاضي

أتاض8خ  مؤضخ  عقد  أمقت�شى 

عز8ز  السيد  أاع  فبراير  )0)    7

التعر8ف  لبطاقة  الحام2  أوعدي، 

الوطنية ضقم EE55993 الساكن أحي 

لفائدة السيد  وادي الدهب أأز8الل، 

لبطاقة  الحام2  نافع  الجلي2  عبد 

 I498065 ضقم  الوطنية  التعر8ف 

والساكن أحي الزاو8ة أأز8الل.

الكائن  التجاضي  األص2  جميع 

حي  أوز8د  لعماضة  السفلي  أالطاأق 

الفالح شاضع الحسن الثاني أأز8الل، 

والذي هو عباضة عن  محلبة واملسج2 

أالسج2 التجاضي تحت عدد 0550  

أجميع  أأز8الل  اإلأتدائية  أاملحكمة 

أمبلغ  واملعنو8ة،  املادية  عناصره 

قدضه 65.000.00  دضهم.

ب5  بعاله  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  أتعرضاتهم  يتقدموا 

السج2 التجاضي أاملحكمة اإلأتدائية 

أأز8الل داخ2 بج2 يبتدئ من تاض8خ 

اليوم  في  و8تنهي  األول  اإلعال5  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال5 الثاني.
اإلعال5 الثاني

 ضئيس مصلحة كتاأة الربط

16 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتمارة
ملف عدد :  )0)/05

حساب ضقم :   )0)/58)6  

إعال5 عن أيع األص2 التجاضي
أمقت�شى عقد عرفي مؤضخ أتاض8خ 

عيله  واملصادق   (0(0 ديسمبر   (3

تحو28  تم  يناير  )0)   5 أتاض8خ 

شخص طبيعي إلى شخص معنوي.

الرقم  التجاضي  األص2  مجموع 

املسماة  لصيدلية  املعد      075

صيدلية جنا5 الزهرة الكائنة أداوض 

بوالد سالمة الشرقية الطر8ق الوطني 

ب ))50 الرقم ) عي5 اعتيق تماضة إلى 

شركة اسمها صيدلية جنا5 الزهرة 

أربسمال  الوحيد  الشر8ك  ذات 

000.000.00.) دضهم.

تسج2  التعرضات  فإ5  وبذلك 

أمكتب الربط أاملحكمة اإلأتدائية 

أتماضة مكتب السج2 التجاضي  داخ2 

األولى  للنشرة  املوالي  يوما    5 بج2 

والثانية.

النشرة الثانية
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

17 مكرر

املحكمة  اإلأتدائية أتماضة
ملف عدد :  )0)/06

حساب ضقم :   )0)/6905  
إعال5 عن أيع األص2 التجاضي

طر8ق  عن  موثق  عقد  أمقت�شى 
في  مؤضخ  الحريكي  البشير  املوثق 
   ماضس  )0) ومسج2 أتاض8خ 9  
البوكري  أوعزة  أاع  ماضس  )0) 
هر8ة  بأو  داوود  لفائدة  املعطي  أن 
ضقم  التجاضي  األص2  مجموع 
زنقة   5( عنوانه تماضة ضقم    0976
لبيع الخرر والفواكه  املعد  بغداد 

3.000.00   دضهم. أثمن قدضه 
التعرضات  فإ5  وبذلك 
أاملحكمة  الربط  أمكتب  تسج2 
السج2  مكتب  أتماضة  اإلأتدائية 
يوما    5 بج2  داخ2  التجاضي  

املوالي للنشرة األولى والثانية.
الثانية النشرة 

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

18 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية كلميم
شعبة السج2 التجاضي

ملف إيداع عقد أيع بص2 تجاضي 
ضقم )0/7)0)

إعال5 قرائي عن أيع األص2 
التجاضي

بص2  أيع  عقد  أمقت�شى 
األستاذ  طرف  من  واملحرض  تجاضي 
بهيئة  محام  هللا  عبد  أن  هللا  عبد 
فبراير    5 في  العيو5  اكادير كلميم 
مصطفى  السيد  فإ5   ،(0( 
الحام2  محمد  أن  املز8زوا 
 JA35262 عدد  للبطاقةالوطنية 
عبد  الرحيم  عبد  للسيد  أاع  قد 
الوطنية  للبطاقة  والحام2  الخالق 
األص2  جميع   ،NM802660 عدد 
املادية  عناصره  أكافة  التجاضي 
عن  عباضة  هو  والذي  واملعنو8ة، 
املزضعة  مشواة  اسم  تحت  مشواة 
محمد  شاضع   ( 0 أرقم  الكائنة 
واملسجلة  كلميم،  الخامس 
املحكمة  لدى  التجاضي  أالسج2 
 (9 عدد  تحت  كلميم،  اإلأتدائية 
من  و66 7   الترتيبي  السج2  من 



9071 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

السج2 التحليلي وذلك مقاأ2 ثمن 
50000.00) دضهم . إجمالي قدضه 

أإداضة  العقاض  هذا  وسج2 
فبراير    7 أتاض8خ  أكلميم  التسجي2 
 OR :1379 RE : تحت عدد   (0( 

685  أمبلغ 0.000) 5  دضهم.
وبذلك فإ5 ضئيس مصلحة كتاأة 
ب5  ذي مصلحة  لك2  يعلن  الربط 
الربط  كتاأة  إلى  أتعرضه  يتقدم 
شعبة السج2 التجاضي بهذه املحكمة 
يوما املوالية للنشرة    5 داخ2 بج2 
مدونة  من   85 للمادة  طبقا  الثانية 

التجاضة.
اإلعال5 الثاني

عن  ضئيس مصلحة كتاأة الربط

19 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بتازة
شعبة السج2 التجاضي
ملف ضقم :  )0)/05

إشهاض تقديم بص2 تجاضي
حصة في شركة

قدم   (0(0 ديسمبر  أتاض8خ  3 
عبد  أن  الطالب  أن  عصام  السيد 
أتاض8خ  أتاهلة  مزداد  مغربي،  هللا 
الوطنية  أطاقته  بأر28  98 ،   30
أفاس  والساكن   Z329958 ضقم 
طر8ق   5 تجزئة الوفاء   5(6 القطعة 
في  املتمث2  التجاضي  األص2  صفرو، 
 PHARMACIE LA BELLE صيدلية 
تاهلة  املقاومة  بشاضع  الكائنة   VUE
واملسجلة أالسج2 التجاضي أاملحكمة 
 ، 0766 اإلأتدائية أتازة تحت عدد 
  .000.000.00 أقيمة  حصة 
 PHARMACIE LA شركة  في  دضهم 
ضبسمالها   BELLE VUE SARL AU
طوض  في  دضهم    .300.000.00

التأسيس.
تطبيقا  التعرضات  وستقب2 
للمادة 85 من مدونة التجاضة أمكتب 
السج2 التجاضي أاملحكمة اإلأتدائية 
يوما من تاض8خ    5 أتازة داخ2 بج2 

صدوض النشرة الثانية.
اإلعال5 الثاني

 عن  ضئيس كتاأة الربط
53 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

تقديم بص2 تجاضي كحصة في شركة
ملف ضقم )0/ )0)
حساب ضقم  753

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
أقلعة  االأتدائية  أاملحكمة  الربط 
عرفي  عقد  أمقت�شى  بنه  السراغنة 
ومسج2   ماضس  )0)   5 في  مؤضخ 
أنفس التاض8خ أقلعة السراغنة، فوت  
أحي  الساكن  يونس،  عثما5  السيد 
القدس عماضة    ضقم 5 س ب الداض 
التعر8ف  لبطاقة  الحام2  البيراء، 
الوطنية ضقم BJ259321 إلى الشركة 
ذات املسؤولية غير املحدودة بشر8ك 
 OTHMAN AL» املسماة  وحيد 
األص2 التجاضي   «ISLAH SARL AU
الكائن أبلوك البهجة ضقم 05  قلعة 
«صيدلية»  ل  املخصص  السراغنة 
واملعنو8ة  املادية  عناصره  أجميع 
واملسج2  الشركة  هذه  في  كحصة 
املحكمة  بهذه  التجاضي  أالسج2 
أثمن إجمالي قدضه   95 0 تحت ضقم 

000.000.  دضهم.
تسج2  التعرضات  فإ5  وبذلك 
أمكتب الربط أاملحكمة االأتدائية 
أقلعة السراغنة داخ2 بج2 5  يوما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

ضئيس مصلحة كتاأة الربط
إمراء : إأراهيم اقشوا

58 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعال5 عن أيع عقاض أاملزاد العلني

ملف : التنفيذ
عدد : 0)/580 

لفائدة حنا5 اإلدضي�شي
ينوب عنهم : األستاذ بحمد القاصد 

املحامي بهيئة أني مالل
ضد : محمد الهاشمي.

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
يونيو  )0)   (( أني مالل بنه أتاض8خ 
الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  على 
املحكمة  بهذه  البيوعات  أقاعة 

ذي  للعقاض  العلني  أاملزاد  أيع  سيقع 
 10/57839 ضقم  العقاضي  الرسم 
وهو عباضة عن  )الفتح(  امللك املسمى 
مودين  أتجزئة  الكائنة  للسكنى  داض 
 حي الهدى أني مالل مساحتها حوالي 
واملتكونة من طاأق  سنتياض،  آض      
سفلي يتكو5 من مح2 تجاضي له أاأي5 
 3 وبه مرحاض تحت الدضج مساحته 
مصبوغ  وغير  منتهي  شبه  مربع  متر 
ثالث غرف وصالو5  أه  بول  وطاأق 
منزل مغطى  ومطبخ ومرحاض وفناء 
تنقصه  التجاضي  املح2  فوق  يوجد 
أه  ثاني  وطاأق  واالنتهاء،  التنقية 
ومرحاض  ومطبخ  وصالو5  غرفتا5 
نصف  املنزل  فناء  املنزل،  ووسط 
األول  الطاأق  في  أني  ما  فوق  مبني 
والكهرباء،  صباغة  تنقصه  والك2 
طاأق ثالث  نفس مواصفات الطاأق 
الثاني، سطح أه غرفة مساحتها 6 متر 
مربع تقر8با ومرحاض والك2 تنقصه 

صباغة والكهرباء والتنقية.
لبيع  اإلجمالي  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  الخبير  طرف  من  العقاض 

600.000.  مليو5.
وعلى من ضست عليه املزايدة ب5 
يؤدي الثمن فوضا مع ز8ادة %3 واجب 

الخز8نة العامة.
يمكن  املعلومات  من  وللمز8د 
االتصال أقسم التنفيذات القرائية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
ضئيس مصلحة كتاأة الربط

6

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السج2 التجاضي
ملف ضقم :  )0)/)0

اعال5
كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 
االأتدائية  املحكمة  لدى  الربط 
أتاضودانت بنه أمقت�شى عقد تقديم 
فبراير   (5 األص2 التجاضي املؤضخ في 
 )0)، أاع السيد أكر يوسف بصله 
مقهى  عن  عباضة  هو  الذي  التجاضي 
أثمن قاض مسجلة أالسج2 التحليلي 
أتاضودانت  االأتدائية  أاملحكمة 

 CAFE تحت ضقم 655)  تحم2 اسم
MARJANA مقرها االجتماعي بشاضع 
بوالد  املحمدي  حي  الخامس  محمد 
تايمة تاضودانت لفائدة السيدين عبد 
الرحيم  وعبد  الهواضي  ايت  العز8ز 
املسجلة أالسج2 التجاضي   . أوعنبة 
التحليلي  أالسج2  املحكمة  بهذه 
عناصره  أجميع    (655 ضقم  تحت 
جميع  فإ5  وعليه  واملعنو8ة  املادية 
الربط  لكتاأة  تقدم  التعرضات 
بهذه املحكمة شعبة السج2 التجاضي 
يوما املوالية للنشرة    5 داخ2 بج2 

الثانية.
النشرة األولى

عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

24 مكرر

املحكمة  االبتدائية بالصويرة
مكتب السج2 التجاضي
عقد أيع بص2 تجاضي
ملف عدد  : 0)0)/50
حساب ضقم : 339 

السج2 التجاضي : 6658 
إ5 ضئيس كتاأة الربط أاملحكمة 
بسفله  املوقع  أالصو8رة  االأتدائية 

يصرح :
توثيقي  عقد  أمقت�شى  بنه 
الد5  ذ/نوض  طرف  من  املحرض 
واملؤضخ  أالصو8رة  موثق  املاكوضي 
عنه  واملؤدى   ،(0(0 فبراير   7 في 
أتاض8خ  أالصو8رة  التسجي2  ضسوم 
ضقم  تحت   ،(0(0 فبراير    5

.OR:RE2020-0001735-11064
 ALAIN GUY LILIAN أاع السيد
مزداد  فرن�شي الجنسية،   ،FILLAUD
والحام2    958 فبراير   8 أتاض8خ 
ضقم  تحت  أاملغرب  اإلقامة  لشهادة 

.N000407
عناصره  أجميع  التجاضي  االص2 
 0( أرقم  والكائن  واملعنو8ة  املادية 
ويستغ2  الصو8رة،  السقالة  زنقة 
ومطعم(،  )مقهى  نشاط  ملماضسة 
املسج2 أالسج2 التجاضي أاملحكمة 
االأتدائية أالصو8رة تحت ضقم 6658 
دضهم لفائدة   5(75(50 أثمن قدضه 
 STE GROUPE املسماة  الشركة 
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ممثلها  شخص  في   TAROS SARL

القانوني.

وعليه فعلى دائني البائع املذكوض 

مكتب  إلى  أتعرضاتهم  يتقدموا  ب5 

السج2 التجاضي بهذه املحكمة داخ2 

بج2 يبتدئ من تاض8خ نشر هذا اإلعال5 

األول و8نتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعال5 الثاني.

االعال5 األول
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

25 مكرر

املحكمة  االبتدائية بآزرو

تلقاه  توثيقي  عقد  أمقت�شى 

األستاذ بأو خالد زهير موثق أمدينة 

 ،(0(0 ديسمبر   (5 أتاض8خ  بزضو 

الحام2  مهداوي  محمد  السيد  فإ5 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

 550 أرقم  الساكن   DA51958

قد فوت  أقعة بغبال بحداف بزضو، 

من  املتكو5  التجاضي  األص2  جميع 

«مقهى فلوضونس»  مقهى تحت اسم 

تحت  التجاضي  السج2  في  واملسج2 

 550 ازضو  عي5  الكائن   ، 506 ضقم 

ضقم بغبال، للسيد عبد مبروكي الغني 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

شاضع  ب  الساكن   ،DA1356 ضقم 

عي5   ،85 الثاني ضقم  الثاني الحسن 

اللوح الحسن ا85، اللوح أثمن قدضه 

300.000 دضهم.

وعليه وطبقا للمادة 85 من مدونة 

التجاضة، فإ5 ك2 تعرض يجب ايداعه 

داخ2 بج2 5  يوما من تاض8خ اإلشهاض 

الثاني.

لدى  املخاأرة  م2  تحديد  تم 

املحكمة أأزضو.

اإلعال5 االول
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط

مصلحة كتاأة الربط

ملف تنفيذي عقاضي

عدد : 0)0)/97

حساب : 8585

لفائدة : عبد اللطيف كركاس

املقدم عن بخته املحجوضة بسماء 

كركاس.

ضد : الحق العام

كتاأة  مصلحة  ضئيس  يعلن 

الربط أاملحكمة االأتدائية أالرباط 

أتاض8خ  ستقع  عمومية  سمسرة  ب5 

2021/06/03 على الساعة العاشرة 

بهذه   5 صباحا أقاعة البيوعات ضقم 

املحكمة قصد أيع :

املحجوضة  نصيب  أاملزاد  يباع 

في  الحسي5  أنت  كركاس  بسماء 

9750)/ض  عدد  الرسم  ذي  العقاض 

III» وقدضه  من امللك املسمى «الوضدة 

عن  عباضة  هو   1175040/22848

داض سكنية أواجهة وحيدة مساحتها 

50 زنقة  87 متر مربع والكائن أالرقم 

الرباط  العكاضي  اأراهيم  سيدي 

واملتكونة من طاأق اض�شي وطاأق بول 

البناء،  مكتم2  غير  الثاني  والطاأق 

العقاض جله مكترى للغير،

وقد حدد ثمن انطالق البيع أاملزاد 

العلني في مبلغ  ).8857 دضهم، آخر 

عرض قدم فيها 500)  دضهم يراف 

في املائة   3 إليه واجب خز8نة الدولة 

ومصاض8ف التنفيذ.

تقديم  بو  املعلومات  وللمز8د من 

أمكتب  االتصال  يمكن  عروض 

التنفيذ املدني العقاضي بهذه املحكمة.

خالد   : التنفيذ  إجراءات  مأموض 

نبيه.
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط
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املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهاض أيع بص2 تجاضي

عدد :  )0)/03.
حساب خصو�شي عدد : 3)75 .
املوضوع : طلب إشهاض أيع نصف 

بص2 تجاضي على الشياع
أمقت�شى عقد موثق حرض أمكتب 
موثق  محمد  الحررتي  األستاذ 
ماضس    9 أتاض8خ  القنيطرة  أمدينة 

 )0)، أاع 
 Monsieur El Gadi Mohamed ;

Marocain CIN : G528945
نصف األص2 التجاضي اململوك له 
بوالد اوجيه   : على الشياع الكائن ب 
 - ب  ألوك   550 ضقم  الثاني  الشطر 

القنيطرة.
املالبس  لبيع  مح2   : املستغلة 

الجاهزة.
لدى  التجاضي  أالسج2  واملقيد 
أالقنيطرة تحت  االأتدائية  املحكمة 
ب  تقديره  تم  والذي   7579( عدد 
 EL-KAOUN دضهم لفائدة  (80000

ALI ; Marocain CIN : C635393
بعاله  املذكوض  البائع  دائني  فعلى 
ب5 يتقدموا أتعرضهم لدى املحكمة 
  5 االأتدائية أالقنيطرة داخ2 بج2 
من تاض8خ النشرة الثانية  يوما اأتداء 
طبقا للفص2 85 من مدونة التجاضة.

النشرة األولى
عن ضئيس مصلحة كتاأة الربط

كوثر الشاوي

93 مكرر 

املحكمة  اإلبتدائية بانزكان
شعبة السج2 التجاضي
ملف عدد :  )0)/07
حساب عدد : 7063
إعال5 عن إشهاض 
تفو8ت بص2 تجاضي

أمقت�شى عقد توثيقي مؤضخ في 8  
واملنجز من طرف ذ.   (0(0 ديسمبر 
فيص2 لسالمي موثق أأكادير واملودع 
أكتاأة ضبط هذه املحكمة أتاض8خ 9) 
ماضس  )0) أاع السيد سعيد اأوزلو 
الوطنية    التعر8ف  لبطاقة  الحام2 
جمال  كر8م  للسيد   JB193562

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.JA58314

بشاضع  الكائن  التجاضي  األص2 

الدشيرة  و573   57( أئر انزضا5 ضقم 

أالسج2  واملقيد  انزكا5،  الجهادية 

التجاضي أاملحكمة اإلأتدائية أانزكا5 

عناصره  أجميع   35800 ضقم  تحت 

أثمن إجمالي قدضه  املادية واملعنو8ة 

500000.00 دضهم.

ضئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

ذي  لك2  الربط  كتاأة  مصلحة 

مصلحة ب5 التعرضات على التفو8ت 

هذه  ضبط  أكتاأة  تودع  املذكوض 

5  يوما  املحكمة داخ2 بج2 بقصاه 

للمادة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

85 من مدونة التجاضة

النشرة األولى
إمراء 

ضئيس مصلحة كتاأة الربط

94 مكرر

محكمة  االستئناف بفاس
ملخص الحكم بو القراض

ملف جنائي ضقم  : 

 3  /(609/(0(0

ضقم  العمراني   : العائلي  االسم 

االعتقال :        .

االسم الشخ�شي : محسن.

اأن : عبد القادض.
بمه : ضحمة أنت احمد.

  989 بأر28   7  : أتاض8خ  املولود 

أفاس.
الساكن : أالرقم 597 زنقة النعناع 

شاضع القرو8ي5 نرجس ب فاس.

حكم عليه أتاض8خ )  ماضس  )0) 

من طرف غرفة الجنايات أفاس.

دمغات  تزو8ر  جناية  بج2  من 

الذهب واستعمالها.

ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة 

حبسا نافذا وتحميله الصائر واالجباض 

في األدنى.
الرئيس

ممث2 النياأة العامة

كاتب الربط

95



9073 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية

التحديد اإلداضي ضقم 800

 املرسوم ضقم 0.79).) أتاض8خ

   فبراير 0)0)

العقاض  تحديد  محرر  إ5 

الشبكة،  العوفي،  «ضاية  املدعو 

في  تحديده  تم  الذي  الجبوج»،  واد 

«حجاوا،  الساللية  الجماعة  اسم 

وزاو8ة  منيع  ذوي  الشواطر، 

الحجوي»، قد تم وضعه أمقر قيادة 

إقليم  تدجيت  أني  دائرة  منيع  ذوي 

فجيج، وكذا أاملحافظة على األمالك 

العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض8ة 

حيث يمكن لك2 من يعنيه  أوجدة، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو5 ضقم 7 .63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�شي الجماعات الساللية 

فإ5 بج2 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 8) بأر28  )0) تاض8خ نشر 

هذا اإلعال5 أالجر8دة الرسمية.

التعرض  ب5  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر8ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  منيع  ذوي   لقيادة 

9) يوليو  )0).

  0 واستنادا إلى مقتريات املادة 

إليه  املشاض   63. 7 من القانو5 ضقم 

بعاله يجب على ك2 متعرض ب5 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض8ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  أوجدة 

تعرضه، وذلك داخ2 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج2 تقديم التعرضات 

بي قب2 30 بكتوبر  )0).
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وزاضة الداخلية

التحديد اإلداضي ضقم 808

 املرسوم ضقم  0.8).) أتاض8خ

   فبراير 0)0)

العقاض املدعو  إ5 محرر تحديد 

الذي ثم  «سهب الذهب الفوقاني»، 

الساللية  الجماعة  في اسم  تحديده 

تم  قد  منيع»،  وذوي  «الشواطر 

دائرة  منيع  قيادة ذوي  أمقر  وضعه 

وكذا  فجيج،  إقليم  تدجيت  أني 

العقاض8ة  األمالك  على  أاملحافظة 

أوجدة،  العقاضي  املسح  ومصلحة 

األمر  يعنيه  من  لك2  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو5 ضقم 7 .63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�شي الجماعات الساللية 

فإ5 بج2 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 8) بأر28  )0) تاض8خ نشر 

هذا اإلعال5 أالجر8دة الرسمية.

التعرض  ب5  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر8ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  منيع  ذوي   لقيادة 

9) يوليو  )0).

  0 واستنادا إلى مقتريات املادة 

إليه  املشاض   63. 7 من القانو5 ضقم 

بعاله يجب على ك2 متعرض ب5 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض8ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  أوجدة 

تعرضه، وذلك داخ2 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج2 تقديم التعرضات 

بي قب2 30 بكتوبر  )0).
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وزاضة الداخلية

التحديد اإلداضي ضقم 789

 املرسوم ضقم 03 .0).) أتاض8خ

   فبراير 0)0)

العقاض املدعو  إ5 محرر تحديد 

تحديده  ثم  الذي  لحمر»،  «واد 

«عي5  الساللية  الجماعة  اسم  في 

قد تم وضعه أمقر قيادة  الشعير»، 

عي5 الشعير دائرة أني تدجيت إقليم 

فجيج، وكذا أاملحافظة على األمالك 

العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض8ة 

حيث يمكن لك2 من يعنيه  أوجدة، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو5 ضقم 7 .63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�شي الجماعات الساللية 

فإ5 بج2 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 8) بأر28  )0) تاض8خ نشر 

هذا اإلعال5 أالجر8دة الرسمية.

التعرض  ب5  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر8ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  الشعير  عي5   لقيادة 

9) يوليو  )0).

  0 واستنادا إلى مقتريات املادة 

إليه  املشاض   63. 7 من القانو5 ضقم 

بعاله يجب على ك2 متعرض ب5 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض8ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  أوجدة 

تعرضه، وذلك داخ2 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج2 تقديم التعرضات 

بي قب2 30 بكتوبر  )0).
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وزاضة الداخلية

التحديد اإلداضي ضقم  79

 املرسوم ضقم  0 .0).) أتاض8خ

   فبراير 0)0)

العقاض املدعو  إ5 محرر تحديد 

الذي ثم تحديده   ،«( «عي5 الشعير 

«عي5  الساللية  الجماعة  اسم  في 

قد تم وضعه أمقر قيادة  الشعير»، 

عي5 الشعير دائرة أني تدجيت إقليم 

فجيج، وكذا أاملحافظة على األمالك 

العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض8ة 

حيث يمكن لك2 من يعنيه  أوجدة، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو5 ضقم 7 .63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�شي الجماعات الساللية 

فإ5 بج2 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 8) بأر28  )0) تاض8خ نشر 

هذا اإلعال5 أالجر8دة الرسمية.

التعرض  ب5  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر8ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  الشعير  عي5   لقيادة 

9) يوليو  )0).

  0 واستنادا إلى مقتريات املادة 

إليه  املشاض   63. 7 من القانو5 ضقم 

بعاله يجب على ك2 متعرض ب5 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض8ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  أوجدة 

تعرضه، وذلك داخ2 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج2 تقديم التعرضات 

بي قب2 30 بكتوبر  )0).
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وزاضة الداخلية

التحديد اإلداضي ضقم )79

 املرسوم ضقم 0.99).) أتاض8خ

   فبراير 0)0)

العقاض املدعو  إ5 محرر تحديد 

الذي ثم تحديده  «عي5 الشعير  »، 

«عي5  الساللية  الجماعة  اسم  في 

قد تم وضعه أمقر قيادة  الشعير»، 

عي5 الشعير دائرة أني تدجيت إقليم 

فجيج، وكذا أاملحافظة على األمالك 

العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض8ة 

حيث يمكن لك2 من يعنيه  أوجدة، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو5 ضقم 7 .63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�شي الجماعات الساللية 

فإ5 بج2 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 8) بأر28  )0) تاض8خ نشر 

هذا اإلعال5 أالجر8دة الرسمية.

التعرض  ب5  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر8ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  الشعير  عي5   لقيادة 

9) يوليو  )0).

  0 واستنادا إلى مقتريات املادة 

إليه  املشاض   63. 7 من القانو5 ضقم 

بعاله يجب على ك2 متعرض ب5 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض8ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  أوجدة 

تعرضه، وذلك داخ2 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج2 تقديم التعرضات 

بي قب2 30 بكتوبر  )0).
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التحديد اإلداضي ضقم 793

 املرسوم ضقم 00 .0).) أتاض8خ

   فبراير 0)0)

العقاض املدعو  إ5 محرر تحديد 

تحديده  ثم  الذي  أوعنا5»،  «قصر 

«قصر  الساللية  الجماعة  اسم  في 

قد تم وضعه أمقر قيادة  أوعنا5»، 

إقليم  تدجيت  أني  دائرة  أوعنا5 

فجيج، وكذا أاملحافظة على األمالك 

العقاضي  املسح  ومصلحة  العقاض8ة 

حيث يمكن لك2 من يعنيه  أوجدة، 

األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو5 ضقم 7 .63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�شي الجماعات الساللية 

فإ5 بج2 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 8) بأر28  )0) تاض8خ نشر 

هذا اإلعال5 أالجر8دة الرسمية.

التعرض  ب5  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر8ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  أوعنا5   لقيادة 

9) يوليو  )0).

  0 واستنادا إلى مقتريات املادة 

إليه  املشاض   63. 7 من القانو5 ضقم 

بعاله يجب على ك2 متعرض ب5 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض8ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  أوجدة 

تعرضه، وذلك داخ2 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج2 تقديم التعرضات 

بي قب2 30 بكتوبر  )0).
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إعال5 عن إيداع محرر التحديد 

اإلداضي ضقم 796

 املرسوم ضقم 0.98).) أتاض8خ

   فبراير 0)0)

العقاض املدعو  إ5 محرر تحديد 

في  تحديده  ثم  الذي   ،«3 «الزاو8ة 

«قصر  الساللية  الجماعة  اسم 

وضعه  تم  قد  الحجوي»،  الزاو8ة 

أمقر قيادة أوعنا5 دائرة أني تدجيت 

على  أاملحافظة  وكذا  فجيج،  إقليم 

املسح  ومصلحة  العقاض8ة  األمالك 

العقاضي أوجدة، حيث يمكن لك2 من 

يعنيه األمر االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو5 ضقم 7 .63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�شي الجماعات الساللية 

فإ5 بج2 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 8) بأر28  )0) تاض8خ نشر 

هذا اإلعال5 أالجر8دة الرسمية.

التعرض  ب5  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر8ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  أوعنا5   لقيادة 

9) يوليو  )0).

  0 واستنادا إلى مقتريات املادة 

إليه  املشاض   63. 7 من القانو5 ضقم 

بعاله يجب على ك2 متعرض ب5 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض8ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  أوجدة 

تعرضه، وذلك داخ2 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج2 تقديم التعرضات 

بي قب2 30 بكتوبر  )0).
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إعال5 عن إيداع محرر التحديد 

اإلداضي ضقم 797

 املرسوم ضقم 0.97).) أتاض8خ

   فبراير 0)0)

العقاض املدعو  إ5 محرر تحديد 

الذي تم تحديده في  «عقاض حجاوا»، 

«حجاوا»،  الساللية  الجماعة  اسم 

قد تم وضعه أمقر قيادة ذوي منيع 

دائرة أني تدجيت إقليم فجيج، وكذا 

العقاض8ة  األمالك  على  أاملحافظة 

أوجدة،  العقاضي  املسح  ومصلحة 

األمر  يعنيه  من  لك2  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

من   9 واستنادا ملقتريات املادة 

القانو5 ضقم 7 .63 املتعلق أالتحديد 

اإلداضي ألضا�شي الجماعات الساللية 

فإ5 بج2 التعرض على هذا التحديد 

بشهر   )3( ثالثة  في  محدد  اإلداضي 

اأتداء من 8) بأر28  )0) تاض8خ نشر 

هذا اإلعال5 أالجر8دة الرسمية.

التعرض  ب5  إلى  اإلشاضة  وتجدض 

على التحديد اإلداضي يجب تقديمه 

أصفة حصر8ة بمام السلطة املحلية 

غاية إلى  وذلك  منيع  ذوي   لقيادة 

9) يوليو  )0).

  0 واستنادا إلى مقتريات املادة 

إليه  املشاض   63. 7 من القانو5 ضقم 

بعاله يجب على ك2 متعرض ب5 يودع 

لدى املحافظة على األمالك العقاض8ة 

لتأكيد  للتحفيظ  مطلبا  أوجدة 

تعرضه، وذلك داخ2 ثالثة بشهر )3) 

بعد انصرام بج2 تقديم التعرضات 

بي قب2 30 بكتوبر  )0).
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وزاضة الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو8ة 

واملياه والغاأات

قطاع املياه والغاأات

 DELIMITATION DE FORET

DOMANIALE

اعال5

يعلن للعموم أا5 محرر التحديد 

املتعلق أامللك الغاأوي املسمى «تالل 

جماعة  أتراب  والواقع  ضسموكة» 

أدائرة  ضسموكة  أقيادة  ضسموكة 

وقع  الذي  تزنيت،  أاقليم  تزنيت 

 (0 ( فبراير  فاتح  أتاض8خ  تحديده 

 (8 أتاض8خ  سيوضع  املوالية  وااليام 

قيادة  قائد  أمكتب  بأر28  )0) 

التحديد،  لجنة  ضئيس  ضسموكة، 

اقليم تزنيت وبمكتب املحافظ على 

أتزنيت  والرهو5  العقاض8ة  االمالك 

االطالع  غرض  له  ملن  يمكن  حيث 

عليه.

لتقديم  املرروب  االج2  بما 

املذكوض  التحديد  على  التعرضات 

أمكتب القائد السالف الذكر فيمتد 

بأر28   (8 من  على ثالثة بشهر اأتداء 

 )0) وهو تاض8خ نشر هذا االعال5 في 

الجر8دة الرسمية.

لهذا  املوالية  بشهر   3 وخالل 

االج2 يجب ب5 تودع أمكتب السيد 

مطالب  بعاله  املذكوض  املحافظ 

تحفيظ تأكيدية للتعرضات املقدمة.

الكاتب العام لقطاع املياه والغاأات

عبد الرحيم هومي

8

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)،   6 أتاض8خ   2021/4485

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

عقد  ذي  فالحية  اضضية  القطعة 

املتواجد   ،(3 56 ص  اأراء ض أرقم 

دائرة  سرغينة،  التراأية  أالجماعة 

أوملا5،  اقليم  مرموشة،   ايموزاض 

اأتداء من تاض8خ 30  بأر28  )0)  إلى 

0  ماي   )0)،  أحث علني في  غاية 

شأ5 مشروع الترخيص أانجاز ثقب 

سقي  بج2  من  منه،  املاء  وجلب 

لفائدة  هكتاضا   1,4360 مساحة 

الحام2  السالم  عبد  موالي  السيد 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.C94559

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   8 أتاض8خ   2021/4506 ح.ج 

 )0)، الذي سيجري على العقاض8ن 

شهادة  ذي  البركة  عي5  املسميي5 

امللكية ضقم 81/3929 وعي5 السماض 

 81/3928 ذي الشهادة امللكية ضقم 

أالجماعة التراأية سيدي  املتواجد  

اقليم  تيفلت،   دائرة  الرزاق،  عبد 

تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات، 

ماي    3 إلى غاية  بأر28  )0)     (7

 )0)،  أحث علني في شأ5 مشروع 

آأاض وجلب املاء   3 الترخيص أانجاز 

 5,78 بج2 سقي مساحة  من  منها، 

هكتاضات لفائدة السيد عبد العز8ز 

لبطاقة  الحام2  خديجة  وشقرو5 

 I51242 ضقم  الوطنية  التعر8ف 

.A511342 وضقم

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   7 أتاض8خ   2021/4498 ح.ج 

العقاض  على  سيجري  الذي   ،(0( 

ذي الرسم     - إ  أوصاك  املسمى   

العقاضي ضقم 21/71674 ، املتواجد 

مرزوقة،  أاب  التراأية  أالجماعة 

من  اأتداء  تازة،  اقليم  تازة،   دائرة 

 3 إلى غاية  بأر28  )0)     (7 تاض8خ 

شأ5  في  علني  أحث  ماي   )0)،  

أئروجلب  أانجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  بج2  من  منه،  املاء 

السيد  لفائدة  هكتاضا    2,0007

أناني محمد سعيد الحام2 لبطاقة 

.Z2397 التعر8ف الوطنية ضقم

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)،   ( أتاض8خ   2021/4443

املسمى   العقاض  على  سيجري  الذي 

أرقم  ض  شراء  ذي  السماض  سهب 

أالجماعة  املتواجد    ، 78 59 ص 

دائرة تيفلت،   التراأية مقام الطلبة، 

تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات،  اقليم 

ماي     0 إلى غاية  بأر28  )0)     (9

أحث علني في شأ5 مشروع    ،(0( 

الترخيص أانجاز أئر وجلب املاء منه، 

هكتاضا   0,60 من بج2 سقي مساحة 

فاطمة   الدحماني  السيدة  لفائدة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 

.CB2307 ضقم

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)،   ( أتاض8خ   2021/4442

الذي سيجري على العقاض املسمى عي5 

356ص  أرقم  ض  ذي شراء  مو�شى 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   ،339

تيفلت،  دائرة   سيدي عبد الرزاق، 

تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات،  اقليم 

ماي     0 إلى غاية  بأر28  )0)     (9

أحث علني في شأ5 مشروع    ،(0( 

الترخيص أانجاز أئر وجلب املاء منه، 

من بج2 سقي مساحة  1,60 هكتاضا 

محمد  السر8�شي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.AB246246 ضقم

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)،   ( أتاض8خ   2021/4441

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

ضقم  امللكية  شهادة  ذي  مروة   

أالجماعة  املتواجد   ،69/144176

موالي  دائرة  ضوا�شي،  سبع  التراأية 

يعقوب، اقليم موالي يعقوب،  اأتداء 

إلى غاية  بأر28  )0)     (9 من تاض8خ 

0  ماي  )0)،  أحث علني في شأ5 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

مساحة   سقي  بج2  من  منه،  املاء 

لزضق  السيد   لفائدة  هكتاضا   1,70

التعر8ف  لبطاقة  الحام2  حسن 

.C213814 الوطنية ضقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)،   6 أتاض8خ   2021/4470

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

ضقم  العقاضي  الرسم  ذي  أوالوز5 

أالجماعة  املتواجد   ،K/13970

دائرة  أوضزو8ن،  ايت  التراأية 

اأتداء  الحاجب،   اقليم  الحاجب، 

إلى غاية  بأر28  )0)     30 من تاض8خ 

0  ماي  )0)،  أحث علني في شأ5 

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

االستعماالت  بج2  من  منه،  املاء 

املاشية وسقي مساحة    املنزلي واضواء 

غا�شي  السيد   لفائدة  هكتاض     3

التعر8ف  لبطاقة  الحام2  لحسن 

.D801660 الوطنية ضقم

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ   2021/4492 ح.ج 

العقاض  على  سيجري  الذي   ،(0( 

الرسم  ذي  لهمي2  فدا5  املسمى 

العقاضي ضقم 16/67221،   املتواجد 

الطلبة،  مجمع  التراأية  أالجماعة 

دائرة الخميسات، اقليم الخميسات، 

اأتداء من تاض8خ 30  بأر28  )0)  إلى 

أحث علني  ماي   )0)،     0 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأ5  في 

من بج2 سقي  منه،  أئر وجلب املاء 

لفائدة  هكتاضا   0.(((8 مساحة 

السيد شنوفي نجيب  الحام2 لبطاقة 

.F142509 التعر8ف الوطنية ضقم

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)،   6 أتاض8خ   2021/4483

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

ض  شراء  عقد  ذي  عائشة  فدا5 

58، املتواجد أالجماعة  39ص  أرقم 

دائرة  التراأية سيدي عالل املصدض، 

الخميسات،  اقليم  الخميسات، 

اأتداء من تاض8خ 30  بأر28  )0)  إلى 

أحث علني  ماي   )0)،     0 غاية 

أانجاز  الترخيص  مشروع  شأ5  في 

من بج2 سقي  منه،  أئر وجلب املاء 

هكتاضا لفائدة السيد   3.69 مساحة 

الحام2  مو�شى  اأن  الصمد  عبد 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.BK30075

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)،   6 أتاض8خ   2021/4481

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

ضقم  العقاضي  الرسم  ذي   9 البهالي2 

أالجماعة  املتواجد   ،05/37043

عي5  دائرة  الجمعة،  عي5  التراأية 

من  اأتداء  مكناس،  اقليم  عرمة، 

  0 إلى غاية  بأر28  )0)     30 تاض8خ 

شأ5  في  علني  أحث  ماي   )0)،  

مشروع الترخيص أانجاز ثقب وجلب 

املاشية  االضواء  بج2  من  منه،  املاء 

وسقي مساحة 0 06.  هكتاض لفائدة 

الحام2  حميد   العتيقي  السيد 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.D656598
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)،   6 أتاض8خ   2021/4477

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

ض  ملكية  ذي  الطبيب  ظهر  فدا5 

أرقم 95ص 0) ، املتواجد أالجماعة 

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  التراأية 

اأتداء  الخميسات،  اقليم  تيفلت، 

إلى غاية  بأر28  )0)     30 من تاض8خ 

0  ماي   )0)،  أحث علني في شأ5 

وجلب  أئر  أانجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة   سقي  بج2  من  منه،  املاء 

لعرو�شي  السيد  لفائدة  هكتاض    

التعر8ف  لبطاقة  الحام2  أوسعد5 

.J151493 الوطنية ضقم

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4475 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

أني خليفة موضوع  املسمى ساحي2 

 21/39350 عدد  العقاضي  الرسم 

ذي اتفاقية شراكة مع الدولة عدد 

أالجماعة التراأية  املتواجد     3(77

أني لنت، دائرة تازة،إقليم تازة اأتداء 

غاية  إلى  بأر28  )0)   30 تاض8خ  من 

في شأ5  أحث علني  ماي  )0)    0

وجلب  أئر  أإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحته  سقي  بج2  من  منه  املاء  

شركة  لفائدة  هكتاضات   3,9674

 SOCIETE BENI LENT AGRI SARL

قي شخص ممثلها القانوني.

   38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4467 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

املسمى أالد أيتي ذي شهادة امللكية  

عدد 05/49721 املتواجد أالجماعة 

التراأية عي5 اللوح، دائرة بزضو،إقليم 

بأر28   30 تاض8خ  من  اأتداء  إفرا5، 

0  ماي  )0) أحث  إلى غاية   (0( 

الترخيص  مشروع  شأ5  في  علني 

من  منه  املاء   وجلب  ثقب  أإنجاز 

هكتاضا لفائدة   7 بج2 سقي مساحة 

السيد توضاوت ضشيد الحام2 لبطاقة 

. UB20826 التعر8ف الوطنية

39 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4469 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

املسمى فدا5 الكوشة ذي عقد كراء 

ديسمبر   (8 أتاض8خ   593 سج2 ضقم 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   (0(0

دائرة  احمد،  أن  يوسف  سيدي 

صفرو،إقليم صفرو، اأتداء من تاض8خ 

ماي    0 غاية  إلى  بأر28  )0)   30

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

املاء   وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

منه من بج2 تزو8د مقلع أاملاء لفائدة 

 STE. LES GRANDES CARRIERES

شخص  في   DU TAFILALET SARL

ممثلها القانوني.

40 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4491 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

املسمى مليليح ذي مطلب التحفيظ 

أالجماعة  املتواجد   81/2974 ضقم 

دائرة  الجوهرة،  عي5  التراأية 

تيفلت،إقليم الخميسات، اأتداء من 

تاض8خ 30 بأر28  )0) إلى غاية 0  ماي 

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

الترخيص أإنجاز أئر وجلب املاء  منه 

هكتاضا   2,80 من بج2 سقي مساحة 

لفائدة السيد اجعيرة محمد الحام2 

. X40665 لبطاقة التعر8ف الوطنية

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4490 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

ذي شهادة  املسمى فدا5 امليليح   

املتواجد   81/15038 عدد  امللكية 

الجوهرة،  عي5  التراأية  أالجماعة 

الخميسات،  تيفلت،إقليم  دائرة 

بأر28  )0)   30 تاض8خ  من  اأتداء 

أحث علني  ماي  )0)    0 إلى غاية 

أإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ5  في 

منه من بج2 سقي  أئر وجلب املاء  

لفائدة  هكتاضات   2,20 مساحة 

السيد غنيمي عادل وبنحميدة سلمى 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

. AB505707 وضقم AB210443
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4488 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

املسمى كرمة السباسب ذي شهادة 

املتواجد   81/4868 عدد  امللكية 

أالجماعة التراأية مقام الطلبة، دائرة 

تيفلت،إقليم الخميسات، اأتداء من 

تاض8خ 30 بأر28  )0) إلى غاية 0  ماي 

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

الترخيص أإنجاز أئر وجلب املاء  منه 

 0,7106 مساحة  سقي  بج2  من 

هكتاضا لفائدة السيد اهر8مش محمد 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

. XA23723
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4484 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

أاملكا5  بضضيتي5  قطعتي5  املسمى 

ايت امليس ذي عقد  لبرايك  املسمى 

 (85 ص   (8( بعدد  ضمن  شراء 

مطلق ضمن بعدد  وبسامر ذي إأراء 

77ص 55 املتواجد أالجماعة التراأية 

أوملا5،  أوملا5،إقليم  دائرة  كيكو، 

بأر28  )0)   30 تاض8خ  من  اأتداء 

أحث علني  ماي  )0)    0 إلى غاية 

أإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ5  في 

ثقب وجلب املاء  منه من بج2 سقي 

لفائدة  هكتاضات   2,8698 مساحة 

الحام2  املصطفى  اضطيب  السيد 

 C165615 لبطاقة التعر8ف الوطنية

.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4480 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

شهادة  ذي  أوتوض  سيدي  املسمى 

املتواجد   16/57975 عدد  امللكية 

دائرة  الغندوض،  التراأية  أالجماعة 

الخميسات،  الخميسات،إقليم 

بأر28  )0)   30 تاض8خ  من  اأتداء 

أحث علني  ماي  )0)    0 إلى غاية 

أإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ5  في 

ثقب وجلب املاء  منه من بج2 سقي 

لفائدة  هكتاضا   1,0540 مساحة 

الحاملة  السيد عزي اشوت فاطمة 

. X4375 لبطاقة التعر8ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4471 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

ذي  الطوالع  سيدي  فدا5  املسمى 

 81/7510 عدد  امللكية  شهادة 

مقام  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

تيفلت،إقليم  دائرة  الطلبة، 

 30 تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من بج2 

لفائدة  هكتاضا   1,49 مساحة  سقي 

وبشرى  طالبي  علمي  محمد  السيد 

التعر8ف  لبطاقة  الحاملة  ألقات 

. A214141 وضقم C48606 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4489 

الذي سيجري أالعقاض املسمى   (0( 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  لزعرا 

أالجماعة  املتواجد   61704/05

احواز  دائرة  املهاية،  التراأية 

اأتداء  مكناس،  مكناس،إقليم 

إلى غاية  بأر28  )0)   30 تاض8خ  من 

في شأ5  أحث علني  ماي  )0)    0

من  املاء   أجلب  الترخيص  مشروع 

الشاهد من بج2 سقي  سد سيدي 

السيد  لفائدة  هكتاضات   6 مساحة 

لزعر عبد الرحيم ومن معه الحاملة 

 DO3404 لبطاقة التعر8ف الوطنية

.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة   بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   6 أتاض8خ  ح.ج2021/4482 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

ذي  تاسرا  املرجع  الدير  املسمى 

وعدد   3 عدد  االستغالل  شواهد 

فبراير   ( أتاض8خ  محرضة   5 وعدد   5

التراأية  أالجماعة  املتواجد   (0( 

مرموشة،إقليم  دائرة  املا5،  آيت 

بأر28   30 تاض8خ  من  اأتداء  أوملا5، 

0  ماي  )0) أحث  إلى غاية   (0( 

الترخيص  مشروع  شأ5  في  علني 

أإنجاز ثقب وجلب املاء  منه من بج2 

سقي مساحة 2,6024 هكتاضا لفائدة 

السيد أرهواني علي الحام2 لبطاقة 

. C152541 التعر8ف الوطنية

48
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   6 أتاض8خ   2021/4476/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

فدا5 أن الز8تو5 ذي شراء ض بعدد 

أالجماعة  املتواجد   5 ( ص   535

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  التراأية 

تيفلت، إقليم الخميسات، اأتداء من 

تاض8خ 30 بأر28  )0) إلى غاية 0  ماي 

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

منه  الترخيص أإنجاز أئر وجلب املاء 

 1,2259 مساحة  سقي  بج2  من 

هكتاض لفائدة السيدة احيزو5 فاطمة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحاملة 

.XA1181 ضقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   6 أتاض8خ   2021/4476/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

لالعائشة 3  ذي شهادة امللكية عدد 

R/57913 املتواجد أالجماعة التراأية 

ايت ميمو5، دائرة الخميسات، إقليم 

 30 تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء منه من بج2 

لفائدة  هكتاضات   5 مساحة  سقي 

السيد محجوبي نوض الدين ومن معه 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.D304121 ضقم

50

 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4452/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاضي  الرسم  ذي   ( ز8نب 

أالجماعة  املتواجد   59/16321

التراأية أطيط، دائرة عي5 تاوجدات، 

 30 اأتداء من تاض8خ  إقليم الحاجب، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء منه من بج2 

مساحة  وسقي  املنزلي  االستعمال 

السيد  لفائدة  هكتاضات   4,0340

لبطاقة  الحام2  املراأط  أوشتة 

.S6868 التعر8ف الوطنية ضقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4450/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاضي  الرسم  ذي  حمدا5 

أالجماعة  املتواجد   59/97397

التراأية ايت والل، دائرة عي5 عرمة، 

 30 من تاض8خ  اأتداء  إقليم مكناس، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

منه من بج2  املاء  أئر وجلب  أإنجاز 

سقي مساحة 0,2609 هكتاض لفائدة 

السيد حمدا5 محمد الحام2 لبطاقة 

.V12404 التعر8ف الوطنية ضقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4449/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  أولرواح 

الحوض  وبولرواح   5(3 ص   583

 ( 0 ملكية عدد  الفالحي ذي عقد 

املتواجد أالجماعة التراأية تازوطة، 

اأتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

إلى غاية  بأر28  )0)   30 تاض8خ  من 

في شأ5  أحث علني  ماي  )0)    0

مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بج2  من  منه  املاء 

طاك  السيد  لفائدة  هكتاض   1,6798

التعر8ف  لبطاقة  الحام2  مصطفى 

.CB150682 الوطنية ضقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4447/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

دواض الجديد املهاية ذي شهادة إداض8ة 

أالجماعة  املتواجد   28/2021 عدد 

التراأية املهاية، دائرة احواز مكناس، 

 30 من تاض8خ  اأتداء  إقليم مكناس، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء منه من بج2 

سقي مساحة 0,7203 هكتاض لفائدة 

السيد الغربي محمد الحام2 لبطاقة 

.D38690 التعر8ف الوطنية ضقم

54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4446/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

ضاية الصدض موضوع الرسم العقاضي 

إداض8ة  شهادة  ذي   K/2780 عدد 

أالجماعة  املتواجد   11/2021 عدد 

التراأية أطيط، دائرة عي5 تاوجدات، 

 30 اأتداء من تاض8خ  إقليم الحاجب، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء منه من بج2 

هكتاضات   3,1158 مساحة  سقي 

لفائدة السيد الغربي محمد الحام2 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.D110544

55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4457/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاضي  الرسم  ذي  يقي5   

أالجماعة  املتواجد   67/24787

التراأية إقداض، دائرة الحاجب، إقليم 

بأر28   30 من تاض8خ  اأتداء  الحاجب، 

0  ماي  )0) أحث  إلى غاية   (0( 

الترخيص  مشروع  شأ5  في  علني 

أإنجاز ثقب وجلب املاء منه من بج2 

لفائدة  هكتاضات   5 مساحة  سقي 

لبطاقة  الحام2  كمال  يقي5  السيد 

.D553023 التعر8ف الوطنية ضقم

56
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4456/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

عدد  إداض8ة  شهادة  ذي  الترس 

أالجماعة  املتواجد   05/2021

التراأية مجاط، دائرة احواز مكناس، 

 30 من تاض8خ  اأتداء  إقليم مكناس، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء منه من بج2 

سقي مساحة 1,1242 هكتاض لفائدة 

الحام2  الحسن  أنمولود  السيد 

ضقم  الوطنية  التعر8ف  لبطاقة 

.D463121

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4455/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

عدد  العقاضي  الرسم  ذي  تيشوكت 

أالجماعة  املتواجد   67/21001

بكوضاي،  دائرة  جيري،  ضاس  التراأية 

 30 اأتداء من تاض8خ  إقليم الحاجب، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

منه من بج2  املاء  أئر وجلب  أإنجاز 

سقي مساحة 1,6392 هكتاض لفائدة 

السيد امزيغ يوسف الحام2 لبطاقة 

.D520617 التعر8ف الوطنية ضقم

58

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4454/ 

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

حدوشا5   ذي الرسم العقاضي عدد 

أالجماعة  املتواجد   05/503338

بكوضاي،  دائرة  جيري،  ضاس  التراأية 

 30 اأتداء من تاض8خ  إقليم الحاجب، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

منه من بج2  املاء  أئر وجلب  أإنجاز 

لفائدة  هكتاضات   5 مساحة  سقي 

معه  ومن  الكر8م  عبد  أاللي  السيد 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.D382721 ضقم

59

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4453

الذي سيجرى على العقاض املسمى اياد 

عدد  العقاضي  الرسم  ذي  الياكوت 

أالجماعة  املتواجد   ،59/96216

التراأية ايت والل، دائرة عي5 عرمة، 

تاض8خ  من  اأتداء  مكناس،  إقليم 

ماي    0 غاية  إلى  30 بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع   ،(0( 

املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

  .5  8 منه من بج2 سقي مساحة 

هكتاض لفائدة السيد عبد النبي ديب 

الحام2  أوسوكاض  الحفيظ  وعبد 

 C782124 لبطاقة التعر8ف الوطنية

.D712495 وضقم

60

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4465

الذي سيجرى على العقاض املسمى كر8ة 

العز عوزي ذي عقد أيع كلي محرض 

املتواجد  فبراير  )0)،    ( أتايخ 

الجوهرة،  عي5  التراأية  أالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى  30 بأر28  )0)  من تاض8خ  اأتداء 

أحث علني في  ماي  )0)،    0 غاية 

أئر  أإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ5 

منه من  منه وجلب املاء  وجلب املاء 

لفائدة  هكتاض  بج2 سقي مساحة   

السيد سيلولي عماض الحام2 لبطاقة 

.A312847 التعر8ف الوطنية

61

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4463

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

مطلب  ذي   ( الدوضة  جنا5  فدا5 

املتواجد   ،81/5053 التحفيظ عدد 

الجوهرة،  عي5  التراأية  أالجماعة 

الخميسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

إلى  30 بأر28  )0)  من تاض8خ  اأتداء 

أحث علني في  ماي  )0)،    0 غاية 

أئر  أإنجاز  الترخيص  مشروع  شأ5 

وجلب املاء منه من بج2 سقي مساحة 

 0.659 هكتاض لفائدة السيدة سهام 

الحاملة  أنجلو5  وطالل  أنكيرا5 

 A334950 لبطاقة التعر8ف الوطنية

.A599417و

62

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4462

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

عدد  امللكية  شهادة  ذي  االزهاض   

وفدا5  ضبعة  وفدا5   ،16/199969

ضبعة موضوع عقدي شراء ض بعدد 

كراء  عقد  ذي  وعدد  36    (5

أتاض8خ  عليه  مصادق  فالحية  بضض 

8  فبراير  )0)، املتواجد أالجماعة 

التراأية عي5 الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات،  إقليم 

ماي    0 غاية  إلى  30 بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع   ،(0( 

الترخيص أإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكتاضات،   5 من بج2 سقي مساحة 

الشر8ف  الدضي�شي  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.A453206

63

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4461

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

كرمة أن قدوض   ذي مطلب التحفيظ  

عدد 16/19309، املتواجد أالجماعة 

دائرة تيفلت،  التراأية مقام الطلبة، 

تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات،  إقليم 

ماي    0 غاية  إلى  30 بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع   ،(0( 

منه  الترخيص أإنجاز أئر وجلب املاء 

 0.9575 مساحة  سقي  بج2  من 
الدشراوي  السيد  لفائدة  هكتاضا 

التعر8ف  لبطاقة  الحام2  ضشيد 

.AB315717 الوطنية

64
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   ( أتاض8خ   2021/4445

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

فدا5 الخير ذي شهادة امللكية  عدد 

أالجماعة  املتواجد   ،81/10647

دائرة  بولحسن،  علي  ايت  التراأية 

اأتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى  9) بأر28  )0)  تاض8خ  من 

أحث علني في شأ5  ماي  )0)،    0

وجلب  أئر  أإنجاز  الترخيص  مشروع 

منه من بج2 االستعمال املنزلي  املاء 

لفائدة  هكتاض   (.30 مساحة  وسقي 

السيد لعر8ب حسن  الحام2 لبطاقة 

.AB99897 التعر8ف الوطنية

65

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   ( أتاض8خ   2021/4444

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

فداب أئر الشاضف ذي شراء ض بعدد 

أالجماعة  املتواجد   ،(39 ص   (39

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  التراأية 

اأتداء  الخميسات،  إقليم  تيفلت، 

غاية  إلى  9) بأر28  )0)  تاض8خ  من 

أحث علني في شأ5  ماي  )0)،    0

وجلب  أئر  أإنجاز  الترخيص  مشروع 

مساحة  سقي  بج2  من  منه  املاء 

أاج  السيد  لفائدة  هكتاض    .8899

التعر8ف  لبطاقة  الحام2  ادضيس 

.JF195476 الوطنية

66

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   5 أتاض8خ   2021/4451

املسمى  العقاض  على  سيجرى  الذي 

ذي الرسم العقاضي   958 ايت اعمر 

 959 اعمر  وبيت   ،67/3976 عدد 

ذي الرسم العقاضي عدد 7595 67، 

أطيط،  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

إقليم  تاوجدات،  عي5  دائرة 

30 بأر28  من تاض8خ  اأتداء  الحاجب، 

 )0) إلى غاية 0  ماي  )0)، أحث 

الترخيص  مشروع  شأ5  في  علني 

أإنجاز ثقب وجلب املاء منه من بج2 

لفائدة  هكتاض    .60 مساحة  سقي 

السيد عز8ز الرماش الحام2 لبطاقة 

.K186689 التعر8ف الوطنية

66 مكرر

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   5 أتاض8خ   (0( / ح.ج/5565 

الذي سيجري أالعقاض املسمى   (0( 

ض  املقطيعة ذي عقد شراء  فدا5 

86 املتواجد أالجماعة  93 ص  بعدد 

التراأية عي5 الجوهرة، دائرة تيفلت، 

تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات،  إقليم 

ماي    0 غاية  إلى  بأر28  )0)   30

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

الترخيص أإنجاز أئر وجلب املاء منه، 

 5.35(5 مساحة  سقي  بج2  من 

محمد  السيد)ة(  لفائدة  هكتاضات 

أوضقبة الحام2)ة(، لبطاقة التعر8ف 

.AB263989 الوطنية

96

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   5 أتاض8خ   (0( / ح.ج/5559 

الذي سيجري أالعقاض املسمى   (0( 

عقد  ذي  اعجول  تشوت  فدا5 

فالحي ذي شهادة امللكية عدد  كراء 

أالجماعة  املتواجد   57/10517

بزضو،  دائرة  صميم،  أن  التراأية 

تاض8خ  من  اأتداء  افرا5،  إقليم 

ماي    0 غاية  إلى  بأر28  )0)   30

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

الترخيص أإنجاز أئر وجلب املاء منه، 

0  هكتاضات  من بج2 سقي مساحة 

لفائدة السيد)ة( مولودي عبد الحق 

الحام2)ة( لبطاقة التعر8ف الوطنية 

.UC108080

97

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/) 55 

الذي  بأر28  )0)   9 أتاض8خ   (0( /

سيجري على العقاض املسمى القطاضنة 

ص  بعدد  5)  ض  عقد شراء  ذي 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   ((7

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات،  إقليم 

ماي    7 غاية  إلى  بأر28  )0)   6

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

املاء  وجلب  أئر  أإنجاز  الترخيص 

 0.90 مساحة  سقي  بج2  من  منه، 

هكتاض لفائدة السيد)ة( العمري نزهة 

الحام2)ة( لبطاقة التعر8ف الوطنية 

.AB47079

98

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني

أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/5 55 

الذي  بأر28  )0)   9 أتاض8خ   (0( /

سيجري على العقاض املسمى شنيخر 

ذي  الرسم العقاضي عدد 37 /9390 

اوالد  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

تاونات،  إقليم  تيسة،  دائرة  عياد، 

اأتداء من تاض8خ 6 ماي  )0) إلى غاية 

في شأ5  أحث علني  ماي  )0)    7

مشروع الترخيص أجلب املاء من سد 

ادضيس االول، من بج2 سقي مساحة 

الفروي  السيد)ة(  لفائدة  هكتاض   9

التعر8ف  لبطاقة  الحام2)ة(  حسن 

.C945649 الوطنية

99

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني

أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/3 55 

الذي  بأر28  )0)   9 أتاض8خ   (0( /

سيجري على العقاض املسمى تيفرو8ن 

  533 ص   357 ملكية عدد  موضوع 

 386 ص  ض  56  كراء  عقد  ذي 

ايت  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

إقليم تازة،  دائرة تاهلة،  سغروشن، 

اأتداء من تاض8خ 6 ماي  )0) إلى غاية 

في شأ5  أحث علني  ماي  )0)    7

مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  بج2  من  منه،  املاء 

السيد)ة(  لفائدة  هكتاضات   6.6 57

لبطاقة  الحام2)ة(  زكر8اء  مشكوض 

.CD243806 التعر8ف الوطنية
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9081 الجريدة الرسميةعدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0)) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/5509 

الذي  بأر28  )0)   8 أتاض8خ   (0( /

فدا5  املسمى  العقاض  على  سيجري 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  املحاضث 

أالجماعة  املتواجد   (96 ص   (97

دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي  التراأية 

تيفلت، إقليم الخميسات، اأتداء من 

3  ماي  إلى غاية  3 ماي  )0)  تاض8خ 

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

 0. 9 مساحة  سقي  بج2  من  منه، 

هكتاض لفائدة السيد)ة( هياللي محمد 

التعر8ف  لبطاقة  الحام2)ة(  بمي5 

.AD108054 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/5508 

الذي  بأر28  )0)   8 أتاض8خ   (0( /

سيدي  املسمى  العقاض  على  سيجري 

 73 عثما5 ذي عقد شراء ض بعدد 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   77 ص 

تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد  سيدي 

تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات،  إقليم 

3 ماي  )0) إلى غاية 3  ماي  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز 

هكتاض   0.8755 مساحة  سقي  بج2 

جمال  القسيوي  السيد)ة(  لفائدة 

والسيد عز الدين لالنزهة الحام2)ة( 

 A537861 لبطاقة التعر8ف الوطنية 

.V51154و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/5587 

الذي  بأر28  )0)   6 أتاض8خ   (0( /

سيجري على العقاض املسمى عماض لقرع 

 81/3243 ذي الرسم العقاضي عدد 

سيدي  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

إقليم  تيفلت،  دائرة  الرزاق،  عبد 

 30 تاض8خ  من  اأتداء  الخميسات، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز 

هكتاض  مساحة  38).0  سقي  بج2 

لفائدة السيد)ة( ألعر8ف عبد الكبير 

الحام2)ة( لبطاقة التعر8ف الوطنية 

. AB2648

103

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/ 550 

الذي  بأر28  )0)   7 أتاض8خ   (0( /

سيجري على العقاض املسمى البفتنية 

 F/1733 عدد  العقاضي  الرسم  ذي 

أتاض8خ  عدد  9  اداض8ة  شهادة  ذي 

املتواجد أالجماعة  ماضس  )0)    7

التراأية عي5 الشكاك، دائرة ايموزاض 

كندض، إقليم صفرو، اأتداء من تاض8خ 

ماي    0 غاية  إلى  بأر28  )0)   30

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مساحة ) هكتاضا 

نادية  العيا�شي  السيد)ة(  لفائدة 

الحام2)ة( لبطاقة التعر8ف الوطنية 

. D489219

104

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

ضقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بأر28   7 أتاض8خ   (0( / ح.ج/5500 

العقاض  على  سيجري  الذي   (0( 

وبوبكر  علي  ايت  أنصدوض  املسمى 

ذي شهادة االستغالل ضقم 3  أتاض8خ 

أالجماعة  املتواجد   (0 8 بأر28   6

التراأية عي5 الشكاك، دائرة ايموزاض 

كندض، إقليم صفرو، اأتداء من تاض8خ 

ماي    0 غاية  إلى  بأر28  )0)   30

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

 ( مساحة  سقي  بج2  من  منه، 

هكتاضا لفائدة السيد)ة( اأنيكو مليكة 

الحام2)ة( لبطاقة التعر8ف الوطنية 

.A283681

105

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/5599 

الذي  بأر28  )0)   7 أتاض8خ   (0( /

سيجري على العقاض املسمى تحيزوت 

 580 بعدد  ض  صدقة  عقد  ذي 

والهواضي ذي عقد صدقة ض بعدد 

التراأية  أالجماعة  املتواجد   683

تمحريت، دائرة بزضو، إقليم افرا5، 

إلى  بأر28  )0)   30 من تاض8خ  اأتداء 

في  علني  أحث  ماي  )0)    0 غاية 

شأ5 مشروع الترخيص أإنجاز ثقب 

سقي  بج2  من  منه،  املاء  وجلب 

السيد)ة(  لفائدة  هكتاضا   3 مساحة 

لبطاقة  الحام2)ة(  فاطمة  اصوا5 

. DA31080 التعر8ف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/  55 

الذي  بأر28  )0)   9 أتاض8خ   (0( /

ايت  املسمى  العقاض  على  سيجري 

ذي  تيجما  املسمى  أاملكا5  يو�شي 

 6/2021 عدد  االستغالل  شهادة 

كيكو،  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

دائرة أوملا5، إقليم أوملا5، اأتداء من 

7  ماي  إلى غاية  6 ماي  )0)  تاض8خ 

مشروع  شأ5  في  علني  أحث   (0( 

املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 

منه، من بج2 سقي مساحة )5.989 

ضحالي  السيد)ة(  لفائدة  هكتاضات 

التعر8ف  لبطاقة  الحام2)ة(  ادضيس 

. CB18340 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/0 55 

بأر28  )0)   8 أتاض8خ   (0( /

املسمى  العقاض  على  سيجري  الذي 

تصرف  ثبوت  ذي  أوخشبة  أالد 

 55 ص   55 عدد  اص2  واستغالل 

سيدي  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

إقليم  دائرة اوالد جامع ملطة،  داود، 

 3 تاض8خ  من  اأتداء  يعقوب،  موالي 

ماي  )0)    3 إلى غاية  ماي  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء من واد سبو، 

هكتاض   50 مساحة  سقي  بج2  من 

غزالني  الجامعي  السيد)ة(  لفائدة 

التعر8ف  لبطاقة  الحام2)ة(  احمد 

. B50506 الوطنية
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عدد  566 - 5  ضمرا5 )55  )8) بأر28  )0))الجريدة الرسمية   9082

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني

أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/5505 

الذي  بأر28  )0)   7 أتاض8خ   (0( /

حمري  املسمى  العقاض  على  سيجري 

 17/2019 إداض8ة عدد  الشهادة  ذي 

سبع  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

ضوا�شي، دائرة موالي يعقوب، إقليم 

 30 من تاض8خ  اأتداء  موالي يعقوب، 

0  ماي  )0)  إلى غاية  بأر28  )0) 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

من  منه،  املاء  وجلب  أئر  أإنجاز 

هكتاض   0.9987 مساحة  سقي  بج2 

منصوض  الغيتي  السيد)ة(  لفائدة 

الحام2)ة( لبطاقة التعر8ف الوطنية 

.C220805

109

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني

أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/5505 

الذي  بأر28  )0)   7 أتاض8خ   (0( /

سيجري على العقاض املسمى خربا�شي 

إ ذي الرسم العقاضي عدد 17/7580 

 575 اتفاق والتزام ض بعدد  وعقد 

املتواجد أالجماعة التراأية   393 ص 

إقليم تازة،  أاب مرزوقة، دائرة تازة، 

إلى  بأر28  )0)   30 من تاض8خ  اأتداء 

في  علني  أحث  ماي  )0)    0 غاية 

شأ5 مشروع الترخيص أإنجاز

 أئر وجلب املاء منه، من بج2 سقي 

مساحة ) هكتاضات لفائدة السيد)ة( 

عبد النبي خربا�شي وفاطمة خربا�شي 

الحام2)ة( لبطاقة التعر8ف الوطنية 

.Z226929 و Z272256

110

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قراض 

افتتاح البحث العلني
أموجب قراض بصدضته مديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج/3)55 

بأر28  )0) الذي    ( أتاض8خ   (0( /

االم2  املسمى  العقاض  على  سيجري 

ذي الرسم العقاضي عدد 05/67483 

ايت  التراأية  أالجماعة  املتواجد 

يعزم، دائرة بكوضاي، إقليم الحاجب، 

اأتداء من تاض8خ 6 ماي  )0) إلى غاية 

في شأ5  أحث علني  ماي  )0)    7

مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه، من بج2 االستعمال املنزلي 

لفائدة  هكتاضات   7 مساحة  وسقي 

معها  ومن  خولة  العز8ري  السيد)ة( 

الحام2)ة( لبطاقة التعر8ف الوطنية 

.D986685

111

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي  لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   7 أتاض8خ   2021/4494

الجماعي  العقاض  على  سيجرى  الذي 

املدعو الدشرة أاملكا5 املسمى الدشرة 

الدشرة  الساللية  للجماعة  التابع 

  ( 9) أتاض8خ  ذي شهادة إداض8ة ضقم 

أالجماعة  املتواجد    ،(0(0 نوفمبر 

التراأية لالميمونة، دائرة لالميمونة، 

اأتداء من تاض8خ  إقليم القنيطرة، 
ماي   3 غاية  إلى  3) بأر28  )0) 
أحث علني في شأ5 مشروع   ،(0( 
املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 
منه من بج2 سقي مساحة 79)9.   
محمد  امعيز  السيد  لفائدة  هكتاضا 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.JGB3946 ضقم
67

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 
بأر28  )0)   6 أتاض8خ   2021/4479
الجماعي  العقاض  على  سيجرى  الذي 
املسمى  أاملكا5  احنيشة  املدعو 
الساللية  للجماعة  التابع  الحنيشة 
االستغالل  شهادة  ذي  الطناجة 
ماضس  )0)،   (5 أتاض8خ   (5 ضقم 
املكر5،  التراأية  أالجماعة  املتواجد 
أنمنصوض،  دائرة  املكر5،  قيادة 
تاض8خ  من  اأتداء  القنيطرة،  إقليم 
ماضس   3 إلى غاية  بأر28  )0)،   (3
أحث علني في شأ5 مشروع    ،(0( 
املاء  وجلب  ثقب  أإنجاز  الترخيص 
 0.5(50 منه من بج2 سقي مساحة 
هكتاض لفائدة السيد أوشوكة محمد 
الوطنية  التعر8ف  لبطاقة  الحام2 

.JG128293
68

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني
مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 
بأر28  )0)   6 أتاض8خ   2021/4478
الجماعي  العقاض  على  سيجرى  الذي 
املسمى  أاملكا5  احنيشة  املدعو 
الساللية  للجماعة  التابع  الحنيشة 
 (5 الطناجة ذي شهادة إداض8ة ضقم 
املتواجد  ماضس  )0)،   (5 أتاض8خ 
قيادة  املكر5،  التراأية  أالجماعة 
إقليم  أنمنصوض،  دائرة  املكر5، 

3) بأر28  القنيطرة، اأتداء من تاض8خ 

ماضس  )0)،    3 غاية  إلى   ،(0( 

أحث علني في شأ5 مشروع الترخيص 

أإنجاز ثقب وجلب املاء منه من بج2 

50)0.5 هكتاض لفائدة  سقي مساحة 

السيد احمد كرنو5 الحام2 لبطاقة 

.JG14622 التعر8ف الوطنية

.
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قراض

افتتاح البحث العلني

مديرة  بصدضته  قراض  أموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو ضقم ح.ج 

بأر28  )0)   6 أتاض8خ   2021/4474

الجماعي  العقاض  على  سيجرى  الذي 

املسمى  أاملكا5  امباضك  بوالد  املدعو 

بوالد امباضك التابع للجماعة الساللية 

االستغالل  امباضك ذي شهادة  بوالد 

ماضس  )0)،   (6 أتاض8خ     55 ضقم 

املتواجد أالجماعة التراأية الحدادة، 

دائرة احواز  قيادة احواز القنيطرة، 

اأتداء  القنيطرة،  إقليم  القنيطرة، 

إلى غاية  بأر28  )0)،   (3 من تاض8خ 

3 ماضس  )0)،  أحث علني في شأ5 

مشروع الترخيص أإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من بج2 سقي مساحة 50.  

القادض  عبد  السيد  لفائدة  هكتاض 

التعر8ف  لبطاقة  الحام2  الحميدي 

.JG176103 الوطنية
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