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الالزمة األرضية  القطعة  ملكية  وبنزع  الكبير  القصر  بجماعة   السالم 

9631 لهذا الغرض............................................................................................

مشروع مرسوم بإعال2 أ2 املنفعة العامة تق�صي بإحداث ملعب للقرب )ملعب 

الشوك( الواقعة بالساللي2 جماعة القصر الكبير وبنزع ملكية القطعة 

9633األرضية الالزمة لهذا الغرض....................................................................

مشروع مرسوم بإعال2 أ2 املنفعة العامة تق�صي بنزع ملكية العقار املؤد5 

إلى املستشفى املتعدد التخصصات الكائن بطريق العرائش ألجل فتح 

)963طريق عمومي بجماعة القصر الكبير........................................................

إعال2 عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أ2 املنفعة العامة تق�صي بتخطيط 

بي2 طريق  الرابط  الطرقي  املسلك  تهيئة  العامة قصد  الطرق  حدود 

العي2 »عي2 موال5 علي« والتجمع السكاني »التوز5« املتواجد بدوار 

الالزمة األرضية  القطع  وبتعيي2  الجماعة  بتراب  الساحل   الجوابر 

9637 لهذا الغرض..............................................................................................

إعال2 عن إيداع ونشر مشروع قرار يعلن أ2 املنفعة العامة تق�صي بتحديد 

املدارة  بي2  الرابطة  الطريق  لفتح  العامة  الطرق  حدود  وتخطيط 

وتعيي2  هليل  وتجزئة  الزهراء  فاطمة  اللة  املحاذية ملسجد  الطرقية 

9620القطعة األرضية املراد نزع ملكيتها ملا تستوجيه العملية..........................
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استدراك تعديلي ملشروع مرسوم يعلن أ2 من املنفعة العامة تقوية تزويد 

مدينة تطوا2 واملنطقة الساحلية باملاء الشروب انطالقا من تجهيزات 

قصر  الترابية  الجماعة  املتوسط  طنجة  مليناء  للشرب  الصالح  املاء 

املجاز )إقليم الفحص - انجرة( املنشور بالجريدة الرسمية عدد 299) 

9621الصادرة بتاريخ 1) مارس 018) ..............................................................

إعال2 بالتراجع عن قطع أرضية تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 288) بتاريخ 

3 يناير 018) )نشرة اإلعالنات القانونية والقرائية واإلدارية( يعلن 

أنه من املنفعة العامة القيام بأشغال إنشاء محطة فرعية للكهرباء 

الدارالبيراء  بي2  الرابط  الحديد5  الخط  من   (+800 2.ك  عند 

 وسيد5 قاسم عند 2 ك 800,)، وتنزع بموجبه القطع األرضية الالزمة

)962 لهذا الغرض..............................................................................................

 238( عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

بتاريخ 3) أكتوبر 1996 املعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مدينة الدار 

9623البيراء باملاء الشروب انطالقا من محطة الدورات...............................

مشروع مرسوم بإعال2 أ2 املنفعة العامة تقت�صي إحداث مرآب للسيارات بعمالة 

طنجة - أصيلة في إطار برنامج تأهيل وتثمي2 املدينة العتيقة لطنجة 

9622وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض..................................
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو2 في ميدا2 اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمرمو2 اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE ZZS GROUPE TRANS

SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط) مؤرخ  محرر  بمقت�صى 

في))1)أبريل)1)0))تم وضع القواني2)

األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املييزات التالية):

وتصدير) واستيراد  نقل  (: الهدف)

البرائع.

 17 زنقة) (2 شارع نوبال) (2 (: املقر)

املجمع)1)حي الرياض الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.

املال) رأس  حددر  (: املال) رأس 

مقسم) درهم،) (100.000 قدره) بما 

درهم) (100 بنسبة) حصة  (100 على)

الصندوق) في  ودفعت  للواحدة،)

االجتماعي للشركة.

األرباح) من  (%( تؤخذ) (: األرباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.

الحصص):)السيد الحداو5 برخلي)

1000)حصة.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  برخلي  الحداو5  السيد 

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) لإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم السجل التجار5)1161)1.

1 P

SOCIETE SOMACIL
S.A

 N°220, Av. de(la(Mecque
Laâyoune
RC N°(61

استدراك خطإ وقع في الجريدة 
الرسمية عدد 7)6)

بتاريخ 31 مارس 1)0)
بدال من)........................................

على محرر الجمع الخاص) وبناء)
أكتوبر) ((9 بتاريخ) اإلدارة  بمجلس 
........... تقرر وتم قبول ما يلي) ((0(1
............................................................
يقرأ)..............................................

على محرر الجمع الخاص) وبناء)
يناير) ((9 بتاريخ) اإلدارة  بمجلس 
........... تقرر وتم قبول ما يلي) ((0(1
............................................................

)الباقي بدو2 تغيير(
2 P

SOCIETE IBN SAMIM
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قواني2) وضع  تم  (،(0(1 مارس) (19

الشركة ذات املميزات التالية):
 SOCIETE IBN (: التسمية)

.SAMIM
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع):)

الخياطة الطرز.
ولوازم) منتجات  كافة  وبيع  شراء)

الخياطة والتطريز.

واالستيراد) العامة  التجارة 
الباطن) من  واملقاولة  والتصدير 

والتجارة العامة.
املستقبل) تجزئة  (: الرئي�صي) املقر 

رقم)270)العيو2.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)0.000) 
درهم مقسمة إلى)00))حصة من فئة)

100)درهم موزعة كالتالي):
صالح طاهر5):)0)))حصة.

عبد العزيز معروف):)0)))حصة.
صالح) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

طاهر5 و عبد العزيز معروف.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو2)
رقم) تحت  ((0(1 مارس) ((( بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (21/913
التحليلي) الرقم  تحت  التجار5 

.3(839
3 P

LED.SB
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قواني2) وضع  تم  (،(0(1 مارس) ((6

الشركة ذات املميزات التالية):
LED.SB(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)
األعمال الكهربائية العامة،)تطوير)

وصيانة اإلنارة العامة.
ذات) الكهربائية  التركيبات 
املنخفض واملتوسط والجهد) الجهد 
وأعمال التركيبات الكهربائية) العالي،)

الصناعية واملباني.

الكهرباء)ومعدات التشغيل اآللي،)
لوازم مجموعات التوليد.

الكهربائية) األعمال  جميع  تنفيذ 
أو) الحررية  املناطق  في  املوقع،) في 

الريفية،)مع صيانة املعدات.
األلواح) وصيانة  وتركيب  بيع 
توريد وتركيب أ5 نظام) الشمسية،)
الشبكات) أعمال  تدفئة،) أو  تكييف 

الكهربائية والهاتفية.
ذات) الفرعية  املحوالت  تركيب 
إعادة) واملتوسط،) املنخفض  الجهد 
ومحوالت) الكهربائية  املحركات  لف 

الجهد املنخفض.
استيراد وتصدير املعدات واملواد)
من) تقلل  معدات  وأ5  الكهربائية 

استهالك الطاقة.
توريد األجهزة الكهربائية وأجهزة)
واملعدات) الكهروميكانيكية  القياس 
الصناعية املختلفة،)إلخ)..................

رقم) الوفاق،) حي  (: الرئي�صي) املقر 
268،)العيو2.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)00.000) 
حصة من) ((.000 درهم مقسمة إلى)

فئة)100)درهم موزعة كالتالي):
ملينة الديه):)1000)حصة.

صالح الدين بلخير):)1000)حصة.
ملينة) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

الديه.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو2)
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (2021/1196
التحليلي) الرقم  تحت  التجار5 

.36199
4 P
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

الهاتف):))3)80))3)0

Comptable_zaroili@hotmail.fr

STE SENATRAV
من مسير شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها االجتماعي : 90.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع واد الذهب

حي النهرة، تاهلة، تازة

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

13)أبريل)1)0))قرر الشريك الوحيد)

شركة) (STE SENATRAV لشركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ما يلي):

البناء) مواد  بيع  نشاط  إزالة 

وإضافة النشاط التالي):)بيع الحطب)

للوقود إلى الهدف االجتماعي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانــوني) اإليداع 

الربط) كتابة  لدى  القانوني 

يوم بتازة  االبتدائية   للمحكمة 

16)أبريل)1)0))تحت عدد)2)).
إمراء):)الصنهاجي رشيد

5 P

STE ENERGIE ROMA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

املقر االجتماعي : التوطي2 رقم 12
زنقة 1306 حي تناعورت ايت ادير

الدشيرة الجهادية - انزكا2

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

17)فبراير)1)0))تقرر ما يلي):

العنوا2) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
الجديد):)رقم)97)بلوك)3)حي أسايس)

أزرو أيت ملول.

تحيي2 القانو2 األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الربط باملحكمة االبتدائية بانزكا2)

رقم) تحت  ((0(1 مارس) (1( بتاريخ)

.661

6 P

SOCIETE ANIR-RIF
SARL

AU(CAPITAL(DE 40.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : LOT(BADES

BLOC(N23 IMM 6 N 23
AL-HOCEIMA

فوق) املنعقد  العام  الجمع  قرر 
العادة بتاريخ)31)مارس)1)0))لشركة)

ANIR-RIF SARL)ما يلي):
السيد) شركة  مدير  استقالة 
االدري�صي محمد وتعيي2 محله السيدة)

أشناق نعيمة ملدة غير محدودة.
رفع في رأسمال الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)7)1.
7 P

 SOCIETE MOROCCO
TOURIST REFUND

SA
حل مسبق للشركة
تعيي2 املصفيي2

بموجب محرر الجمع العام غير)
العاد5 املنعقد بتاريخ)))مارس)1)0)،)
 MOROCCO TOURIST للشركة)
مجهولة،) شركة  (- (REFUND
مقرها) درهم،) ((.000.000 رأسمالها)
زنقة) (3 البيراء،) بالدار  االجتماعي 
Epargne،)مسجلة بالسجل التجار5)
(،172391 بالدار البيراء)تحت عدد)
قد قرر حل الشركة مسبقا،)وتعيي2)

كمصفيي2 للشركة.
من) بغداد5،) العالي  عبد  السيد 
للبطاقة) الحامل  مغربية،) جنسية 
والقاطن) (،F128178 رقم) الوطنية 
(،(69 بالدار البيراء،)مندرو2،)رقم)

سيد5 معروف.
من) براهيم،) إمديوني  السيد 
للبطاقة) الحامل  مغربية،) جنسية 
والقاطن) (،B(20787 رقم) الوطنية 

ببرشيد،)دوار شراكي،)لبيس.
وقد قرر الجمع العام،)تعيي2 مقر)
 3 البيراء،) بالدار  الشركة  تصفية 

.Epargne(زنقة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيراء،) بالدار   التجارية 

8)أبريل)1)0)،)تحت رقم)773871.

8 P

LES MOULINS DE SKHIRAT 
SA

رفع رأسمال الشركة
بموجب محرر الجمع العام غير)

فبراير) (18 بتاريخ) املنعقد  العاد5،)

للشركة) االجتماعي  باملقر  (،1993

بالصخيرات،)كم))،)الطريق الرئي�صي)

القرارات) اتخاذ  تم  قد  الصخيرات،)

التالية):
زيادة الرأسمال بمبلغ)2.900.000 

إلى) درهم  (100.000 من) درهم،)

000.000.))درهم،)عن طريق إنشاء)

وإصدار)29.000)أسهم جديدة بقيمة)

على أ2) درهم للسهم الوحيد،) (100

يتم االكتتاب والسداد بالكامل عند)

االكتتاب.

وفقا للعقد الذ5 تم إبرامه بتاريخ)

املوثقة) قبل  من  (،1993 فبراير) (18

السقاط رتيب،)أعلن ممثل االجتماع)

29.000)سهم جديد) املذكور على أ2)

املذكور،) املال  رأس  زيادة  يمثلو2 

 7 قبل) من  اكتتابهم  تم  والذ5 

درهم،) (2.900.000 بمبلغ) أشخاص،)

النقد5) االكتتاب  بواسطة  وذلك 

وعن طريق) درهم،) ((.67(.(10 ملبلغ)

السائلة) الحسابات  عن  املقاصة 

ملبلغ) للمساهمي2  الدفع  املستحقة 

2.790)).))درهم.

الجمع) محرر  يشمل  وكذلك 

بتاريخ املنعقد  العاد5،) غير   العام 

18)فبراير)1993):

االعتراف بصدق وحقيقية إعال2)

االشتراك والدفع املذكور أعاله.

املال) لزيادة رأس  النهائي  التنفيذ 

الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية،)تحت عدد)17766.

9 P

أعيس ش.م.م لشريك وحيد
138،)شارع يعقوب املنصور،)الدار البيراء

الهاتف):))3.3).3).)))0
الفاكس):)7).3).3).)))0

شركة تبوراما
TUBORAMA

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 30.000.000 درهم

املقر االجتماعي : 2) و)) ملتقى زنقة 
ليبور2 وزنقة رابعة العدوية
إقامة ملحمد5 الدار البيراء

السجل التجار5 : 9)2)9
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
 (0(0 أكتوبر) ((1 بتاريخ) االستثنائي 

تم ما يلي):
تأسيس فرع للشركة كائن بمدينة)
مرجا2) التجار5  املجمع  طنجة،)

املدينة رقم م.س)6)ب.
البردعي،) هللا  عبد  السيد  تعيي2 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بنيس،) نبيلة  والسيدة  (C3(7368
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
بكاليفورنيا) والقاطني2  (C187212
الدار) معروف  سيد5  (10 رقم)  2(

البيراء،)مسيرين للفرع.
القانوني،) اإليداع  إنجاز  تم 
باملحكمة) الربط  كتابة  لدى 
بتاريخ البيراء،) بالدار   التجارية 

 10771 (: 1)0))تحت رقم) 19)مارس)
السجل) بقسم  الفرع  تسجيل  وتم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجار5 
بتاريخ (11229( رقم) تحت   بطنجة 

)))مارس)1)0).
لإلشارة))والبيا2

»أعيس«)ش.م.م لشريك وحيد

10 P

BANIGA TOURS
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم) قد  بالرباط،) ((0(0 نوفمبر) (30
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
تحمل) الوحيد  والشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 BANIGA TOURS (: التسمية)

.SARL AU
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ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
والشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات)

بدو2 سائق.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 6 املقر االجتماعي):)إقامة اية رقم)

عنبر قبيبات الرباط.
التسيير):)العقيلي سميحة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم))12828 

بتاريخ)10)نوفمبر)0)0).
11 P

 BOUSSETTA HAFOU
TRAVAUX ET SERVICES

BHTS SARL
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد) بالقنيطرة،) ((0(1 مارس) (1(
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة تحمل الخصائص التالية):

 BOUSSETTA (: التسمية)
 HAFOU TRAVAUX ET SERVICES

- BHTS
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
أشغال) (: االجتماعي) الهدف 

مختلفة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة) (93 عمار) (: املقر االجتماعي)

)1)بلوك د مغرب العربي القنيطرة.
التسيير):)السيد حفو ابراهيم.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
بتاريخ) (6013( بالقنيطرة تحت رقم)

12)أبريل)1)0).
12 P

مربط الوفاء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمال الشركة : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : ) زنقة سيام 
الطابق األول شقة رقم 1 ديور 

الجامع الرباط
رقم السجل التجار5 : 7)13)1

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
6)أبريل)1)0))تم تأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):
التسمية):)مربط الوفاء.

نشاط الشركة):)القطاع الفالحي)-)
املتاجرة باالستيراد.

سيام) زنقة  (( (: االجتماعي) املقر 
ديور) (1 رقم) شقة  األول  الطابق 

الجامع الرباط.
لقد تم تحديد) (: رأسمال الشركة)
درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
موزعة) درهم  (100 الواحدة) قيمة 

كالتالي):
0)9)حصة) السيد وائل مسناو5)

اجتماعية.
0))حصة) السيدة هند بلكرموس)

اجتماعية.
املجموع):)1000)حصة اجتماعية.
تعيي2) تم  لقد  (: الشركة) تسيير 
السيد وائل مسناو5 الحامل لبطاقة)
 AA(8083 رقم) الوطنية  التعريف 

مسير للشركة ملدة غير محددة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.
لقد تم تحديد مدة الشركة في)99 

سنة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) بالرباط  التجارية 
(: تحت رقم السجل التجار5) ((0(1

.1(13(7
للنشر واإلعال2

13 P

MAROC VAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 00.000).22 درهم

املقر االجتماعي : 17 شارع صومعة 

حسا2 الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) ((0(1 فبراير) ((2 بتاريخ) بالرباط 

إعداد النظام األسا�صي لشركة ذات)

خصائصها) املحدودة  املسؤولية 

كالتالي):

.MAROC VAX SARL(:(االسم

إنتاج وتسويق وتوزيع) (: املوضوع)

واملواد) اللقاحات  أنواع  جميع 

الصيدالنية.

املقر االجتماعي):)17)شارع صومعة)

حسا2 الرباط.

سنة من يوم تسجيل) (99 (: املدة)

الشركة في السجل التجار5.

درهم) (22.(00.000 (: الرأسمال)

مقسم إلى)000.)22)حصة من قيمة)

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

شركة) بحوزة  حصة  ((((.(00

.MARITA GROUP SARL AU

السيد) بحوزة  حصة  ((((.(00

مشهور سمير.

غير) ملدة  الشركة  يسير  (: اإلدارة)

محدودة السيد مشهور سمير.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

القانوني) لالحتياط  (%( (: األرباح)

يروه) فيما  الشركاء) يوظفه  والباقي 

مناسبا.

لدى) القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية) املحكمة  الربط  كتابة 

بالرباط بتاريخ))1)أبريل)1)0))تحت)

رقم) التجار5  السجل  (2213 ( رقم)

.1(13((
لإلشارة والتنبيه

14 P

SOCIETE AYOURIS
SARL

رأسمال الشركة : 0.000)
 العنوا2 : بلوك أ ش الرقم 8
شارع الكفاح ح 5 م الرباط

االستثنائي) العام  الجمع  إثر  على 
بتاريخ أيوريس  شركة   للشركاء)

9)مارس)1)0))تقرر ما يلي):
من) للشركة  الرئي�صي  املقر  تغيير 
الكفاح شارع  (8 الرقم) ش  أ   بلوك 
(: ح 5 م الرباط إلى املقر الجديد ب)
بلوك م رقم)3))شارع الكفاح ح.5.م)

الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)772)11 

بتاريخ)12)أبريل)1)0).
15 P

أفا قسيمو
AFA KASSIMO

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

حرر) رسمي  عقد  بمقت�صى 
(،(0(1 مارس) (1( بتاريخ) بسطات 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة ذات شريك وحيد،)فيما يلي)

خصائصها):
 AFA قسيمو) أفا  (: االسم)

KASSIMO
سيد5) دائرة  (: االجتماعي) املقر 

الذهبي،)والد رامي،)إقليم سطات.
املدة):)99)سنة.

الهدف):)اإلنعاش العقار5 وغيرها.
الرأسمال):)00.000).6)درهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
بالدار) القاطن  قاسمي،) السيد علي 
طابق السفلي،) الحداوية،) البيراء،)
زنقة)3،)الرقم)161،)الحامل لبطاقة)

.B69(72(التعريف الوطنية عدد
تم اإليداع القانوني وكذا التسجيل)
بالسجل التجار5 لدى كتابة الربط)
أحمد،) بابن  االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) (6 بتاريخ)
 1039 )اإليداع القانوني() (2021/17

من السجل التحليلي.
من أجل الخالصة والبيا2

املسير

16 P
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 MOROCCAN

 CONSTRUCTION AFRICA

DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها قدره 100.000 درهم

مقرها الرئي�صي : بناية ماتيس، 71)

السو�صي، بلوك أ، الطابق الثاني

شارع محمد السادس - الرباط

اجتمع) (،(0(0 أكتوبر) (8 في)

 MOROCCAN شركة) شركاء)

 CONSTRUCTION AFRICA

DEVELOPMENT،)مقرها االجتماعي))

السو�صي،) (،(71 ماتيس،) بناية 

الطابق الثاني،)شارع محمد) بلوك أ،)

السادس)-)الرباط،)قرر الجمع العام)

الغير عاد5 في ما يلي):

لشركة) مبكر  تفكيك 

 MOROCCAN CONSTRUCTION

AFRICA DEVELOPMENT،)اعتبارا)

من)8)أكتوبر)0)0).

ألغراض) قائمة  الشركة  تكو2 

التصفية وحتى إقفالها.

للتصفية) الرئي�صي  املقر  تحديد 

الذ5) للمصفي  الرئي�صي  املكتب  في 

تحدده هذه املحاضر.

جليل) لقويلي  السيد  تعيي2 

 16 مواليد) من  للشركة،) مصفيا 

القطاع) في  الكائن  (،1962 سبتمبر)

شارع كمال) (،3 شقة) ((7 عمارة) (،(1
زبد5 حي رياض الرباط،)الذ5 يصرح)

بقبول هذا التفويض وعدم الخروم)

في) عليها  املنصوص  للمحظورات 

القانو2.

من طرف) تحديد آجال استدعاء)

خالل) لالجتماع  الشركاء) املصفي 

لإلبالغ) أشهر  ثالثة  أقصاها  مدة 

التفكيك وأ5 عمليات) عن عمليات 

تصفية املحتملة يتعي2 القيام بها.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ بالرباط  التجارية   للمحكمة 

8)مارس)1)0))تحت رقم)1)1112.

17 P

STE EDEN PRIME
 SARL AU

بتاريخ) املمرية  للعقود  طبقا 
القانو2) تحرير  تم  ((0(1 مارس) ((
الخصائص) ذات  لشركة  الداخلي 

التالية):
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
بيع) (- طباعة) (: الهدف االجتماعي)
لوازم) بيع  (- املعلوماتية) املعدات 

املكتب.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.
 100.000 بندمو) عادل  السيد 

درهم أ5 ما يعادل)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الكوفة) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

الشقة)6)حسا2 الرباط.
بندمو) عادل  السيد  (: التسيير)

مسير وحيد للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 
التقييد) رقم  (.11(670 رقم) تحت 

بالسجل التجار5)3)12)1.
18 P

AZOUNKED SERVICES
 SARL AU

تأسيس شركة
األسا�صي) القانو2  إحداث  تم 
بشريك) املسؤولية  محدودة  لشركة 
بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�صى   وحيد 

3)فبراير)1)0).
 AZOUNKED (: التسمية)

SERVICES SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
(- خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

البستنة وصيانة املسابح.

املقر االجتماعي):)1))ساحة أبو بكر)

الصديق رقم)8)أكدال الرباط.

املدة):)99)سنة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم للحصة للواحدة.

السيد الحسي2 أزونكد) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

السنة:)) بها خالل  املعمول  الفترة 

تبدأ من فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

لفائدة) (%( بعد خصم) (: األرباح)

االحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حسب قرار الشركاء.

 1(0733 (: التجار5) السجل 

الرباط.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

(: رقم) تحت  ((0(1 مارس) ((( يوم)

.11(13(
من أجل االستخالص والبيا2

19 P

فيداركو

شركة الخبرة في الحسابات

زنقة مصطفى املعاني رقم)7)3 

الدار البيراء

الهاتف):)05.22.26.26.15/05.22.27.20.79

0(.((.(6.(8.20

الفاكس):)0.83.20).)).)0

IDEATION
S.A

شركة مساهمة
رأسمالها : 0.200)1.3 درهم

مقر الشركة : حي البطحاء، زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة موريو

الطابق الخامس، الدار البيراء

س.ت الدار البيراء رقم 89627

نقل مقر الشركة
اإلدارة) مجلس  مداولة  بموجب 

تم) (،(0(0 أكتوبر) (30 في) املؤرخ 

شارع) من  الشركة  مقر  نقل  قرار 

الدار البيراء،) ((16 الزرقطوني رقم)
شارع زاوية  البطحاء،) حي   إلى 

الطابق) موريو  وزنقة  املومن  عبد 

الخامس،)الدار البيراء.

العاد5) غير  العام  الجمع  قام 

املؤرخ في)30)نوفمبر)0)0)،)بما يلي):

املوافقة على قرار نقل املقر.

النظام) من  (2 البند) تعديل 

األسا�صي بتالزم.

تم إنجاز اإليداع بكتابة الربط)

باملحكمة التجارية بالدار البيراء،)في)

12)أبريل)1)0)،)تحت رقم)772276.
عن موجز وبيا2

رئيس مجلس اإلدارة

20 P

فيداركو

شركة الخبرة في الحسابات

زنقة مصطفى املعاني رقم)7)3 

الدار البيراء

الهاتف):)05.22.26.26.15/05.22.27.20.79

0(.((.(6.(8.20

الفاكس):)0.83.20).)).)0

MADINATE ZAYNAB

S.A

شركة مساهمة

رأسمالها : 300.000 درهم

مقر الشركة : حي البطحاء، زاوية 

شارع عبد املومن وزنقة موريو

الطابق الخامس، الدار البيراء

س.ت الدار البيراء رقم )0))17

نقل مقر الشركة
اإلدارة) مجلس  مداولة  بموجب 

تم) (،(0(0 نوفمبر) (1( في) املؤرخ 

شارع) من  الشركة  مقر  نقل  قرار 

الدار البيراء،) ((16 الزرقطوني رقم)

شارع زاوية  البطحاء،) حي   إلى 

الطابق) موريو  وزنقة  املومن  عبد 

الخامس،)الدار البيراء.

العاد5) غير  العام  الجمع  قام 

املؤرخ في)30)نوفمبر)0)0)،)بما يلي):

املوافقة على قرار نقل املقر.

النظام) من  (2 البند) تعديل 

األسا�صي بتالزم.
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تم إنجاز اإليداع بكتابة الربط)

باملحكمة التجارية بالدار البيراء،)في)

12)أبريل)1)0)،)تحت رقم)09)772.
عن موجز وبيا2

رئيس مجلس اإلدارة

21 P

فيداركو

شركة محدودة املسؤولية

)رأسمالها):)100.000)درهم

عرو بهيئة الخبراء)املحاسبي2

زنقة مصطفى املعاني رقم)7)3 

الدار البيراء

CASA DEL ARTE
SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 600.000 درهم

مقر الشركة : زنقة فرانس فيل

رقم 7 الواحة، الدار البيراء

س.ت الدار البيراء

رقم 83)6)1

وضعية صافية تقل عن ربع 
الرأسمال

حسب قرار مؤرخ في)6))ما5)0)0)،)

 CASA DEL(قام الشركاء)في شركة

ARTE)شركة محدودة املسؤولية،)

الكائن مقرها االجتماعي بالدار)

البيراء،)زنقة فرانس فيل رقم)7 

الواحة،)املجتمعو2 في جمع عام غير)

عاد5،)بما يلي):

الشركة) حل  إعال2  عدم  قرار 

رغم) نشاطها  واستمرار  األوا2  قبل 

أ2 الوضعية الصافية تقل عن ربع)

رأسمال الشركة.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت) (،(0(1 أبريل) (12 في) البيراء،)

رقم)10)772.

عن موجز وبيا2

اإلدارة املسيرة

السيد املحفوظي أدام

22 P

 Contrôle TECHNIQUE DE

CONSTRUCTION
SARL

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بالرباط بتاريخ)2)يناير)1)0)،)

قرر الشركاء)ما يلي):

واحدة) اجتماعية  حصة  تفويت 
الودغير5) لبنى  السيدة  طرف  من 

زين) السوي�صي  السيد  لفائدة 

العابدين.

زين) السوي�صي  السيد  تعيي2 

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  العابدين 

محدودة.

للشركة القانوني  الشكل   تغيير 

من):)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد.

تحيي2 القانو2 األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)60)2.
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HORIZON ALUNOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

والشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : حمر5 6 دوار أوالد 

عثما2 الصخيرات تمارة

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ)7)أبريل)

األسا�صي) القانو2  وضع  تم  ((0(1

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

والشريك الوحيد والتي تتميز بما يلي):

االسم):)شركة)»أوريز2 الينوكس«)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

والشريك الوحيد.

الهدف):

مقاولة نجارة األملنيوم والحديد.

مقاولة األشغال املختلفة والبناء.

املدة):)حددت في)99)سنة،)انطالقا)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  من 

التجار5.

دوار) (6 حمر5) (: االجتماعي) املقر 
أوالد عثما2 الصخيرات تمارة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)
 100 بثمن) اجتماعية  حصة  (1000

درهم في حوزة السيد فقير محمد.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد فقير محمد ملدة غير محدودة.

الربح) من  (%( يقتطع) (: الربح)
الصافي في كل سنة من أجل تكوين)

االحتياط القانوني.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 في) بتمارة  االبتدائية 
رقم) تحت  التجار5  بالسجل  ((0(1

.13(7((
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HABIMES
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتمارة)
في)18)مارس)1)0)،)تم تحرير القانو2)
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية،)

والتي خصائصها كالتالي):
أعمال مختلفة للبناء.

حي) تمارة،) (: االجتماعي) املقر 
(،16/15 رقم) دكار،) زنقة  العلويي2،)

شقة رقم)).
املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

في السجل التجار5.
الرأسمال):)حرر الرأسمال في مبلغ)
 1000 إلى) وقسم  درهم،) (100.000
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

لكل واحدة،)وهي موزعة كالتالي):
بناصر الوهابي)00))حصة.
رابحة حمص)0)))حصة.
خلود الوهابي)0)))حصة.

مغربي) بناصر الوهابي،) (: التسيير)
الجنسية مزداد في)31)ديسمبر)1960،)
بخريبكة،)الكائن بحي العلويي2،)زنقة)
(،( رقم) شقة  (،16/15 رقم) دكار،)
التعريف) لبطاقة  والحامل  تمارة،)
ل) مالك  (،QA3071 رقم) الوطنية 
00))حصة،)عي2 مسير للشركة ملدة)

غير محدودة.

 13(697 التجار5) السجل 

بتاريخ بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

13)أبريل)1)0).
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 RIMA GHAYT

DISTRIBUTION

SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد تم) (،(0(1 مارس) ((( يوم) بسال،)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 RIMA GHAYT (: التسمية)

.DISTRIBUTION SARL AU

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

 100 بثمن) حصة  (1000 إلى) مقسم 

درهم للحصة.

البستا2) إقامة  (: املقر االجتماعي)

تجزئة سعيد) (2 شقة) (19 ج) عمارة 

حجي سال.

الهدف االجتماعي):)تاجر عقاقير.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

السيدة) الشركة  يسير  (: التسيير)

بجنا2) القاطنة  كريمة  العبد5 

تارودانت،) (- تافالكت) كوغزيفي2 

رقم) الوطنية  للبطاقة  والحاملة 

JC(2((38،)ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كتابة الربط املحكمة)

يوم بسال  االبتدائية   باملحكمة 

)1)أبريل)1)0))تحت رقم))3638.

(: التجار5) السجل  في  االندراج 

التجار5) بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم)33367.
لإلشارة والنشر

املسيرة):)السيدة العبد5 كريمة
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 TAQA MOROCCO WIND
CORPORATION

شركة مساهمة ذات مجلس إدارة
رأسمالها : 77.600).11 درهم
مقرها االجتماعي : 9)، تجزئة 
غينميز، الطابق الثالث، طريق 
الجديدة، حي الوازيس، الدار 

البيراء 0210)
السجل التجار5 بالدار البيراء

رقم ))1930
التخفيض من رأس املال

الزيادة في رأس املال
تعديل النظام األسا�صي

مداوالت) محرر  بمقت�صى 
بتاريخ) العادية  غير  العامة  الجمعية 
قرر املساهمو2 في) ((0(1 مارس) ((2
 TAQA MOROCCO WIND شركة)

:(CORPORATION
الرأسمال) من  التخفيض 
 11.(77.600 االجتماعي للشركة من)
درهم إلى)300.000)درهم،)باستيعاب)
التخفيض) مبلغ  حدود  في  الخسائر 
عدد) تخفيض  طريق  عن  وذلك 
األسهم الحالي بإلغاء)109.776)سهما)
للسهم) درهم  (100 إسمية) بقيمة 

الوحيد.
جميع الصالحيات ملجلس) إعطاء)
اإلدارة من أجل اتخاذ جميع التدابير)
الالزمة) اإلجراءات  بكل  والقيام 
لتحقيق تخفيض رأس املال،)معاينة)
وتعديل) للعملية  النهائي  اإلنجاز 

النظام األسا�صي للشركة.
االجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 
من) برفعه  وذلك  نقدا  للشركة 
 10.800.000 إلى) درهم  (300.000
 10(.000 عن طريق إصدار) درهم،)
سهم جديد بقيمة إسمية)100)درهم)

للسهم الوحيد.
جميع الصالحيات ملجلس) إعطاء)
اإلدارة من أجل اتخاذ جميع التدابير)
الالزمة) اإلجراءات  بكل  والقيام 
لتحقيق الزيادة في رأس املال،)معاينة)
وتعديل) للعملية  النهائي  اإلنجاز 

النظام األسا�صي للشركة.

بمقت�صى محرر مداوالت مجلس)
(،(0(1 مارس) (31 بتاريخ) اإلدارة 
تمت معاينة اإلنجاز النهائي لكل من)
وتبعا،) أعاله،) إليها  املشار  العمليات 
تم تعديل الفصل الثامن من النظام)

األسا�صي للشركة.
من) لكل  القانوني  اإليداع  تم 
بكتابة) أعاله  إليها  املشار  العمليات 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
تحت) ((0(1 أبريل) (7 بتاريخ) البيراء)
التعديل) تقييد  وتم  (7737(8 رقم)
املتعلق بها بتاريخ)7)أبريل)1)0))تحت)

رقم)13390.
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SKAB TRAVAUX شركة
SARL AU

بمقت�صى الجمع العام غير العاد5)
املنعقد بتاريخ)3))فبراير)1)0))تقرر)

ما يلي):
تحويل املقر االجتماعي):)من عمارة)
17)شقة رقم)9)شارع األبطال أكدال)
الرباط إلى شارع طارق بن زياد إقامة)

هند)1)العمارة)F)الشقة)8،)تمارة.
األسا�صي) القانو2  تحديث 

للشركة.
رقم) تحت  القانوني  اإليداع  تم 
679)11)بتاريخ)16)أبريل)1)0))لدى)

املحكمة التجارية بالرباط.
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BYAA شركة
SARL AU

بمقت�صى الجمع العام غير العاد5)
املنعقد بتاريخ)3))فبراير)1)0))تقرر)

ما يلي):
 1( من) (: املقر االجتماعي) تحويل 
2)أكدال الرباط) شارع األبطال شقة)
عتيق) عي2  سالمة  أوالد  محل  إلى 

تمارة.
األسا�صي) القانو2  تحديث 

للشركة.
رقم) تحت  القانوني  اإليداع  تم 
)83)11)بتاريخ)16)أبريل)1)0))لدى)

املحكمة التجارية بالرباط.
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PREPA MEDICALIS PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي حرر بالرباط)

وضع) تم  ((0(1 فبراير) (1( بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�صي  القانو2 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية):

 PREPA MEDICALIS (: التسمية)

PRIVE SARLAU

املقر الرئي�صي):)إقامة ر�صى،)شارع)

شقة رقم) عمارة ج،) الحسن الثاني،)

0))الرباط.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

الواحدة.

التكوين املنهي) (: الهدف االجتماعي)

الخاص.

فوز5) السيد  عي2  (: التسيير)

فخر الدين مسيرا للشركة ملدة غير)

محدودة.

تكوين) أجل  من  (%( (: األرباح)

رصده) يتم  الباقي  قانوني  احتياطي 

تبعا لقرار الجمع العام.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

ديسمبر من كل سنة) (31 في) وتنتهي 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

تسجيلها بالسجل التجار5.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجار5.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

(: رقم) تحت  الرباط  ملدينة  التجار5 

.1(1319
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SGS MAROC AUTOMOTIVE
SA

س.ت الدار البيراء رقم 168773

تغييرات باإلدارة
I)-)بموجب محرر اجتماع الجمع)

العام العاد5 املنعقد استثنائيا مجلس)

 (0(1 يناير) ((( اإلدارة املنعقدين ب)

 SGS MAROC املساهمة) للشركة 

AUTOMOTIVE)مقرها التجار5 بالدار)

البيراء)67،)شارع الجيش امللكي،)تقرر)

ما يلي):

حكيم) السيد  استقالة  معاينة 

ورئيس) كمتصرف  مهامه  من  قباج 

مدير عام)؛

اسكرفيل،) كي  السيد  تعيي2 

شارع سا2 ميشيل،) ((0 القاطن ب)

باريس فرنسا،)كرئيس مدير عام.

القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (- (II

التجارية) باملحكمة  الربط  بكتابة 

 (0(1 أبريل) (12 في) البيراء) بالدار 

تحت رقم)2)7726.
رئيس مدير عام
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 LEAR AUTOMOTIVE

MOROCCO
س.ت طنجة 0.231)

فتح الفرع بطنجة
قرارات) محرر  بموجب  (- (I

 (0(0 أكتوبر) (6 ب) املؤرخ  الرئيس 

 LEAR AUTOMOTIVE للشركة)

مساهمة) شركة  (MOROCCO

بمنطقة) مقرها  والكائن  مبسطة،)

طريق) الحرة،) الصادرات  تجهيز 

الرباط،)طنجة،)قرر فتح فرع بطنجة،)

بمنطقة الحرة طنجة) (،( تجزئة رقم)

اوتوموتيف سيتي،)فحص انجرة.

تعيي2 السيد الكسندر برو كمدير)

للفرع.

II)-)تم اإليداع بكتابة ضبط املحكمة)

التجارية بطنجة بتاريخ)7)أبريل)1)0) 

تحت رقم)21130).
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 FREYSSINET

 INTERNATIONAL ET

COMPAGNIE MAROC
فرع شركة اجنبية

س.ت الرباط رقم 61.279

تغيير املقر
تغيير املدير

نوفمبر) ((( محرر) بموجب  (- (I

0)0)،)قرر رئيس الشركة الفرنسية)

 FREYSSINET INTERNATIONAL

فرع) ذات  (ET COMPAGNIE

 FREYSSINET INTERNATIONAL

ET COMPAGNIE MAROC،)الكائن)

إقامة األدارسة،) مقره بحي الرياض،)

سكتور)8)الرباط،)ما يلي)):
زنقة) (،13 إلى) الفرع  مقر  تغيير 

احمد) شارع  إسحاق،) بن  محمد 

بالفرج،)سوي�صي،)الرباط.

السيد جيروم ستبلر) مهام  إنهاء)

من مهامه كمدير.

القاطن) تعيي2 السيد سيفوزكي،)

كمدير) فرنسا،) ديكارت،) بشارع 

للشركة.

القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (- (II

التجارية) باملحكمة  الربط  بكتابة 

تحت رقم) ((0(1 أبريل) (6 بالرباط في)

.11(288
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 FRUIT OF THE LOOM

TEXTILE
SARL AU

تعديالت في النظام األسا�صي للشركة
جوناثا2) السيد  قرار  بمقت�صى 

مارك غريفيث املمثل القانوني للشركة)

 FOL International األيرلندية)

املالكة) (Unlimited company

 FRUIT OF THE LOOM ( لشركة)

مقرها) الكائن  (»TEXTILE «FOLT

بسال كلم رقم)8)طريق القنيطرة وبعد)

الجمع العام االستثنائي الذ5 انعقد)

بتاريخ) للشركة  االجتماعي   باملقر 

30)يونيو)019))تقرر ما يلي):

تغيير ممثل الشريك الوحيد):
تسمية) الوحيد  الشريك  قرر 
كممثل) مالو2  جو2  ميشال  السيد 
لشركة) ومسير  الوحيد  للشريك 
 FRUIT OF THE LOOM TEXTILE

.»FOLT«(SARL(AU
جديد) مسير  وتعيي2  استقالة 

للشركة):
قبول) الوحيد  الشريك  قرر 
مارك) جوناثا2  السيد  استقالة 
غريفيث من مهامه التسييرية وعي2)
مارك) كريستوفر  السيد  مكانه 

شامبيو2 ملدة غير محدودة.
تحويل املقر االجتماعي للشركة):

قرر الشريك الوحيد تحويل املقر)
االجتماعي للشركة من سال كلم رقم)8 
طريق القنيطرة إلى)RP1)قرب السالم)
يكم،) واد  الصباح  جماعة  غاز،)

الصخيرات.
النظام) من  و))) (( املواد) تعديل 

األسا�صي للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (13 بتاريخ)

.36206
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 LA CAPITALE DES
 PRINCIPES DE

CONSTRUCTION
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهما
سجل تجار5 1169)1 الرباط

تأسيس
تمت) ((0(1 مارس) (10 بتاريخ)
 LA النظام األسا�صي لشركة) صياغة 
 CAPITALE DES PRINCIPES DE
CONSTRUCTION SARL AU)شركة)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
درهما،) (100.000 رأسمالها) الوحيد،)
مقرها االجتماعي))1،)شارع األبطال،)

شقة)2،)أكدال،)الرباط.

املختلفة) أعمال البناء) (: املوضوع)
والكهرباء)والسباكة.
الشريك الوحيد):

الفتاح،) عبد  أحرضا2  السيد 
للبطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 
 1000 ب) (FK2(27 رقم) الوطنية 

حصة.
غير) ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
عبد) أحرضا2  (: للسيد) محددة 
الحامل) الجنسية،) مغربي  الفتاح،)

.FK2(27(للبطاقة الوطنية رقم
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجار5 
بالرباط في)13)أبريل)1)0))تحت رقم)

.11(69(
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 SAKAN TRAVAUX
 LOGISTIQUES ET

TRANSPORT
SARL AU

تأسيس شركة ذ.م.م.ش.و
تم تأسيس) بمقت�صى عقد عرفي،)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م ش.و.
 SAKAN (: االجتماعي) اللقب 
 TRAVAUX LOGISTIQUE ET

.TRANSPORT
الشريك واملساهم):

السيد عبد الكبير بحار،)ب.و.ط).)
I3697(0   000))سهم.

املسير الوحيد):)عبد الكبير بحار.
رأس املال):)00.000))درهم.

النشاط):)
أشغال مختلفة)؛

نقل البرائع)؛
مختلف أنواع التجارة.

املدة):)99)سنة.
إقامة) (،11 رقم) فيال  (: العنوا2)

الوازيس،)تامسنا،)تمارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتمارة بتاريخ)6)أبريل)1)0) 

تحت رقم السجل التجار5))61)13.
للبيا2

36 P

ائتمانية فداد ش.ذ.م.م
)،)املركز التجار5 ابن سينا،)أكدال،)الرباط

الهاتف):))7 9) 77 37)0

سام أند مي اطوليي
ش.ذ.م.م

ذات الرأسمال : 600.000 درهم
مقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناعية عي2 عتيق، الرقم 31 لو 
بوفروII 5، تمارة

حسب الجمع العام الغير العاد5)
(،(0(0 ديسمبر) (31 بتاريخ) املنعقد 
وبعد سماع الشركاء)لقرار التصفية،)
املصفى) الحساب  على  صادقوا  قد 
من) املصفي  إخالء) قرار  أعطوا  وقد 
وبها) إليه،) التوكيالت املوجهة  جميع 

تم إغالق جميع عمليات التصفية.
تم اإليداع القانوني بكتابة الربط)
بتاريخ) بتمارة  االبتدائية   باملحكمة 

)1)أبريل)1)0))تحت رقم)221).
37 P

BIG NIGHT PROD
SARL AU

بيك نايت برود ش.م.م ش.و
الرأسمال االجتماعي : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : إقامة ما شاء هللا، 
قيسارية الياقوت، متجر 16، وفاق، 

تمارة
مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
قد) ((0(1 فبراير) (17 بتاريخ) بتمارة 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد،)وخصائصها)

على النحو التالي):
التسمية االجتماعية):)»بيك نايت)

برود«.
الهدف االجتماعي):)اإلدارة التجارية.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
يوسف ايت لحسن)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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املقر):)إقامة ما شاء)هللا،)قيسارية)

الياقوت،)متجر)16،)وفاق،)تمارة.

املسير):)يوسف ايت لحسن،)حامل)

.A7399(((البطاقة الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجار5):)تم)

اإليداع القانوني لدى كتابة الربط)

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

.R.C13(669

38 P

ORIENT SOLAR FARM
SARL AU

اوغيو صوالر فارم ش.م.م ش.و

الرأسمال االجتماعي : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 378، شارع الحسن 

الثاني، رقم )، الرباط

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

قد) ((0(1 مارس) (9 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد،)وخصائصها)

على النحو التالي):

»اوغيو) (: االجتماعية) التسمية 

صوالر فارم«)ش.م.م ش.و.

التركيبات) (: االجتماعي) الهدف 
الكهربائية))رائد األعمال في(.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

افريكيا ويند)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر):)378،)شارع الحسن الثاني،)

شقة رقم))،)الرباط.

حامل) اوراغ،) سمير  (: املسير)

.S(88008(البطاقة الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجار5):)تم)

اإليداع القانوني لدى كتابة الربط)

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم)

R.C1(1((1)الرباط.

39 P

STE IT24
SARL AU

الرأسمال : 10.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانو2) وضع  تم  (،(0(1 مارس) (9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
.IT(2(:(التسمية االجتماعية

الهدف االجتماعي):)
التسيير التجار5)؛

تكنولوجيا) وحلول  خدمات 
املعلومات،)التركيب والصيانة)؛

تجارة األجهزة املعلوماتية.
زنقة) (،22 رقم) (: االجتماعي) املقر 
جبل سروى،)حي النصر،)القرية،)سال.
املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
الرأسمال االجتماعي):)حدد رأسمال)
10.000)درهم موزع) الشركة في مبلغ)
درهم) (100 حصة من فئة) (100 على)

للحصة وزعت كما يلي):
 100 زايد) ايت  اسماعيل  السيد 

حصة.
من) تبدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
السيد) تعيي2  تم  (: التسيير)
وحيد) كمسير  زايد  ايت  اسماعيل 
وكموقع) للشركة ملدة غير محدودة،)

على الوثائق البنكية.
تم إيداع السجل التجار5 بمكتب)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الربط 
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

.33217
40 P

SOLEIL DE KECH
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (- (1
أنجزت) ((0(0 ديسمبر) (12 بتاريخ)
ذات) لشركة  األساسية  القواني2 

الخصائص التالية):

.SOLEIL DE KECH(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الحفالت) تنظيم  (: املوضوع)

واملناسبات.

البيراء) بالدار  (: االجتماعي) املقر 

الطابق) الياقوت،) اللة  شارع  (39

الخامس،)الشقة د.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 100 إلى) مقسمة  درهم  (10.000

للواحدة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

مكتتبة نقدا بالكامل للشريك الوحيد)

السيدة كرمو2 فرجي2.
السيدة كرمو2) عينت  (: التسيير)

فرجي2 كمسيرة وحيدة للشركة ملدة)

غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

التجارية) املحكمة  لدى   الربط 

 (0(1 فبراير) (( في) البيراء) بالدار 

تحت رقم)77)763.

بالسجل) الشركة  سجلت  (- (3

التجار5 تحت رقم)287729.

41 P

MRE DU MONDE
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (- (1

أنجزت) ((0(0 ديسمبر) (12 بتاريخ)

ذات) لشركة  األساسية  القواني2 

الخصائص التالية):

.MRE DU MONDE(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الحفالت) تنظيم  (: املوضوع)

واملناسبات.

البيراء) بالدار  (: االجتماعي) املقر 

الطابق) الياقوت،) اللة  شارع  (39

الخامس،)الشقة د.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 100 إلى) مقسمة  درهم  (10.000

للواحدة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

مكتتبة نقدا بالكامل للشريك الوحيد)

السيدة كرمو2 فرجي2.

السيدة كرمو2) عينت  (: التسيير)

فرجي2 كمسيرة وحيدة للشركة ملدة)

غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

التجارية) املحكمة  لدى   الربط 

 (0(1 فبراير) (( في) البيراء) بالدار 

تحت رقم)79)763.

بالسجل) الشركة  سجلت  (- (3

التجار5 تحت رقم))28773.

42 P

EUROPE AGENCEMENT
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (- (1

أنجزت) ((0(0 ديسمبر) (12 بتاريخ)

ذات) لشركة  األساسية  القواني2 

الخصائص التالية):

 EUROPE (: التسمية)

.AGENCEMENT

ذات) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املوضوع):)مقاول ديكورات وتزيي2)

الشقق.

البيراء) بالدار  (: االجتماعي) املقر 

الطابق) الياقوت،) اللة  شارع  (39

الخامس،)الشقة د.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 100 إلى) مقسمة  درهم  (10.000

للواحدة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

مكتتبة نقدا بالكامل للشريك الوحيد)

السيدة كرمو2 فرجي2.

السيدة كرمو2) عينت  (: التسيير)

فرجي2 كمسيرة وحيدة للشركة ملدة)

غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

التجارية) املحكمة  لدى   الربط 

 (0(1 فبراير) (( في) البيراء) بالدار 

تحت رقم)81)763.

بالسجل) الشركة  سجلت  (- (3

التجار5 تحت رقم))28772.

43 P
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SALE COS
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد) ((0(1 يناير) فاتح  بتاريخ  بسال 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي):

صنع وبيع جميع مواد البناء)؛
جميع الخدمات املتعلقة بالبناء.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 
درهم للحصة الواحدة)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة الفقيه بن) ((80 رقم) (: املقر)

صالح،)حي االنبعاث،)سال.
املسير):)لعناية ابو عيو2.

رقم السجل التجار5):)33369.
44 P

سالطو فوود
SALTO FOOD

أر�صي، إقامة النخلة، شارع محمد 
السادس، الهرهورة، تمارة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بسال)
في)6)أبريل)1)0)،)تم تحديد القانو2)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
سالطو) (: االجتماعية) التسمية 

.SALTO FOOD(فوود
أكالت) مطعم،) (: الشركة) غرض 
حفالت،) ممو2  سناك،) سريعة،)
العمليات) كل  شمولية،) وبصفة 
التجارية،)الصناعية،)املالية،)العقارية)
ارتباط) لها  يكو2  التي  العقارية  وغير 
مباشر أو غير مباشر بالهدف األسا�صي)
األهداف) وبكل  أعاله،) إليه  املشار 
الثانوية التي من شأنها أ2 تساعد على)

تنمية أنشطة الشركة.

إقامة) أر�صي  (: االجتماعي) املقر 

السادس،) محمد  شارع  النخلة،)

الهرهورة،)تمارة.

من) سنة  (99 (: االجتماعية) املدة 

تاريخ تأسيسها النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

مقسمة كما يلي):

السيد العزيز أسامة)320)حصة)؛

السيدة الرمي�صي أحمد أمي2)660 

حصة.

تعيي2 السيدين العزيز) (: التسيير)

أسامة والرمي�صي أحمد أمي2 مسيرين)

مع) اثني2 للشركة ملدة غير محدودة،)

توقيعهما االثني2 معا متالزمي2 وغير)

منفصلي2 لجميع العمليات البنكية،)

وثائق ومستندات الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني بكتابة الربط لدى االبتدائية)
بتمارة بتاريخ))1)أبريل)1)0))تحت رقم)

بالسجل) الشركة  تقييد  وتم  ((213

التجار5 بتمارة تحت رقم)683)13.

45 P

AIR LEADERGAZ
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (،(0(1 ماس) (11 في) بالقنيطرة 

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

الخصائص) ذات  واحد  ذات شريك 

التالية):

 AIR LEADERGAZ ( (: التسمية)

.SARL d’AU

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

سواء)باملغرب كما بالخارج،)لحسابها)

إلى) باملشاركة  أو  الغير  لحساب  أو 

تحقيق األهداف التالية ك

توريد وتركيب معدات أنابيب غاز)

الهواء)للصناعة واملختبر واملصحة)؛

واملعدات) للمنتجات  موزع 

الصناعية للمصحة واملختبر.

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

رأسمال):)إ2 الرأسمال االجتماعي)
درهم،) ((00.000 مبلغ) في  حدد  قد 
مجزأ إلى)000))حصة اجتماعية ذات)

100)درهم لكل واحدة.
 (000 سمير) اليوسفي  السيد 

حصة.
 ( ف) ((93 رقم) (: املقر االجتماعي)
صندوق) القنيطرة  العربي،) املغرب 

البريد)12000.
من) الشركة  تسيير  (: التسيير)
طرف السيد اليوسفي سمير ملدة غير)

محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الربط)
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)
13)أبريل)1)0))رقم السجل التجار5)

)6011)رقم اإليداع)000)8.
46 P

 CENTRE ICHAAA DES
ETUDES FAMILIALES

SARL
ش.م.م

تصفية شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
(،(0(0 ديسمبر) (31 يوم) بالرباط 
قرر الجمع العام غير العاد5 لشركة)
 CENTRE ICHAAA DES ETUDES
مقرها) ش.م.م  (FAMILIALES SARL
املحيط،) حي  املقاومة،) شارع  (،3
درهم) (10.000 رأسمالها) الرباط 
بالرباط)) التجار5  بالسجل  املسجلة 

تحت رقم))10217)ما يلي):
النهائية) الحسابات  على  املوافقة 
وذلك) الشركة  بتصفية  املتعلقة 
بتحقيق األصول وتسديد الخصوم،)
السيد) الشركة  ذمة مصفي  وإخالء)
الفني من جميع) رايس  محمد سمير 
تصفية) إنهاء) وبالتالي  املسؤوليات،)

الشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (12 بتاريخ)

.11(7(1
47 P

FIVE CONSTRUCTION
SARL

الجمع) قرار  إثر  على  وذلك 

بتاريخ) املنعقد  العاد5  الغير  العام 

 FIVE لشركة) ((0(1 مارس) ((3

مقرها) (CONSTRUCTION SARL
(،1(1 رقم) البام،) حي  االجتماعي 

سيد5 عالل البحراو5.

حل الشركة.

الحسي2) سعيد  السيد  إعال2 

كمصفي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

 (0(1 أبريل) (12 بالخميسات بتاريخ)

تحت رقم))13.

48 P

MOROCCAN SAND
SARL

بمقت�صى عقد جمع عام استثنائي)

الشركة) قرر شركاء) ((0(1 أبريل) (1(

MOROCCAN SAND)ش.م.م ما يلي):

طرف) من  حصة  (2000 تفويت)

السيد ياسر موطالب إلى السيد رشيد)

الشادلي)؛

طرف) من  حصة  (2000 تفويت)

السيد) إلى  موطالب  كريم  السيد 
رشيد الشادلي)؛

طرف) من  حصة  (2000 تفويت)

السيد محمد كريم حجيرة إلى السيد)
رشيد الشادلي.

موطالب) ياسر  السيد  استقالة 

والسيد كريم موطالب والسيد محمد)

كريم حجيرة من مناصبهم كمسيرين)

للشركة.

الشادلي) رشيد  السيد  تعيي2 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

من) و16) و13) (7 (،6 تعديل املواد)

القانو2 األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الربط)

بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

)1)أبريل)1)0))تحت رقم)860)11.

49 P



9187 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

H4TI
SARL

بمقت�صى عقد جمع عام استثنائي)
الشركة) قرر شركاء) ((0(1 أبريل) (1(

H2TI)ش.م.م ما يلي):
طرف) من  حصة  ((7(0 تفويت)
السيد ياسر موطالب إلى السيد رشيد)

الشادلي)؛
طرف) من  حصة  ((7(0 تفويت)
السيد) إلى  موطالب  كريم  السيد 

رشيد الشادلي)؛
طرف) من  حصة  ((7(0 تفويت)
السيد محمد كريم حجيرة إلى السيد)

رشيد الشادلي.
موطالب) ياسر  السيد  استقالة 
والسيد كريم موطالب والسيد محمد)
كريم حجيرة من مناصبهم كمسيرين)

للشركة.
الشادلي) رشيد  السيد  تعيي2 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
من) و16) و13) (7 (،6 تعديل املواد)

القانو2 األسا�صي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الربط)
بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

)1)أبريل)1)0))تحت رقم)861)11.
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PROLYNE
SARL AU

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بتاريخ) املسجل  (،(0(1 مارس) (19
القانو2) وضع  تم  ((0(1 مارس) (((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) شريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
.PROLYNE SARL AU(:(التسمية

ربيعة) ساحة  (: التجار5) املقر 
رقم) محل  قيس،) معرض  العدوية،)

)3،)أكدال،)الرباط.
واألشغال) البناء) (: املوضوع)
بيع مواد البناء) الوساطة،) املختلفة،)

بالتقسيط.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد رضا بنجلو2.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

كما يلي):

السيد رضا بنجلو2)1000)حصة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الربط   كتابة 

بالرباط بتاريخ)13)أبريل)1)0))تحت)

رقم)1183)1.
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ائتمانية ماغتا ش.م.م

)1،)زنقة املوحدين،)شقة)1،)حسا2،)الرباط

ANTOJITOS TAJ MAHAJ
مارس) (16 عرفي) عقد  بمقت�صى 

1)0))بالرباط قد تم تأسيس شركة)

تحمل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):

 ANTOJITOS TAJ (: التسمية)

.MAHAJ

بيع منتجات) (: الهدف االجتماعي)

جميع) محلبة،) بالتقسيط،) األلبا2 

الخدمات املتعلقة باملطاعم.

درهم) (80.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)800)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة مقسمة على)

الشكل التالي):

السيد محمد كريم)00))حصة)؛

والسيد هشام كريم)00))حصة)؛

والسيد سمير كريم)00))حصة)؛

والسيد سفيا2 بوقيوع)00))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة) (،3 :)سكتور) املقر االجتماعي)

الجلنار،)عمارة الصنوبر،)رقم)6،)حي)

الرياض،)الرباط.

كريم) محمد  السيد  (: املسيرو2)

والسيد هشام كريم.

(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(1317
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 CENTRALE

 DIMPORTATION

 DE PRODUITS

 PHARMACEUTIQUES ET

MEDICAUX

C.I.P.P.M SARL AU

مركز استيراد املنتجات الدوائية 

والطبية

س.إ.5.ب.ب.م ش.م.م.ش.و

برأسمال : 10.000 درهم

الرباط، رياض األندلس، سيفييا 1، 

إقامة )8، الشقة )1، حي الرياض

استقالة مسير وتعيي2 مسير جديد

I)-)بقرار من الجمع العام االستثنائي)

قرر) (،(0(1 أبريل) (16 يوم) املنعقد 

استيراد) ملركز  الوحيد  الشريك 

ش.م.م) والطبية  الدوائية  املنتجات 

ش.و ما يلي):

-)قبول استقالة السيد القباج) (1

كمسير) وظيفته  من  حاتم  احمد 

وتعيي2 السيد عليوة محمد ياسي2،)

ب.و)AA6766)كمسير جديد ملدة غير)

ملزمة) الشركة  وأصبحت  محدودة 

بإمراءه.

)تعيي2) (16 الفصل) تغيير  (- ((

املسير()من القانو2 األسا�صي.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

التجارية) املحكمة  ضبط   كتابة 

 (0(1 أبريل) (19 يوم) الرباط  ملدينة 

تحت رقم)878)11.
مقتطف وبيا2 لإلشهار
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 STE HOTELIERE DE

L’AFRIQUE DU NORD
SHAN SA

الشركة الفندقية لشمال افريقيا

ش.م شركة مصفاة

برأسمال : 1.000.000 درهم

 مقر التصفية : 9، شارع املهد5 

بن بركة، السوي�صي، الرباط

ICE N°001.790.33(.000.03(

انتهاء التصفية
قرر الجمع العام االستثنائي) (- (1

 (018 مارس) (1( بتاريخ) املنعقد 

افريقيا) لشمال  الفندقية  للشركة 

ش.م،)ما يلي):

النهائي) الحساب  على  املوافقة 

للتصفية الحبية للشركة.

التصفية) لعملية  النهائي  اإلغالق 

الحبية املسبقة.

إعفاء)وتبرئة ذمة املصفي.

طلب تشطيب الشركة من السجل)

التجار5 بالرباط رقم)2963).

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

بالرباط) التجارية  للمحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (12 يوم)

.11(812
مقتطف وبيا2 لإلشهار
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 YORA FOODS

DISTRIBUTION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�صى سند عرفي محرر بفاس)

أنشأت) فقد  (،(0(1 مارس) (11 في)

شركة ذات مسؤولية محدودة والتي)

تتصف كالتالي):

 YORA FOODS (: التسمية)

.DISTRIBUTION

املنتجات) جميع  توزيع  (: الهدف)

الغذائية.

9،)تجزئة األما2) (: املقر االجتماعي)

بنسودة،)فاس.
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سنة تنطلق من يوم) (99 (: الفترة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

موزعة كالتالي):

السيد رشيد أبو حسي2)00))حصة)؛

السيد يونس اهريوش)00))حصة.

التسيير):)يتولى مهمة التسيير):

السيد رشيد ابو حسي2)؛

السيد يونس اهريوش.

فاتح) من  (: االجتماعية) السنة 

سنة) كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بفاس) التجارية  باملحكمة  القانوني 

تسجيل) وتم  ((0(1 أبريل) (7 يوم)

بفاس) التجار5  بالسجل  الشركة 

تحت رقم))6717.
املسير
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MOUSSANID TRAVAUX

SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 

وضع) تم  بتمارة،) ((0(1 فبراير) (9

التأسي�صي لشركة محدودة) القانو2 

املسؤولية ذات شريك وحيد):

 MOUSSANID ( (: التسمية)

.TRAVAUX SARL d’AU

الهدف االجتماعي):)مقاول ألعمال)

مختلفة،)تاجر،)تاجر أو وسيط يقوم)

باالستيراد والتصدير.

املقر االجتماعي):)رقم)136)الطابق)

زنقة القاهرة،) (،2 شقة رقم) الثاني،)

كمطراف،)تمارة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):

السيد ميلود الفائز)1000)حصة.

التسيير):)السيد ميلود الفائز.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

الربط) بكتابة  اإليداع  تم 

)))مارس) باملحكمة االبتدائية بتمارة)

1)0))تحت رقم)))2)13.
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STE RAYSIFO TRANSPORT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 

وضع) تم  بتمارة،) ((0(1 مارس) ((

التأسي�صي لشركة محدودة) القانو2 

املسؤولية ذات شريك وحيد):

 STE RAYSIFO ( (: التسمية)

.TRANSPORT SARL AU

نقل) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

مختلفة،) ألعمال  مقاول  البرائع،)

تاجر ملواد البناء)بالتقسيط.

حي) (21 رقم) (: االجتماعي) املقر 

(،3 رقم) شقة  (،( عمارة) الترامن،)

عي2 عودة،)تمارة.

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):

 1000 املسطاتي) عزيز  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد عزيز املسطاتي.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

الربط) بكتابة  اإليداع  تم 

أبريل) (1( باملحكمة االبتدائية بتمارة)

1)0))تحت رقم)663)13.
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ASSISTANCE EL FATH
ش.م.م

ديبناج، إصالح صيانة وصباغة 

السيارات، وشراء وبيع أجزاء 

السيارات املستعملة

ايت مو�صى اجشكاك بوحياتي 

م.ح.ز، خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�صى 

تأسيس شركة) تم  ((0(1 مارس) (((

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 ASSISTANCE شركة) (: التسمية)

.EL FATH

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

مو�صى  ايت   : االجتماعي) املقر 

اجشكاك بوحياتي م.ح.ز، خنيفرة.

الغرض : ديبناج، إصالح، صيانة 

وشراء  وبيع  السيارات،  وصباغة 

أجزاء السيارات املستعملة.

 100.000 في  حدد   : الرأسمال 

درهم موزع إلى 1000 حصة موزعة 

على الشكل التالي :

املصطفى موك اعلي 00) حصة ؛

فاطمة موك اعلي 00) حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

وذلك  اعلي  موك  املصطفى  السيد 

ملدة غير محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الربط)

بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

 1(1 رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (13

السجل التجار5 رقم))377.
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STE RT COM
SARL AU

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

 RT COM SARL اتفق شركاء)شركة)

AU)على ما يلي):

االجتماعي) الهدف  في  الزيادة 

للشركة بإضافة):

والدراسات،) االستشارات 

تنظيم) القدرات،) وتقوية  التدريب 

والتظاهرات) املؤسساتية  األنشطة 

الترفيهية واالحتفالية.

تحيي2 القانو2 األسا�صي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

828)11)بتاريخ))1)أبريل)1)0).
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ZOYOUT DIR BENI MELLAL
GIE

بمقت�صى العقد العرفي املصادق)

عليه بتاريخ)13)يوليو))01))تم إنشاء)

االقتصاد5) النفع  ذات  مجموعة 

تحمل الخصائص التالية):

 ZOYOUT DIR BENI (: التسمية)

.MELLAL GIE

الغرفة) مقر  (: االجتماعي) املقر 

الكائن) الجهوية للفالحة ببني مالل،)

بشارع عمر بن الخطاب،)الحي اإلدار5)

بني مالل.

استخراج) (: االجتماعي) الغرض 

الزيوت النباتية.

رأس املال):)10.000)درهم.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تاريخ تسجيلها في السجل التجار5.

السيد حساني الحسي2،) (: املسير)

أربع) ملدة  وذلك  (CIN°BE(2(630

سنوات.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط باملحكمة االبتدائية بني مالل)

تحت رقم)29))بالسجل التحليلي رقم)

بالسجل الترتيبي وذلك بتاريخ) (((37

6))يوليو))01).
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AF ENERGY SERVICES

تأسيس
املزدادة) السيدة  فتحي  أمال 

مغربية) (1971 نوفمبر) (17 بتاريخ)

الحاملة للبطاقة الوطنية) الجنسية،)

القاطنة بالقنيطرة) (A70003(2 رقم)

مليلية) شقة  (1 إقامة) اليمامة 

أنشأت) (،(2 والخطاب بن عمر زاوية)

األسا�صي) النظام  التالي  النحو  على 

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

للشريك الوحيد وافقوا على تشكيلها)

فيما بينهم بالخصائص التالية):

 AF ENERGY (: الشركة) اسم 

.SERVICES

مفصل) تاجر  (: الشركة) غرض 

للوقود وزيوت التشحيم.

خدمات تنظيف السيارات.

املشورة) خدمات  جميع  تقديم 

األنشطة) بأحد  املتعلقة  واإلدارة 

أو) الخاص  لحسابه  أعاله  املذكورة 

ألطراف ثالثة.

املفروشات) جميع  عام،) وبشكل 

والعقارات) التجارية  الصناعية 

بشكل) املرتبطة  املالية  والعمليات 

باأهداف) مباشر  غير  أو  مباشر 

املذكورة أعاله أو التي يحتمل أ2 تعزز)

اإلدراك والتنمية وكذلك أ5 مشاركة)

بشكل مباشر أو غير مباشر.

في الشركات التي) أ5 شكل سواء)

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات)

صلة.

 7 القنيطرة) (: االجتماعي) املقر 

شارع) طنجة  إقامة  بالزيور  مكتب 

ورافعي مصطفى شارع زاوية.

مدة نشاط الشركة):)99)سنة.

املال) رأس  (: الشركة) مال  رأس 

مقسمة) درهم  (100.000 عند) ثابت 

درهم) مائة  بواحد  سهم  (1000 إلى)

بالكامل ومخصص) لكل منها مجاني 

إجماال للسيدة فتحي أمل.

السيدة) فتحي  أمال  (: اإلدارة)

 1971 نوفمبر) (17 بتاريخ) املزدادة 

للبطاقة) الحاملة  الجنسية،) مغربية 

القاطنة) (A70003(2 رقم) الوطنية 

شقة) (1 إقامة) اليمامة  بالقنيطرة 

مليلية والخطاب بن عمر زاوية)2).

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

التجار5 بالقنيطرة برقم)3)86).
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 شركة تسوتا ترافو

ش.م.م. ش.و.

رأسمالها 1000.000 درهم

دوار واكليم تنغير

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  ((0(1 يناير) (11

ذات الخصائص التالية):

ترافو تسوتا  شركة  (:  التسمية)

ش.م.م.)ش.و.

واكليم) دوار  (: االجتماعي) مقرها 

تنغير.

واألشغال) البناء) (: نشاطها)

املختلفة.

انابيب) االتصال،) طرق  صيانة 

املياه والصرف الصحي.

لحساب) البرائع  لنقل  مقاول 

الغير.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)

السيد):)داوود موحى.

في) رأسمالها  حدد  (: الرأسمال)

1000.000)مقسم إلى)10000)حصة)

بقيمة)100)درهم للواحد.

يوم) من  تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجار5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتنغير بتاريخ)7)أبريل)1)0) 

تحت رقم)275/1311.
من أجل الخالصة والبيا2

62 P

 TOP MOROCCO

MULTISERVICE

SARL

استدراك خطأ
تقرر نشر بالجريدة الرسمية عدد)

661))بتاريخ األربعاء)1))أبريل)1)0) 

الحساني محمد) السيد  املسير  تعي2 

من) كل  تعي2  هو  والصواب  بالخطأ 

السيد الحساني عادل والسيد حلوة)

ياسي2 كمسيرين للشركة.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

أبريل) (1( بتاريخ) (1(1331 (: بالرباط)

1)0))تحت رقم اإليداع)837)11.

63 P

R.A.M.Y.A. INVEST

ش.ذ.م.م.

تأسيس
وضع) ((0(1 أبريل) (7 بتاريخ) تم 

قانو2 منظم لشركة باملميزات التالية):

 R.A.M.Y.A. INVEST (: التسمية)

ش.ذ.م.م.

الهدف):)االنعاش العقار5.

التسيير السياحي.

شقة) د  عمارة  (: االجتماعي) املقر 

رقم)6)1)شارع محمد السادس الحي)

الشتو5 مراكش.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 100 10.000)درهم مقسما إلى) مبلغ)

موزع) درهم  (100 فئة) من  حصة 

كاآلتي):

السيد أمي2 راجي):)30)حصة.

السيد ياسي2 راجي):)30)حصة.

السيدة منى راجي)):)20)حصة.

غير) ملدة  اإلدارة  تسير  (: اإلدارة)

ياسي2) السيد  طرف  من  محدودة 

راجي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمبر من كل)

سنة.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

 1(3016 1)0))تحت رقم) أبريل) (1(
التجار5) بالسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت رقم)7)1137.

64 P

 NOYAU DE

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

األستاذ سعد بوعنا2،)موثق بفاس،)

يترمن) (،(0(1 مارس) ((( بتاريخ)

االستثنائي) العام  الجمع  محرر 

 NOYAU DE املسماة) للشركة 

CONSTRUCTION

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

تقرر مايلي):

اإلقرار بوفاة املرحوم السيد عبد)

اإلاله كرامي الصنهاجي شريك وحيد)

في الشركة املذكورة أعاله.

توزيع الحصص على الورثة.
القانو2) من  (7 الفصل) تعديل 

األسا�صي للشركة.

محمد) السيد  من  كل  تسمية 

كرامي الصنهاجي والسيد عمر كرامي)

الصنهاجي كمسيرا2 للشركة املسماة)

أعاله ملدة غير محدودة.

 NOYAU DE شركة) تلتزم 

ش.م.م.) (CONSTRUCTION

السيد) (: بالتوقيع املشترك للمسيرين)

محمد كرامي الصنهاجي والسيد عمر)

كرامي الصنهاجي.

تحديد صالحيات املسيرين.

للشركة) القانوني  الشكل  تغير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

مسؤولية محدودة.
القانو2) تعديل  تم  لذلك  نتيجة 

األسا�صي للشركة.
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كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

.1768/2021
بمثابة مقتطف)

ديوا2 األستاذ سعد بوعنا2

موثق

65 P

STE HEALTH SANCTUARY
SARL AU

 (0(0 أكتوبر) (13 بتاريخ) تم 
اجتماع عام استثنائي حدد بموجبه)

النقط التالية):
الكائن سابقا) الرئي�صي  املقر  نقل 
العقار5) الرقم  (( رقم) باملكتب 
ا) (8 املقسم) والجزء) (04/226.346
يعقوب) شارع  (3 األميرة) (8 على) 8ب 
املنصور مراكش إلى العنوا2 الجديد)
 1(7 الطابق األر�صي) (1 املكتب رقم)

سيد5 غانم مراكش.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
 13 مراكش) في  التجارية  املحكمة 

نوفمبر)0)0))تحت رقم)60)117.
66 P

INVESTIR NORD-EST
شركة ذات مسؤولية محدودة

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
األستاذ سعد بوعنا2،)موثق بفاس،)
يترمن) (،(0(1 مارس) (16 بتاريخ)
االستثنائي) العام  الجمع  محرر 
INVESTIR NORD-(للشركة املسماة
شركة ذات مسؤولية محدودة) (EST

تقرر مايلي):
اإلقرار بوفاة املرحوم السيد عبد)
في) شريك  الصنهاجي  كرامي  اإلاله 

الشركة املذكورة أعاله.
توزيع الحصص على الورثة.

القانو2) من  (7 الفصل) تعديل 
األسا�صي للشركة.

محمد) السيد  من  كل  تسمية 
كرامي الصنهاجي والسيد عمر كرامي)
الصنهاجي كمسيرا2 للشركة املسماة)

أعاله ملدة غير محدودة.

INVESTIR NORD- تلتزم شركة)

املشترك) بالتوقيع  ش.م.م.) (EST

كرامي) محمد  السيد  (: للمسيرين)

كرامي) عمر  والسيد  الصنهاجي 

الصنهاجي.

تحديد صالحيات املسيرين.
القانو2) تعديل  تم  لذلك  نتيجة 

األسا�صي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (9 بتاريخ)

.2021/1734
بمثابة مقتطف

ديوا2 األستاذ سعد بوعنا2

موثق

67 P

AL FIRMA
SARL AU

تأسيس
وضع) ((0(1 مارس) ((3 تم بتاريخ)

قانو2 منظم لشركة باملميزات التالية):

.AL FIRMA SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك واحد.

استغالل دور الريافة) (: الهدف)

)مزرعة الريافة(.

 1 رقم) املكتب  (: االجتماعي) املقر 

الشقة رقم)11)الطابق الثالث عمارة)

ايما2)))ب)7)شارع مزدلفة مراكش.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

موزعة كاآلتي):

 1000 (: الهوفتي) فيصل  السيد 

حصة.

غير) ملدة  الشركة  تسير  (: اإلدارة)

فيصل) السيد  طرف  من  محدودة 

الهوفتي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح مارس إلى)8))فبراير.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أبريل) (13 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

وسجلت) (1((938 تحت رقم) ((0(1

الشركة في السجل التجار5 بمراكش)

تحت رقم)113663.

68 P

 LA MAROCAINE

LILBOUNIANE
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

األستاذ سعد بوعنا2 موثق بفاس،)

بتاريخ))1)مارس)1)0)،)فوت السيد)

خالد علمي شنتوفي لفائدة الشركة)

املسماة)HAKIMA DREAM)ش.م.م.)

)0)()حصة التي يمتلكها في) ما قدره)

 LA MAROCAINE الشركة املسماة)

رأسمالها) ش.م.م.) (LILBOUNIANE

مقرها) درهم،) (10.000 االجتماعي)

(،( مكتب) (،( رقم) االجتماعي بفاس،)

حي النخيل،)طريق عي2 السمن.

قرر الشركاء) تبعا لهذا التفويت،)

مايلي):

7)من النظام) و) (6 تعديل الفصل)

األسا�صي للشركة.

تسمية السيد عبد املالك ملوكي)

ملدة) أعاله  املذكورة  للشركة  كمسير 

غير محدودة مع كامل الصالحيات.

انوى) االاله  عبد  السيد  استمرار 

ملدة) أعاله  املذكورة  للشركة  كمسير 

غير محدودة مع كامل الصالحيات.

 LA MAROCAINE شركة) تلتزم 

بالتوقيع) ش.م.م.) (LILBOUNIANE

املشترك للمسيرين السيد عبد املالك)

ملوكي والسيد عبد االاله انوى.

من شركة) الشركة  تسمية  تغيير 

 LA MAROCAINE LILBOUNIANE

الوحيد) الشريك  ذات  ش.م.م.)

 LA MAROCAINE شركة) إلى 

ونتيجة) ش.م.م.،) (LILBOUNIANE

األسا�صي) القانو2  تعديل  تم  لذلك 

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

.2021/1767
بمثابة مقتطف

ديوا2 األستاذ سعد بوعنا2

موثق

69 P

POEL FASHION
SARL

تبعا لقرارات الجمع العام للشركاء)

فبراير) (3 بتاريخ) بالرباط  املسجل 

 PÔLE FASHION لشركة) ((0(1

SARL)شركة ذات مسؤولية محدودة)
الحي) (10 و) (9 رقم) (: عنوانها التجار5)

القنيطرة) طريق  الصبيحي  الصناعي 

سال،)قرر الجمع العام مايلي):

التصفية النهائية للشركة.

تبرئة ذمة مصفي الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

رقم) التجار5  السجل  (36213

.308((

70 P

HOROSCOPE CAR
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

قد) ((0(1 أبريل) (8 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد):

.HOROSCOPE CAR(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات)

بدو2 سائق.
 1.000.000 (: الشركة) رأسمال 

حصة) (10.000 إلى) مقسمة  درهم 

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

سيد5) السيد  على  بالكامل  موزعة 

 10.000 املعطاو5) الشرقاو5  عادل 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.



9191 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة واد تانسيفت عمارة) (: املقر)

18)رقم)12)أكدال الرباط.

عادل) سيد5  السيد  (: املسير)

الشرقاو5 املعطاو5.

(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(137(

71 P

YT UNIVERSEL

SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 136 الطابق ) 

شقة رقم 2 زنقة القاهرة كومتراف 

1 تمارة

تأسيس
بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 

قواني2) وضع  تم  (،(0(1 مارس) (19

الشركة ذات املميزات التالية):

 YT UNIVERSEL (: التسمية)

.SARL AU

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الغرض االجتماعي بإيجاز):

مقاولة أشغال العامة والبناء.

األملنيوم،) الفوالذ،) أشغال 

املعاد2.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 

الخدمات الصناعية التجارية املالية)

بطريقة) املرتبطة  العقارية  املنقولة 

بالهدف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االجتماعي وبجميع األهداف املشابهة.

املدة):)حددت في)99)سنة.

 ( الطابق) (136 (: املقر االجتماعي)

2)زنقة القاهرة كومتراف) الشقة رقم)

1)تمارة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

كل واحدة)100)درهم موزعة كالتالي):

يوسف طبوبي):)1000)حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدراة)

السيد يوسف طبوبي.

كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 

تمارة) االبتدائية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

.13(667
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ECO SOLUTIONS

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها االجتماعي : 0.000) درهم

املقر االجتماعي : دوار أوالد عثما2 

الصخيرات

رفع رأسمال الشركة
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

مارس) (( يوم) املنعقد  االستثنائي 

1)0))بالصخيرات قرر شركاء)شركة)

ECO-SOLUTIONS)شركة محدودة)

درهم) ((0.000 رأسمالها) املسؤولية 

ومقرها االجتماعي دوار أوالد عثما2)

الصخيرات مايلي):

الرفع من قيمة رأسمال الشركة)

درهم لينتقل) (2(0.000 بزيادة مبلغ)

مبلغ) من  الشركة  رأسمال  بذلك 

 (00.000 مبلغ) إلى  درهم  ((0.000

حصة) (2(00 بخلق) وذلك  درهم 

100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)

الواحدة.

تمت إعادة) نتيجة هذه العملية،)

النظام) من  (7 و) (6 املادتي2) تعديل 

التأسي�صي للشركة.

تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)

بتمارة) االبتدائية  للمحكمة  الربط 

بتاريخ)6)أبريل)1)0))تحت رقم)777.

73 P

شركة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م.
املقر االجتماعي):)زاوية شارع موال5 عبد العزيز)

وزنقة واد املخاز2 رقم)))و)8)القنيطرة

LD CONTACT
SARL

هبة حصص
الحصص) هبة  عقد  بمقت�صى 

أبريل) (8 في) مؤرخ  بالقنيطرة  املبرم 

1)0))تم تحديد مايلي تبعا للمحرر

ل) ملياء) طرط  (: السيدة) تفويت 

درهم) (100 فئة) من  حصة  (27(

للواحدة لفائدة زوجها السيد):)روجي)

بريس ليونيل.

 9(0 ل) الجديد  التوزيع  ويصبح 

حصة كالتالي):

السيد):)روجي بريس ليونيل):)0)9 

حصة.

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) ((0(1 أبريل) (8 يوم) بالقنيطرة 

تحديد مايلي تبعا للمحرر.

روجي) (: السيد) تفويض  تجديد 

مع) للشركة  كمسير  ليونيل  بريس 

إعطائه حق التوقيع.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

بتاريخ (8(06(  بالقنيطرة تحت رقم)

8)أبريل)1)0).
للربط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة
صوفينور

74 P

شركة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م.
املقر االجتماعي):)زاوية شارع موال5 عبد العزيز)

وزنقة واد املخاز2 رقم)))و)8)القنيطرة

 HIZ POUR PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL ش.ذ.م.م.

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 (0(1 ))مارس) بتاريخ) بالقنيطرة 

 HIZ POUR شركة) تأسيس  تم 

 PROMOTION IMMOBILIERE

ش.ذ.م.م..

اإلنعاش) (: االجتماعي) املقر 

العقار5.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

التسيير أسند إلى):)السيد الفكيكي)

أحمد والسيد الفكيكي صابر.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
رأس املال حدد في مبلغ):)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

اكتتابها) سدد  للواحدة،) درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):

 (00 (: أحمد) الفكيكي  السيد 

 (00 (: الفكيكي صابر) حصة.السيد 

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة وقيد)

تحت) بالقنيطرة  التجار5  بالسجل 
رقم)60111)بتاريخ)13)أبريل)1)0).
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شركة صوفينور)-)للمحاسبة واإلعالميات)

ش.ذ.م.م.
املقر االجتماعي):)زاوية شارع موال5 عبد العزيز)

وزنقة واد املخاز2 رقم)))و)8)القنيطرة

ESOUQ
ش.ذ.م.م. ذات شريك وحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة بتاريخ)9))مارس)1)0))تم)

ش.ذ.م.م.) (ESOUQ شركة) تأسيس 

ذات شريك وحيد.

املقر االجتماعي):)9))إقامة موال5)

عبد العزيز شارع موال5 عبد العزيز)
رقم)2)القنيطرة.

ممثل) (1 (: االجتماعي) الهدف 

االستيراد) (، اإللكترونية) التجارة 

وسيط(،) أو  )تاجر  والتصدير)

اإلعالميات.
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العمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

التسيير أسند إلى السيد):)الذهيبي)

أسامة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم،)

سدد) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

اكتتابها وتوزيعها كالتالي):

 1000 (: الذهيبي أسامة) (: السيد)

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الجهو5) املركز  لدى  القانوني 

لالستثمار والية الرباط سال القنيطرة)

بالقنيطرة) التجار5  بالسجل  وقيد 

أبريل) (12 بتاريخ) (60121 رقم) تحت 

.(0(1
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ZOOM TV
املقر االجتماعي : زنقة )1 الطابق 

األول رقم 6 صبر5 بوجمعة الدار 

البيراء

السجل التجار5 رقم 200729

الحل املبكر للشركة
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

مسؤولية) ذات  لشركة  عاد5  الغير 

محدودة تقرر مايلي):

املصادقة على حل الشركة.

مصفي) شوقي  بدر  السيد  تعيي2 

للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  تحديد 

االجتماعي للشركة أعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيراء) بالدار   التجارية 

11)مارس)1)0))تحت رقم)769638.
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 TRANSPORT EXPRESS
BOUAGADA

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
شريك وحيد

رأسمالها)100.000)درهم
شقة) (30 عمارة) (: املقر االجتماعي)
زنقة موال5 أحمد لوكيلي حسا2) (8

الرباط
تم) العرفي  العقد  بمقت�صى 
 TRANSPORT شركة) تأسيس 
شركة) (EXPRESS BOUAGADA
31)مارس) محدودة املسؤولية بتاريخ)

1)0))ذات املميزات التالية):
مقاول في نقل البرائع.

مقاول في نقل السلع.
من) مكو2  الشركة  رأسمال 
 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي):
 1000 (: بوعكادة) منير  السيد 

حصة.
الشركة مسيرة من طرف السيد)

منير بوعكادة.
سنة) (99 مدة الشركة محددة في)
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجار5.
باملحكمة) الشركة  تسجبل  تم 
مارس) (31 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم)1)08)1.
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 KIMBERLY-CLARK
MAGHREB

شركة ذات مسؤولية محدودة في 
طور التصفية

رأسمالها 000.000.)3 درهم
املقر االجتماعي : سيد5 معروف 
Business(Centre، 1100 شارع 

القدس، Casanearshore 1 سيد5 
معروف 70)0)

رقم السجل التجار5 : )239)3
العادية) غير  العامة  الجمعية 
 KIMBERLY-CLARK(ملساهمي شركة
11)فبراير) MAGHREB SARL)بتاريخ)

1)0))قررت):

بمبلغ) الشركة  مال  رأس  زيادة 

000.000.)3)درهم.

 7 و) (6 للمادات) مترتب  تعديل 

للنظام األسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الربط لدى املحكمة التجارية الدار)

البيراء)في)16)أبريل)1)0))تحت رقم)

.772717
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MAÏTRE DE L’EAU
SARL AU

Dénomination de la société
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 

قد) ((0(1 مارس) ((2 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد):

الهدف االجتماعي):)أعمال التجارة)

املختلفة،) واألعمال  والتأسيس 

للمباني،) اإلنشائية  األعمال  تشييد 

أعمال تركيب متنوعة.

الهندسة) أعمال  بجميع  القيام 

الشرب) مياه  وإمدادات  املدنية 

وجميع) والطرق  الصحي  والصرف 

بشكل) املتعلقة  األخرى  األعمال 

مباشر أو غير مباشر بإنشاء)املباني.

أعمال) الحفر،) وأعمال  الهدم 

البناء)والتصميم الداخلي،)املساعدة)

التقنية.

خدمة املساعدة التقنية في قطاع)

املباني واألعمال اإلنشائية واألعمال)

الثانوية وغيرها.

املدنية) الهندسة  بأعمال  القيام 

البنية) وأعمال  الزراعية  والهندسة 

التحتية.

العشبية) املنتجات  في  التجارة 

والنظافة وأدوات ومعدات الصيانة)

البناء) ومواد  املنزلية  واملنتجات 

التصنيع والتجارة بمواد البناء.

والبحث) الشرب  مياه  آبار  حفر 

وجميع) املياه  مصادر  جميع  عن 

املسطحات املائية الجوفية.

السباكة))املاء)والغاز(.

األعمال) جميع  وتنفيذ  دراسة 
جميع) وتهيئة  عام  بشكل  العقارية 
أو) اإلدارية  لالستخدامات  املباني 
التجارية أو السكنية وكذلك تجديد)

املباني.
اعمال) جميع  وبيع  اقتناء)
وتطويرها،) فيها  والتصرف  الطرق 
والصرف) املياه  وأنابيب  التركيب 
لجميع) الكهربائية  واملعدات  الصحي 

التراريس.
وتصدير) واستيراد  وتأجير  اقتناء)
واآلالت) واملعدات  املواد  جميع 
الشركة) لنشاط  الالزمة  وامللحقات 

ولتحقيق غرض الشركة.
وتأجير) األشكال  بجميع  االقتناء)
وتشغيل جميع مواقع البناء) وإنشاء)
التجارية) واألصول  العمل  وورش 

املتعلقة بغرض الشركة.
تشجير الحدائق.

املياه) وحفر  الصحي  الصرف 
والدراسات االستقصائية.

شبكات) تركيبات  كافة  إنجاز 
الهاتف،)الكهرباء)ومياه الشرب.

العمل،) ورش  املقالع،) استغالل 
بغرض) املتعلقة  التجارية  األصول 

الشركة.
الدها2) أعمال  وجميع  الطالء،)
بالطالء) املتعلقة  العمليات  وجميع 
اقتناء) مباشر  وغير  مباشر  بشكل 

جميع مواد ومستلزمات الدها2.
نجارة األلومنيوم الفوالذ واملعد2.
واألثاث) املنتجات  جميع  تسويق 
ومعدات) املكتبية  والتجهيزات 

تكنولوجيا املعلومات.
والح�صى) الرمال  تسويق 

والحجارة.
االستيراد والتصدير.

املعدات) جميع  وتصدير  استيراد 
لتحقيق) الالزمة  وامللحقات  واآلالت 

غرض الشركة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)1000 

درهم للحصة الواحدة.
السيد شيبوب ر�صى):)100)حصة)

من فئة)1000)درهم.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح بناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجبل.

املقر):)شارع عقبة عمارة رقم)26،)

شقة رقم)30،)أكدال الرباط.

املسير):)شيبوب ر�صى.

(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

مارس) ((2 بتاريخ) الرباط  (1(06(7

.(0(1
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DOMICIMMO شركة
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم )91 الطابق 

الثاني حي املنزه ح 5 م الرباط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة) (DOMICIMMO شركة)

30)مارس) محدودة املسؤولية بتاريخ)

1)0))ذات املميزات التالية):

منعش عقار5.

مقاول في األشغال العامة أو البناء.

من) مكو2  الشركة  رأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

مقيمة على الشكل التالي):

 1000 (: موتمني) فؤاد  السيد 

حصة.

السيد) طرف  من  ميرة  الشركة 

فؤاد موتمني.

مدة الشركة):)محددة في)99)سنة)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجار5.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  تم 

أبريل) (6 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))وتحت رقم))090)1.
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WORLD SERVICES COMPTA

ZAZA TRADING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة شريك وحيد
بمقت�صى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانو2) وضع  تم  ((0(1 أبريل) (6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 
الخصائص) واحد  شريك  املحدودة 

التالية):
 ZAZA (: االجتماعية) التسمية 

.TRADING SARL AU
وشراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

األثاث والتجهيزات املكتبية.
طباعة عمل االتصاالت واألحداث)

التسويقية.
التجارة العامة والأعمال املختلفة.
املقر االجتماعي):)زنقة بوعنا2 رقم)

8)حي األمل القرية سال.
املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) (1000 على) موزعة  درهم 
وزعت للحصة  درهم  (100 فئة)  من 

كما يلي):
 1000 (: الراز5) عادل  السيد 

حصة.
السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
مسير) عادل  السيد  (: التسيير)

للشركة ملدة غير محدودة.
تم إيداع السجل التجار5 بمكتب)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الربط 
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

اإليداع القانوني))3339.
82 P

UNIVERS ZIZI
تم انعقاد الجمع العام غير العاد5)
شركة) بمقر  ((0(1 أبريل) (( بتاريخ)
املتواجد) (UNIVERS ZIZI أنفير زيز5)
بلفيدير) (86 رقم) سجلماسة  بزنقة 
حرور) تم  ولقد  البيراء،) الدار 
أغلبية الشركاء)الذين تجاوزوا نسبة)

%)))من الشركاء.
عاد5) الغير  العام  الجمع  ووافق 

على مايلي):

70))سهم من طرف) بيع وتفويت)

 100 السيد عبد الجليل زيز5 بقيمة)

يعكوبي) السيد  إلى  سهم  لكل  درهم 

مصطفى.

من) (7 و) (6 املادة) تغيير  تم  كما 

 UNIVERS القانو2 األسا�صي لشركة)

ZIZI)كما يلي):

 2(90 (: السيد يعكوبي مصطفى)

للسهم) درهم  (100 بقيمة) سهم 

من) درهم  (2(9000 أ5) الواحد 
رأسمال الشركة.

 90 (: الجليل) عبد  زيز5  السيد 

أ5) للسهم  درهم  (100 بقيمة) سهم 

9000)درهم من رأسمال الشركة.

القانوني) اإليداع  تم  قد  وبهذا 

البيراء) للدار  التجارية  باملحكمة 

أبريل) (16 بتاريخ) (772786 تحت رقم)

.(0(1
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EXPONENTIEL

GEMTECH MONITORING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

املقر االجتماعي : 6 زنقة ابن حجر 

شقة )1، أكدال الرباط

السجل التجار5 : 96271 الرباط

عقب صدور قرار من الجمع العام)

(،(017 2))نوفمبر) االستثنائي بتاريخ)

وتصفيتها) شركة  حل  الشركاء) قرر 

ابتداء)من)2))نوفمبر)017).

عن) املسؤول  يعي2  العام  الجمع 

تصفية الشركة خالل مدة التصفية)
السيد سعيد كمرة الساكن ب)6)زنقة)

الرباط) أكدال  (،1( شقة) ابن حجر 

عمليات) إلنهاء) صالحيات  وأعطاه 

املوجودات) تحقيق  الجارية  الشركة 

ودفع الخصوم.
زنقة) (،6 مقر التصفية الكائن ب)

الرباط) أكدال  (،1( شقة) ابن حجر 

هذا هو العنوا2 الذ5 يجب إرسال)

إخصار) يتم  والتي سوف  املراسالت 

بالوثائق املتعلقة بالتصفية.

تم اإليداع القانوني املتعلق بحل)

التجارية) املحكمة  لدى  الشركة 

بالرباط يوم)9)يناير)018))تحت رقم)

160)من السجل) )9299)وتحت رقم)

الزمني.

املتعلق) القانوني  اإليداع  سيتم 

املحكمة) لدى  الشركة  بتصفية 

التجارية بالرباط.
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 CAP HUMAIN

CONSULTING
شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي : الشقة 2، عمارة 

))، إقامة جنا2 النهرة، الرباط

السجل التجار5 رقم 29))11 

الرباط

عقب صدور قرار من الجمع العام)

(،(019 سبتمبر) (9 االستثنائي بتاريخ)

وتصفيتها) شركة  حل  الشركاء) قرر 

ابتداء)م)9)سبتمبر)019).

عن) املسؤول  يعي2  العام  الجمع 

تصفية الشركة خالل مدة التصفية)

(: القاطنة ب) نادية رحماني  السيدة 

21،)زنقة األميرات السوي�صي،)الرباط)

إلنهاء) الصالحيات  كل  وأعطاعا 

تحقيق) للشركة  الجارية  العمليات 

املوجودات ودفع الخصوم.

(،2 مقر التصفية الكائن بالشقة)

النهرة،) جنا2  إقامة  (،(( عمارة)

الرباط هذا هو العنوا2 الذ5 يجب)

يتم) سوف  والتي  املراسالت  إرسال 

إخطار الوثائق املتعلقة بالتصفية.

تم اإليداع القانوني املتعلق بحل)

التجارية) املحكمة  لدى  الشركة 

تحت) ((019 أكتوبر) (1( بالرباط يوم)

من) (6220 وتحت رقم) (10(630 رقم)

السجل الزمني.

املتعلق) القانوني  اإليداع  سيتم 

املحكمة) لدى  الشركة  بتصفية 

التجارية بالرباط.
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METHODUS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجتماعي : )1، شارع األبطال، 

شقة رقم 2، أكدال الرباط

السجل التجار5 : 111807 الرباط

عقب صدور قرار من الجمع العام)

(،(0(1 مارس) (( بتاريخ) االستثنائي 

وتصفيتها) شركة  حل  الشركاء) قرر 

ابتداء)من)))مارس)1)0).

عن) املسؤول  يعي2  العام  الجمع 

تصفية الشركة خالل مدة التصفية)

ب) القاطنة  الهاتوت،) منية  السيدة 

تجزئة الوالية،) زنقة الرحى،) (،(1 (:

كل) وأعطاعا  الرباط  السوي�صي 

العمليات الجارية) الصالحيات إلنهاء)

ودفع) املوجودات  تحقيق  للشركة 

الخصوم.

(،2 مقر التصفية الكائن بالشقة)

شارع األبطال،)أكدال الرباط هذا هو)

العنوا2 الذ5 يجب إرسال املراسالت)

الوثائق) إخطار  يتم  سوف  والتي 

املتعلقة بالتصفية.

تم اإليداع القانوني املتعلق بحل)

التجارية) املحكمة  لدى  الشركة 

تحت) ((0(1 أبريل) (8 يوم) بالرباط 

من) (2131 وتحت رقم) (11((73 رقم)

السجل الزمني.

املتعلق) القانوني  اإليداع  سيتم 

املحكمة) لدى  الشركة  بتصفية 

التجارية بالرباط.
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MB SPA
SARL AU

الواحد) الشريك  قرارا  بموجب 

تقرر تأسيس) ((0(1 أبريل) (9 بتاريخ)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد وتبعا لذلك فإنها تكو2)

من السيدة بوثينة الفائز.

للحالقة) الو2  (: الشركة) نشاط 

والتجميل.

مقر الشركة):))1)مكرر زنقة لبنا2)

الشقة رقم)3)حي املحيط الرباط.

 MB SPA SARL(:(تسمية الشركة

.AU

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم مقسم على)1000)حصة بقيمة)

100)درهم للواحدة.

التسيير):)السيدة بوثينة الفائز.

التوقيع):)السدية بوثينة الفائز.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أبريل) (1( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم)1337)1.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا2
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TABAYNOUT SAKAN

SARL

لشركة) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 TABAYNOUT SAKAN SARL

سجل بالرباط في)9)مارس)1)0))تقرر)

مايلي):

00))حصة من طرف السيد) بيع)

اطويلع عبد هللا إلى السيد بن مو�صى)

حسن.

تحويل املقر الرئي�صي للشركة من)

شارع إفريقيا حي الصفاء) (7( رقم) (:

رقم) القرية سال إلى تجزئة الخرراء)

20)عي2 العودة تمارة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) ((0(1 بسال بتاريخ فاتح أبريل)

رقم):)0)363.
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مونديال كونطا ش.م.م.

8،)زنقة ضاية إفراح شقة)))أكدال الرباط

 MEDICA MAROC
SARL AU

تعديل القانو2 األسا�صي
العام) الجمع  مداوالت  بمقت�صى 

 (0(1 مارس) (2 يوم) االستثنائي 

 MEDICA MAROC SARL للشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

بشريك واحد،)تم االتفاق على مايلي):

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)
10،)زنقة ضاية افراح،)الرباط.

من) الشركة  رأسمال  رفع 

 (.000.000 إلى) درهم  (1.000.000

درهم.

تعديل القانو2 األسا�صي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الربط  بكتابة  القانوني 

 (0(1 أبريل) (12 التجارية بالرباط في)

تحت رقم)803)11.
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إئتمانية السفياني

))،)شاع محمد الخامس

عمارة السنتي�صي رقم)71)مكناس

شركة صيدلية الفالح أكوراي
ش.م.م.ش.و.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة للشريك الوحيد

بمقت�صى القانو2 األسا�صي املؤرخ)

»شركة) لشركة) ((0(1 يناير) (1( يوم)

صيدلية الفالح أكورا5 ش.م.م.ش.و.))
ومقرها) درهم  (1.000.000 رأسمالها)

االجتماعي):)شارع الفدا رقم)1)أكورا5)

مكناس.

:)شركة صيدلية الفالح) التسمية)

أكورا5 ش.م.م.ش.و.

(: الشركة) تهدف  (: املوضوع)

استغالل الصيدلية.

تسويق املنتجات الشبه صيدالنية)

والغذائية.

العامة) األسواق  في  املشاركة 

الصيدالنية،) املجاالت  في  والخاصة 

الشبه الصيدالنية والغذائية.

تجارية) عملية  كل  عامة  وبصفة 
مباشرة عالقة  لها  عقارية  أو   مالية 
الشركة) بموضوع  مباشرة  غير  أو 
وكذلك جميع املجاالت التي يمكنها أ2)

تساعد على تنمية الشركة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في)1.000.000)درهم.
التسيير):)عي2 السيد أنور البدو5)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بمكناس)
السجل) ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

التجار5 رقم)3023). 
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عقد تسيير حر ألصل تجاري
املصحح) العرفي  العقد  بمقت�صى 
فإ2) ((0(1 مارس) (2 بتاريخ) اإلمراء)
السيد حيسوبي محمد مالك األصل)
قاعة) عن  عبارة  هو  الذ5  التجار5 
الكائن) باملحل  واملستغل  لألفراح 
بالطابق األر�صي بالرقم)7))شارع �صي)
عبد الرحما2 تيزنيت املسجل تحت)
رقم))2))السجل الترتيبي رقم)1832 
أبرم عقد) التحليلي قد  السجل  من 
تسيير حر لألصل التجار5 املذكور مع)
املمثلة) بصفتها  بلوش  ملياء) السيدة 
سيرفيس) رحار  لشركة  القانونية 
 (0(1 يناير) فاتح  من  ابتداء) وذلك 

وتنتهي بتاريخ)31)ديسمبر)))0).
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JOUDI FASHION & BEAUTY
SARL AU
تأسيس

 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
شركة) تأسيس  تم  (،(019 نوفمبر)
من شريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات املميزات التالية):
 JOUDI (: االجتماعية) التسمية 
 FASHION( &( BEAUTY( SARL AU

ش.م.م ش.
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املقر االجتماعي : رقم 30، شارع 
موال5 أحمد لوكيلي شقة 8، حسا2، 

الرباط.
مصور   : االجتماعي  الغرض 

فوتوغرافي، مشغل مركز تجميل.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجار5.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
جود5) السيد  طرف  من  محدودة 
الحامل لبطاقة اإلقامة رقم) محمد،)

.A0(3702R
حدد) (: االجتماعي  الرأسمال 
 100.000 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 
1000)حصة بقيمة) درهم مقسم إلى)
100)درهم للواحدة مكتتبة ومحررة)
الوحيد) الشريك  طرف  من  كليا 

للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط) كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
019))تحت رقم السجل) نوفمبر) (13

التجار5)121387.
ملخص قصد النشر
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HUILERIE EL JABRYENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
الجمع) محرر  بمقت�صى 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 
قرر) قد  ((0(0 سبتمبر) (18
 HUILERIE EL« شركة) شركاء)
رأسمالها) ش.م.م  (»JABRYENNE
االجتماعي) ومقرها  درهم  ((00.000
 2 كلم) فاس  كلة طريق  بني  جماعة 

وزا2 ما يلي):
بمبلغ) الشركة  رأسمال  زيادة 
من) لرفعه  درهم  (3.(00.000
00.000))درهم إلى)2.000.000)درهم)
وذلك بإصدار)000.)3)حصة جديدة)

من فئة)100)درهم محررة كلها.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوزا2) االبتدائية  باملحكمة  الربط 
رقم) تحت  ((0(0 أكتوبر) (16 بتاريخ)

.(891
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AYOTO CAR
ش.م.م

زنقة 1 رقم )3 حي واد الذهب، 
خنيفرة

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
شركة) تأسيس  تم  ((0(1 أبريل) (6
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
.AYOTO CAR(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة.

: زنقة 1 رقم )3  املقر االجتماعي)
حي واد الذهب،)خنيفرة.

بدو2) السيارات  كراء) (: الغرض)
سائق.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم موزع))إلى)1.000)حصة موزعة)

على الشكل التالي):
عمر عثماني):)1000)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد عمر عثماني ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الربط)
بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
 1(7 رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (19

السجل التجار5 رقم)3787.
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TEGIC IMMOBILIER
تكوين شركة  ذات مسؤولية محدودة 
تلي) التي  الشركة  تكوين  تم  أ()

مميزاتها):
مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.
.TEGIC IMMOBILIER(:(التسمية
حجالي،) منى  السيدة  (: الشركاء)
الساكنة بالدار) من جنسية مغربية،)
البيراء)-)6)،)شارع عبد اللطيف بن)

قدور،)الطابق الخامس.
من) العراقي،) ياسمي2  السيدة 
بالدار) الساكنة  مغربية،) جنسية 
البيراء)-)6)،)شارع عبد اللطيف بن)

قدور،)الطابق الخامس.

من) العراقي،) صوفيا  السيدة 
بالدار) الساكنة  مغربية،) جنسية 
اللطيف) شارع عبد  (،(6 (- البيراء)
املمثلة) الطابق الخامس،) بن قدور،)
من طرف والدتها السيدة منى حجالي،)

مقدمة شرعية.
جنسية) من  العراقي،) نيل  السيد 
(- البيراء) بالدار  الساكن  مغربية،)
قدور،) بن  اللطيف  عبد  شارع  (،(6
طرف) من  املمثل  الخامس،) الطابق 
مقدمة) والدتها السيدة منى حجالي،)

شرعية.
السيد فيصل العراقي،)من جنسية)
(- البيراء) بالدار  الساكن  مغربية،)
قدور،) بن  اللطيف  عبد  شارع  (،(6

الطابق الخامس.
رأسمال الشركة):)0.000))درهم.

(- البيراء) الدار  (: الشركة) مقر 
119،)شارع القوات املسلحة امللكية،)

الطابق السابع.
99)سنة ابتداء)من قيدها) (: املدة)

بالسجل التجار5.
الغرض):)يكمن غرض الشركة في)

املغرب وفي الخارج في):
اقتناء)جميع العقارات،)املبنية أو)
أو) لها  القيمة  وإكساب  املبنية،) غير 

إعادة تأهيلها بجميع األشغال.
إعادة) املعنية،) العقارات  كراء)
بيعها أو استغاللها بجميع الكيفيات)

األخرى.
االستئجار لجميع العقارات.

تولي املشاركات في جميع املقاوالت)
املوجودة أو في طور التكوين والتي لها)

غرض مماثل أو مرتبط بغرضها.
العمليات) جميع  أكثر،) وعموما 
املرتبطة) العقارية واملالية،) املنقولة،)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  بكيفية 
بالنشاطات املشار إليها أعاله أو التي)

من شأنها أ2 تشجع تنميتها.
بصفته) الشركاء) عي2  (: املدبرية)

مدبرا):
السيد فيصل العراقي،)من جنسية)
(- البيراء) بالدار  الساكن  مغربية،)
قدور،) بن  اللطيف  عبد  شارع  (،(6

الطابق الخامس.

القيام) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط) بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى املحكمة التجارية للدار البيراء)

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (19 بتاريخ)

.772911

بالسجل) الشركة  قيد  تم  ب()

رقم) تحت  البيراء) للدار  التجار5 

73)299)من السجل التحليلي).
املدبر
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 STE EL HSSAINI

INOVATION

SARL AU

التأسيس
العرفي) العقد  شروط  حسب 

تم تأسيس) (،(0(1 مارس) ((( بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�صي  النظام 

وذلك) وحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب املميزات التالية):

 STE EL HSSAINI (: التسمية)

.INOVATION SARL AU

الشكل القانوني : شركة محدودة)

املسؤولية لشريك وحيد.

تجزئة املجاعرة) (: املقر االجتماعي)

قطاع)))رقم)1012)جرف امللحة.

الغرض والغاية):)نقل البرائع.

بائع منتجات نباتية.

نكوص.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تسجيل الشركة في السجل التجار5.

 100.000  : الخاص  املال  رأس 

حصة   1000 على  مقسمة  درهم 

لكل  درهم   100 فئة  من  اجتماعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد :

الحامل  الحصيني  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

GJ59525 : 1000 حصة.

من  ابتداء   : االجتماعية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

سنة.
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املديرية : السيد محمد الحصيني 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم )))GJ(9 ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية بلقصير5 بتاريخ 12 أبريل 

1)0) رقم السجل التجار5 63).
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 SOCIETE EL BARAKA
 OULED TAYEB CAFE

RESTAURANT
دوار اوالد يوسف جماعة اوالد 

الطيب فاس سايس
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس الشركة) ((0(1 أبريل) (16
لتكو2 خاصيتها) محدودة املسؤولية 

كالتالي):
اوالد) البركة  شركة  (: بالتسمية)
الطيب مقهى مطعم ومجزرة ش.م.م.
:)في املغرب كما في الخارج) الهدف)
بيع) مع  ومجزرة  ومقهى  مطعم  من 
مباشرة) وبصفة  بالتقسيط  اللحوم 
او غير مباشرة النشاطات التي تهدف)

إلى التنمية.
سايس،) فاس  (: االجتماعي) املقر 
اوالد) جماعة  يوسف  اوالد  دوار 

الطيب.
 100.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
 32.000 (: حسن) الزاهي  السيد 

درهم.
 32.000 (: فراط) زكرياء) السيد 

درهم.
السيد عمر):)33.000)درهم.

املجموع):)100.000)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
مسير واحد وهو السيد الزاهي حسن.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم)2021/1860.
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 SOCIETE LA PHARMACIE
CENTRAL RIBAT AL KHEIR

SARL AU

املقر االجتماعي : حي امللعب رباط 
الخير - صفرو

 6 بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

الشركة) تأسيس  تم  ((0(1 أبريل)

لتكو2 خاصيتها) محدودة املسؤولية 

كالتالي):

 LA PHARMACIE (: بالتسمية)

 CENTRAL RIBAT AL KHEIR SARL

. AU

:)في املغرب كما في الخارج) الهدف)

صيدلية في بيع وشراء)االدوية.

مباشرة) غير  او  مباشرة  وبصفة 

النشاطات التي تهدف إلى التنمية.

املقر االجتماعي): حي امللعب رباط 

الخير - صفرو.
 1.300.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

(: املؤدين) الياس  السيد 

1.300.000)درهم.

املجموع):)1.300.000)درهم.

من) الشركة  تسير  (: التسيير)

طرف مسير واحد وهو السيد الياس)

املؤدين.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم)2021/215.
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A.G.I.N SARL

 L’ESCARGOTIERE DU
MAROC
SARL AU

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بموجب 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد باملواصفات التالية):

(: االجتماعي) اإلسم 

 L’ESCARGOTIERE DU MAROC

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

 100.000 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

الهدف االجتماعي):
1)-)إنتاج،)تقييم،)تحويل وتسويق)

املنتجات الزراعية.
))-)تربية.

املنتجات) وتصدير  استيراد  (- (3
الزراعية.

القرو5) املجال  (: املقر االجتماعي)
آيت مالك تيفلت.

كوثر) السيدة  (: القانوني) املسير 
بوعالم.

الشركاء):
 1000 (: بوعالم) كوثر  السيدة 

حصة.
املدة):)حددت في)99)سنة.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)
بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

19)أبريل)1)0))تحت رقم)113.
99 P

ALLIANCE PARA
SARL AU
تأسيس

تم) بسال  عرفي  عقد  بمقت�صى 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة بشريك واحد والتي تحمل)

الخصائص التالية):
.ALLIANCE PARA(:(التسمية
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي : تاجر منتجات 
التجميل.

أشغال مختلفة أو بناء.
استيراد وتصدير.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 
الواحدة موزعة على) للحصة  درهم 

الشكل التالي):
 100 (: القسيمي) فاطمة  السيدة 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سيد5) شارع  (: االجتماعي) املقر 

العيايدة) قطاع نهرة  (1( بنور رقم)

سال.

املسيرة):)السيدة فاطمة القسيمي.

السجل التجار5):)29)33.

100 P

SOCIETE GREEN WAVE
SARL AU

رأسمالها : 600.000 درهم

التغييرات) الشركة،) مسير  قرر 

التالية):
تغيير املقر من):)12)زنقة األشعر5)

رقم)2)أكدال الرباط.
زاوية شارع) (،3 بلوك) (،(6 إلى رقم)

الحسن األول والحسن الثاني،)تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 

أبريل) (12 بتاريخ) بالرباط  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)811)11.
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 LA SOCIETE PRO

NETWORK SERVICES
SARL AU

 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

مارس)1)0))مسجل بتاريخ)9))مارس)

شركة) الوحيد  الشريك  قرر  ((0(1

»AL MENOUFIA SARL«)ما يلي):

بيع جميع حصصه))1000():)999 

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

 AVICULTA SARL«(الواحدة لشركة

ر�صى) للسيد  واحدة  وحصة  (»AU

بنبراهيم.

شركة) من  الشركة  تحويل 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد))

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

محمد) محمد  السيد  استقالة 

كمسير) منصبه  من  عمارة  أحمد 

على) التام  اإلبراء) ومنحه  للشركة 

تسييره.



9197 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

تعيي2 السيد ر�صى بنبراهيم مسير)

للشركة لفترة غير محدودة.

التوقيع للسيد ر�صى بنبراهيم.

األسا�صي) القانو2  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

))أبريل)1)0))تحت رقم)7)7730.
من أجل اإليداع والنشر

املسير
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 LA SOCIETE LOGISTICS

 AND SERVICES NETWORK

OF MOROCCO
SARL AU

 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

مارس)1)0))مسجل بتاريخ)9))مارس)

شركة) الوحيد  الشريك  قرر  ((0(1

»AL MENOUFIA SARL«)ما يلي):

بيع جميع حصصه))1000():)999 

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

 EL JAWADA« لشركة) الواحدة 

IMMOBILIERE SARL AU«)وحصة)

واحدة للسيد ر�صى بنبراهيم.

شركة) من  الشركة  تحويل 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد))

إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.

محمد) محمد  السيد  استقالة 

كمسير) منصبه  من  عمارة  أحمد 

على) التام  اإلبراء) ومنحه  للشركة 

تسييره.

تعيي2 السيد ر�صى بنبراهيم مسير)

للشركة لفترة غير محدودة.

التوقيع للسيد ر�صى بنبراهيم.

األسا�صي) القانو2  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

))أبريل)1)0))تحت رقم)8)7730.
من أجل اإليداع والنشر

املسير
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STE GRAND CITY
SARL AU

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  ((0(1 مارس) ((6 بتاريخ)

تحمل) لشركة  األسا�صي  القانو2 

الخصائص التالية):

.STE GRAND CITY(:(التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 

العقار5 - أشغال والبناء.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

(: بالكامل على السيد ر�صى بنبراهيم)

1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ( سعد) إقامة  (: االجتماعي) املقر 

الهرهورة) (1( الشقة) (3 رقم) عمارة 

تمارة.

التسيير):)للسيد ر�صى بنبراهيم.

التوقيع):)للسيد ر�صى بنبراهيم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 
رقم) ((2(8 (: اإليداع) رقم  ((0(1

التقييد بالسجل التجار5):)711)13.
من أجل اإليداع والنشر

املسير
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STE BR IMMOBILIER
SARL AU

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  ((0(1 مارس) ((6 بتاريخ)

تحمل) لشركة  األسا�صي  القانو2 

الخصائص التالية):

.STE BR IMMOBILIER(:(التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

اإلنعاش   : االجتماعي  الهدف 

العقار5 - أشغال والبناء.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

(: بالكامل على السيد ر�صى بنبراهيم)

1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ( سعد) إقامة  (: االجتماعي) املقر 

الهرهورة) (1( الشقة) (3 رقم) عمارة 

تمارة.

التسيير):)للسيد ر�صى بنبراهيم.

التوقيع):)للسيد ر�صى بنبراهيم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

رقم) ((2(7 (: اإليداع) رقم  ((0(1

التقييد بالسجل التجار5):)709)13.
من أجل اإليداع والنشر

املسير
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 LA SOCIETE ABJAD

INTERNATIONAL
SARL

 (2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

مارس)1)0))مسجل بتاريخ)9))مارس)

1)0))قرر الشركاء)ما يلي):

محمد) السيد  استقالة  قبول 

منصبه) من  عمارة  أحمد  محمد 

التام) كمسير للشركة ومنحه اإلبراء)

ال رجعة فيه وبال تحفظات للتسيير)

من) مسيرة  الشركة  تصبح  وبذلك 

طرف مسير واحد وهو السيد ر�صى)

بنبراهيم لفترة غير محدودة.

التوقيع للسيد ر�صى بنبراهيم.

األسا�صي) القانو2  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

فاتح أبريل)1)0))تحت رقم)916)77.
من أجل اإليداع والنشر

املسير
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RENOVUP

SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات املواصفات التالية):

التسمية):)»RENOVUP«)ش.م.م.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 (: املقر)

أكدال) (،8 رقم) شقة  الصديق،)

الرباط.

النشاط التجار5):)أعمال متنوعة)

أو إنشاءات.

البناء)املعدني.

املدة):)99)سنة.

درهم،) (100.000 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

بحملها السيدة) درهم،)مؤداة كاملة،)

السيد) حصة  (200 بليمام) فدوى 

حصة) (300 بليمام) الحسا2  موال5 

السيد عمر بليمام)300)حصة.

:)فدوى بليمام،)ملدة غير) التسيير)

محدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجار5 للمحكمة التجارية بالرباط)

أبريل) (19 بتاريخ) (11(88( تحت رقم)

.(0(1

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(1379

107 P
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ASTAPOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

وعنوا2 مقرها االجتماعي : شارع 

فال ولد عمير عمارة 66 شقة رقم 8 

أكدال - الرباط
رقم التقييد في السجل التجار5 

13(017

حل الشركة
املؤرخ) الشركاء) قرار  بمقت�صى 

تقرر حل الشركة) ((0(1 أبريل) (6 في)

»ASTAPOR«)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة بشريك واحد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000

االجتماعي):)شارع فال ولد عمير عمارة)

66)شقة رقم)8)أكدال)-)الرباط نتيجة)

التي) باألهداف  الشركة  قيام  لعدم 

أسست من أجلها.

وحدد مقر التصفية بمحل شارع)

 8 66)شقة رقم) فال ولد عمير عمارة)

أكدال)-)الرباط،)وعي2 السيدة ايما2)

املريقي كمصفية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)))9)11.
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أنترفيد ماروك

73))شارع محمد الخامس الدار البيراء

OMEGA CONCEPT MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

ذات رأسمال : 300.000 درهم

املقر الرئيس : 0200) - بنايات 

»إندوسبارك« عمارة ب )، الطريق 

الثانوية )101 سيد5 مومن

السجل التجار5 رقم ))927

 (7 بتاريخ) الوحيد  الشريك  قرر 

فبراير)0)0))تسجيل):

غير) الوحيد  املسير  استقالة  (- (1

الشريك):)السيد سيدريك مازيل.

تعيي2 مسير وحيد غير شريك) (- ((

السيد جا2 مار5 رينوالت،) (: جديد)

فرن�صي الجنسية،)املقيم في فرنسا.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيراء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ((0(0 سبتمبر) (12 في)

.72(901
عن موجز وإشارة
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أنترفيد ماروك

73))شارع محمد الخامس الدار البيراء

VIAS
S.A

شركة مساهمة

برأسمال : 20.000.000 درهم

املقر الرئيس : الدار البيراء، زنقة 

أبو هديل عالف ساحة بيلير

السجل التجار5 رقم 079)19

واالستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 (0(0 يوليو) (13 بتاريخ) املنعقد 

تسجيل استقالة متصرف هو شركة)

»LA CITE DE LA MER«)املمثلة من)

قبل السيد محمد زكرياء)بنكيرا2.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

في) املحكمة التجارية بالدار البيراء)

2)نوفمبر)0)0))تحت رقم)761))7.
عن موجز وإشارة
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أنترفيد ماروك

73))شارع محمد الخامس الدار البيراء

 SOCIETE INDUSTRIELLE

DU VERRE
«INDUVER«

شركة مساهمة

برأسمال : 91.100.000 درهم

املقر الرئيس : الدار البيراء - 88 

شارع موال5 سليما2

السجل التجار5 رقم 9309

العاد5) العام  الجمع  قرر  (- (1

 (0(0 يونيو) (30 بتاريخ) املنعقد 

مجلس) أعراء) استقالة  تسجيل 

بيار إيف) (: التالية أسماؤهم) اإلدارة 

بيملمانس وجا2 مارك مونيي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

في) املحكمة التجارية بالدار البيراء)

8))يوليو)0)0))تحت رقم)721391.

 30 ))-)قرر مجلس اإلدارة بتاريخ)

يونيو)0)0))تسجيل):

تعيي2 محمد عبد املومن كرئيس)

كرئيس) مهام  وإنهاء) اإلدارة  ملجلس 

مدير عام.

تعيي2 حكيم عبد املومن كمدير)

عام مع جميع الصالحيات التي ينص)

عليها النظام األسا�صي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

في) املحكمة التجارية بالدار البيراء)

8))يوليو)0)0))تحت رقم))72139.
عن موجز وإشارة
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أنترفيد ماروك

73))شارع محمد الخامس الدار البيراء

GE RENWABLE MAROC

S.A.S
شركة مساهمة مبسطة

برأسمال : 300.000 درهم

املقر الرئيس : الدار البيراء - 

0190) - عمارة »لو شادو« تجزئة 

التوفيق، سيد5 معروف

السجل التجار5 رقم )9382)

قرر الجمع العام العاد5 املنعقد)

نوفمبر) ((1 بتاريخ) استثنائي  بشكل 

019))تسجيل):

العام،) املدير  الرئيس  إقالة  (- (1

أنس القباج.

العام) املدير  الرئيس  تعيي2  (- ((

:)السيد رضا زنايد5،)مغربي) الجديد)

البيراء،) الدار  في  املقيم  الجنسية،)

التي) الصالحيات  جميع  منحه  مع 

ينص عليها النظام األسا�صي.

ستنتهي مدة واليته في يوم انعقاد)

الجمع العام العاد5 الذ5 سيبت في)

حسابات السنة املالية املنتهية في)31 

ديسمبر)019).
3)-)تأكيد السيد يوسف الصابر5)

في مهامه كمدير عام مفوض.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

في) املحكمة التجارية بالدار البيراء)

17)فبراير)0)0))تحت رقم)630987.
عن موجز وإشارة
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أنترفيد ماروك

73))شارع محمد الخامس الدار البيراء

DIRLAX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال : 100.000 درهم

املقر الرئيس : الدار البيراء، )1، 
زنقة صبر5 بوجمعة، الطابق األول، 

شقة 6

السجل التجار5 رقم 0303)3

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 (0(0 أكتوبر) (1( بتاريخ) املنعقد 

تسجيل):

1)-)وفاة املساهم واملسير الشريك):)

السيد موريس مندل بيدرما2.

))-)املوافقة على منح حصة واحدة)

من قبل السيدة دانييل بيباس أرملة)

إليز) جوليا  السيدة  البنتها  بيدرما2 

بيدرما2.

النظام) من  (7 املادة) تعديل  (- ((

األسا�صي.

تأكيد تعيي2 السيدة دانييل) (- (3

كمسيرة) بيدرما2  أرملة  بيباس 

وحيدة لفترة غير محدودة مع جميع)

الصالحيات التي ينص عليها النظام)

األسا�صي.

6)-)تحيي2 النظام األسا�صي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

في) املحكمة التجارية بالدار البيراء)

8)ديسمبر)0)0))تحت رقم)6630)7.
عن موجز وإشارة

113 P

VITA HOLDING
شركة محدودة املسؤولية

بموجب محرر الجمع العام غير)

مارس) (1( بتاريخ) املنعقد  العاد5،)

1)0)،)تم اتخاذ القرارات التالية):
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رأسمال) لرفع  النهائي  التنفيذ  تم 
إلى) درهم  (319.000 من) الشركة 
10.000.000)درهم،)وذلك عن طريق)

منحة املساهمة.
)تحديث النظام األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)933)11 

وذلك بتاريخ)0))أبريل)1)0).
114 P

 AGRICULTURE SOLUTIONS
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

السجل التجار5 بالرباط
تأسيس

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  ((0(1 مارس) ((9
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد خصائصها كالتالي):
 AGRICULTURE (: التسمية)

.SOLUTIONS COMPANY
شارع) (،378 (: االجتماعي) املقر 
الحسن الثاني،)شقة رقم))،)الرباط.

املدة):)99)سنة.
الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)
خارجه) أو  املغرب  داخل  سواء)

لحسابها أو لحساب اآلخرين):
الزراعية،) العمليات  إدارة 
والخرروات،) الفواكه  وبيع  شراء)
استيراد وتصدير املنتجات الزراعية)

واملعدات،)تاجر.
رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)
مقسمة) درهم  (100.000 مبلغ) في 
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
 1000 (: الراحي) يوسف  السيد 

حصة.
التسيير):)تم تعيي2 السيد يوسف)

الراحي كمسير قانوني للشركة.
بجميع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)
خالل) من  بها  املتعلقة  األعمال 
التوقيع الفريد للسيد يوسف الراحي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط) كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

بالسجل) تقييدها  تم  كما  (11(9(8

بتاريخ) (1(1219 التجار5 تحت رقم)

0))أبريل)1)0).
هذا وبمثابة مقتطف وبيا2
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STE SJ SYSTEME

SARL

تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تقرر) بالرباط  ((0(1 مارس) ((0

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية):

س.ج) (: االجتماعية) التسمية 

سيسطيم.

املنزه) حي  (313 (: االجتماعي) املقر 

يعقوب املنصور الرباط.

الهدف):)هندسة صناعية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

حصة بقيمة)100)درهم.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيدة سلمى االملعي ملدة غير)

محدودة.

(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(1(89

باملحكمة) الطلب  إيداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم)801)11.
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 AL MOTAMAYZA FI AL

OMRAN
RC : 151447

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مسجل) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

تم)) ((0(1 مارس) (10 بتاريخ) بالرباط 

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

باملواصفات التالية):

 AL (: الشركة) تسمية 

.MOTAMAYZA FI AL OMRAN

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

بناء) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 

والترويج العقار5.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

شارع األبطال) (1( (: مقر الشركة)
رقم)2)أكدال الرباط.

درهم) ((.000.000 (: الرأسمال)

بقيمة) حصة  ((0.000 على) مقسم 

100)درهم للواحدة):

 12.000 (: صبار) توفيق  السيد 

حصة.

السيد محمد مشواة):)600)حصة.

السيد توفيق) (: التسيير والتوقيع)

وذلك) مشواة  محمد  والسيد  صبار 

ملدة غير محددة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أبريل) (1( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم))))2.

السجل التجار5):)1227)1.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا2
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STE L’ADRESSE POUR ELLE
SARL AU

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

7)يناير)1)0))بالرباط قد تم تأسيس)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك وحيد تحمل الخصائص)

التالية):

 STE L’ADRESSE (: التسمية)

POUR ELLE

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

صالو2) (: االجتماعي) الهدف 

الحالقة والتجميل.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة) (،( رقم) (: االجتماعي) املقر 

درعة،)مخز2 رقم)1،)الرباط أكدال.

التسيير):)السيدة كريمة بنعسو.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

التجار5) السجل  رقم  تحت  ((0(1

.1(03(7
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STE L’ADRESSE POUR LUI
SARL AU

تأسيس
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 

7)يناير)1)0))بالرباط قد تم تأسيس)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات شريك وحيد تحمل الخصائص)

التالية):

 STE L’ADRESSE (: التسمية)

POUR LUI

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

صالو2) (: االجتماعي) الهدف 

الحالقة والتجميل.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

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

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة) (،( رقم) (: االجتماعي) املقر 

درعة،)مخز2 رقم))،)الرباط أكدال.

التسيير):)السيد حكيم حمالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

التجار5) السجل  رقم  تحت  ((0(1

.1(03(9
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STE ECHAPPE BELLE

SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع) تم  بالرباط  ((0(1 مارس) (((

التأسي�صي لشركة محدودة) القانو2 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

 STE ECHAPPE BELLE(:(التسمية

.SARL AU

صالو2) (: االجتماعي) الهدف 

الحالقة والتجميل.

 ( رقم) املتجر  (: االجتماعي) املقر 

إقامة غالي زنقة طونكي2 الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة)) للحصة  درهم  (100 فئة)

اكتتبت وحررت كلها من طرف):

 1000 (: الودغير5) هند  السيدة 

حصة.

التسيير):)السيدة هند الودغير5.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

التجارية) باملحكمة  اإليداع  تم 

تحت) ((0(1 أبريل) (1( في) بالرباط 

رقم السجل التجار5) (11(682 رقم)

.1(1137
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STE AL KADIMIA

 AL MAGHRIBIA AL 

KHASSA LITAKWINE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : )1، شارع األبطال، 

الشقة رقم 2 أكدال - الرباط

السجل التجار5 رقم 132833

تفويت حصص اجتماعية
تعيي2 مسير جديد

وتحويل املقر االجتماعي
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

 (0(0 6)سبتمبر) الغير العاد5 بتاريخ)

تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)00))حصة)
عمراو5) السيد  ملك  في  اجتماعية 

ياسي2،)لفائدة السيدة هنية خمير5،)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

حصة) ((00 وتفويت) (G 33(680

الحسي2) السيد  ملك  في  اجتماعية 

هنية) السيدة  لفائدة  أوتروت،)

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  خمير5،)

رقم)G 33(680)الذ5 أصبحت تملك)

الشركة) في  اجتماعية  حصة  (1000

التي أصبحت شركة ذات املسؤولية)

املحدودة بشريك وحيد.
عمراو5) السيد  استقالة  قبول 

وتعيي2) تسييرالشركة  من  ياسي2 

السيدة هنية خمير5 بصفتها رئيسة)

وتخويلها) محدودة  غير  ملدة  الشركة 
اإلدار5) التسيير  صالحيات  جميع 

الحسي2) السيد  وتعيي2  للشركة 

أوتروت مسير للشركة ملدة محدودة.

تحويل املقر االجتماعي للشركة من)

العنوا2 القديم):))1،)شارع األبطال،)

الرباط إلى) (- أكدال) (- (2 الشقة رقم)

العنوا2 الجديد):)حي الشباب،)الزنقة)

91)رقم)2))-)القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجار5) السجل  بالرباط،) التجارية 

رقم)132833.
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 STE NIBRAS NEGOCE

MULTISERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي :  شارع املنصور، 

الذهبي رقم 12، عمارة فكيك، 

مكتب رقم 3 - القنيطرة

السجل التجار5 رقم )283)

تفويت حصص اجتماعية

تعيي2 مسير جديد

وتحويل املقر االجتماعي

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

الغير العاد5 تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)00))حصة)

مهد5) السيد  ملك  في  اجتماعية 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  لعبيد،)

رقم)G 229721)لفائدة السيد محمد)

للبطاقة) الحامل  بلقوار5،) أمي2 

لتصبح) (G 3(089( رقم) الوطنية 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

مهد5) السيد  استقالة  قبول 

لعبيد من مهام تسيير الشركة وتعيي2)

مسير) بلقوار5  أمي2  محمد  السيد 

وحيد للشركة ملدة محدودة.

املقر) تحويل  على  املصادقة 

العنوا2) من  للشركة  االجتماعي 

شارع املنصور الذهبي رقم) (: القديم)

 -  3 رقم) مكتب  فكيك،) عمارة  (،12

القنيطرة إلى العنوا2 الجديد):)بقعة)

رقم))1)تعاونية النصر القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (7 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

1)0))تحت رقم)3)819.
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FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCALE ET

JURIDIQUE

 AV MED V APPT 2 -  (éme ETAGE - 368

KENITRA

TEL(:(07.07.32.57.44

GSM(:(06.61.84.21.90

STE GOOD CHOICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمسير وحيد

تأسيس
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 (0(1 مارس) ((( بتاريخ) بالقنيطرة 

لشركة) األسا�صي  القانو2  وضع  تم 

بالخصائص) (GOOD CHOICE

التالية):

.STE GOOD CHOICE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بمسير وحيد.

هارو2) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

-  3 رقم) الفردوس  إقامة   الرشيد 

شركة عند  القنيطرة  (-  ميموزا)

كازار ايا.

غرض) يكو2  (: الشركة) غرض 

الشركة):

نقل األشخاص والنقل املدر�صي.

التجارة بصفة عامة.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

العقارية) الصناعية،) التجارية،)

بنشاط) عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في)

تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية ديسمبر من كل سنة.

مائة ألف) (: الرأسمال االجتماعي)

ألف) إلى  مقسمة  درهم  (100.000

100)درهم) 1000)حصة بقيمة مائة)

للواحدة سدد ثمنها كاملة من طرف)

السيد شويطة مراد.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

شويطة مراد.
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وقيدت الشركة بالسجل التجار5)

بالقنيطرة) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)60119.
بمثابة مقت�صى

املسير
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STE SGLM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شقة رقم ) زنقة 

مالي محدودة االجتماع الرباط

تكوين شركة
تم االتفاق على ما يلي):

مصحح) عرفي  عقد  بموجب 

 (0(1 فبراير) ((( بتاريخ) اإلمراء)

املسؤولية) ذات  شركة  تكوين 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تحت)

املميزات التالية):

.SGLM(التسمية):)شركة

الهدف االجتماعي):

شركة تأجير املعدات.

تاجر مستورد.

املقر االجتماعي) (: املقر االجتماعي)
مالي) زنقة  (( رقم) شقة  للشركة 

محدودة االجتماع الرباط.

الزمنية) املدة  (: الزمنية) املدة 

املحددة)99)سنة تبتدئ يوم تسجيل)

عدا) ما  التجار5  بالسجل  الشركة 

تفكيكها املسبق أو تمديد املدة.

الوحيد) الشريك  مد  (: الرأسمال)

الشركة بما يلي:

بمبلغ مائة ألف درهم.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

طرف السيد الكنزاو5 منى التي تقيم)
زنقة السماعلة) (0( (: بالعنوا2 التالي)

فيال كراكشو شارع املهد5 بن بركة)

السوي�صي الرباط ملدة غير محدودة،)
.A 63(309(رقم البطاقة الوطنية

املالية) السنة  ( (: املالية) السنة 

 31 في) تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي 

ديسمبر أو سنة عملية ستنتهي في)31 

من ديسمبر لسنة)1)0).

تقسيم األرباح):)تخصم)))في املائة)

من أرباح الشركة كاحتياج قانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

بتاريخ) (1(1323 سجل التجار5 رقم)

)1)أبريل)1)0).
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STE ALMAJD ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 326، الحي 

 RDC 5الصناعي سيد5 عالل التاز

سوق أربعاء الغرب - القنيطرة

تأسيس شركة
تم) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

وضع القانو2 األسا�صي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات التالية):

 STE ALMAJD (: التسمية)

.ASSISTANCE SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
الحي) (،326 رقم) (: املقر االجتماعي)

 RDC الصناعي سيد5 عالل التاز5)

سوق أربعاء)الغرب)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

 EXP(Dépannage(Remorquage

.de Véhicules Automobiles

 Transport de Véhicules et

.Matériaux
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في مبلغ)10.000)درهم مقسم)

إلى)100)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم للواحدة محررة بكاملها مكتتبة)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):

 100 (: محمد) الشريفة  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

الشريفة محمد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجار5) بالسجل  التقييد  تم 
أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 
 12 بتاريخ) ((71(3 الغرب تحت رقم)

أبريل)1)0).
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STE O.K.L.M
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : متجر رقم 8، 
زاوية شارع محمد الديور5 وزنقة 
موال5 عبد الرحما2 رقم 9)1 - 

القنيطرة
السجل التجار5 رقم 3099) 

القنيطرة
الحل املبكر للشركة

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
تقرر) (O.K.L.M الغير العاد5 لشركة)

ما يلي):
املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.
تعيي2 السيد أوليفيي بيسكاطور،)
 EP رقم) السفر  لجواز  الحامل 
(- لوروا) بشار  والساكن  (6918(0

بلجيكا،)بصفته مصفي للشركة.
تحديد مقر تصفية الشركة باملقر)

االجتماعي للشركة أعاله.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أغسطس)0)0))تحت رقم)8)782.
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STE PRESCOF
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : القنيطرة رقم 6 

شارع اليرموك مكتب 1
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
1)0)مسجل بالقنيطرة تحت) أبريل)
بالتحصيل) أمر  (13((630(3 رقم)
0)0)1)وصل)8227)بتاريخ)11)أبريل)
باع السيد ضريف نور الدين) ((0(1
لآلنسة ضريف فاطمة الزهراء)مئتا2)
وخمسو2 حصة من مجموع حصصه)
املسؤولية) ذات  للشركة  األلف 
 7(1 املحدودة بريسكوف مرقمة من)
درهم للحصة) (100 بقيمة) (1000 إلى)

الواحدة.

ىكتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

 (0(1 أبريل) (12 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم))03)8.
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STE J W COMEXPERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : مكتب رقم 7، زاوية 
زنقة أحمد شوقي ومحمد غرنيط، 

بلوك C إقامة الليمو2 »فال فلور5« 

- القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانو2 األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE J W COMEXPERT(:(التسمية

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

رقم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 
ومحمد) أحمد شوقي  زنقة  زاوية  (،7

غرنيط،)بلوك)C)إقامة الليمو2)»فال)

فلور5«)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

االستشارة في التسيير.

التوطي2 القانوني للمؤسسات.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 (: فتحي) محسن  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد محسن)

الحامل) مغربية،) الجنسية  فتحي،)

.G ((387((للبطاقة الوطنية رقم
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر.

التجار5) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة))تحت)

رقم)8161))بتاريخ)12)يناير)1)0).
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STE PROMO OUAQ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية أبو بكر 
الصديق وزنقة غاند5 تجزئة 

رقم )3-30 إقامة ب محل رقم 6 
القنيطرة

تكوين شركة
مصحح) عرفي  عقد  بموجب 
تم) ((0(1 أبريل) (8 بتاريخ) اإلمراء)

االتفاق على ما يلي):
املسؤولية) ذات  شركة  تكوين 

املحدودة تحت املميزات التالية):
 STE PROMO OUAQ(:(التسمية

.SARL
الهدف االجتماعي):)منعش عقار5.
املقر االجتماعي) (: املقر االجتماعي)
الصديق) بكر  أبو  زاوية  (: للشركة)
 3(-30 رقم) تجزئة  غاند5  وزنقة 

إقامة ب محل رقم)6)القنيطرة.
الزمنية) املدة  (: الزمنية) املدة 
املحددة)99)سنة تبتدئ يوم تسجيل)
عدا) ما  التجار5  بالسجل  الشركة 

تفكيكها املسبق أو تمديد املدة.
الشركة) الشركاء) مد  (: الرأسمال)

بما يلي):
السيد واقروش سعيد بمبلغ ثالثة)

وثالثو2 ألف وأربع مئة درهم.
السيد واقروش جمال بمبلغ ثالثة)

وثالثو2 ألف وثالث مئة درهم.
السيدواقروش رشيد بمبلغ ثالثة)

وثالثو2 ألف وثالث مئة درهم.
التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)
يقيم) الذ5  سعيد  واقروش  السيد 
رقم) شقة  الصديق  بكر  أبو  (17 ب)
الوطنية البطاقة  رقم  القنيطرة  (( 

G (63366)ملدة غير محدودة.

السيد واقروش جمال الذ5 يقيم)
 ( أبو بكر الصديق شقة رقم) (17 ب)
 G الوطنية) البطاقة  رقم  القنيطرة 

)9)283)ملدة غير محدودة.
املالية) السنة  (: املالية) السنة 
في وتنتهي  يناير  فاتح  من   تبتدئ 
31)ديسمبر أول سنة عملية ستنتهي)

في)31)من ديسمبر لسنة)1)0).
تقسيم األرباح):)تخصم)))في املائة)

من أرباح الشركة كاحتياج قانوني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الربط 
رقم) التجار5  سجل  بالقنيطرة 

60179)بتاريخ)19)أبريل)1)0).
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STE AGRI DROME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : شارع اللة أمينة، 

عمارة ملرزالي، الشقة رقم ) تابريكت 
- سال

السجل التجار5 رقم 7631)
تفويت حصص اجتماعية

تعيي2 مسير جديد
وتحويل املقر االجتماعي

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
  AGRI DROME(الغير العاد5 لشركة
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد تقرر ما يلي):
املصادقة على تفويت)00))حصة)
طايبة) السيد  ملك  في  اجتماعية 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  مو�صى،)
رقم)G 2009(0)لفائدة السيد جمال)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الزريولي،)

.G 962292(رقم
تعيي2 السيد جمال الزريولي مسير)

ثاني للشركة.
املقر) تحويل  على  املصادقة 
العنوا2) من  للشركة  االجتماعي 
عمارة) أمينة،) اللة  شارع  (: القديم)
ملزالي،)الشقة رقم)))-)تابريكت)-)سال)
(،N بلوك) (،9( (: إلى العنوا2 الجديد)
بالطابق) الكائن  املتجر  الحوزية،)

األر�صي)-)القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) بسال  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)36210.
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FIDCONET SARL
 TRAVAUX DE COMPTABILITE
CONSTITUTION DE SOCIETE

CONSEIL JURIDIQUES

STE 2 BKD TRAV
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
 (0(1 مارس) ((3 بتاريخ) بالقنيطرة 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
 (BKD TRAV شركة) (: التسمية)

ش.ذ.م.م.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
9))شارع موال5) (: املقر االجتماعي)
إقامة موال5 عبد) (2 عبد العزيز رقم)

العزيز القنيطرة.
الكهرباء،) (: االجتماعي) الهدف 
استخدام) وإعادة  مختلفة  أشغال 

املواد املستعملة.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
لها) التي  واملالية  والعقارية  التجارية 
من) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
التسيير):)أسند إلى السيد إدريس)

ابصيلة وخديجة ابصيلة.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما) (31 يناير إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
رأس املال حدد في مبلغ)100.000 
درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)
اكتتابها) سدد  للواحدة  درهم  (100

وتوزيعها كالتالي):
 (00 (: ابصيلة) إدريس  السيد 

حصة.
 (00 (: ابصيلة) السيدة وخديجة 

حصة.

:)قيدت الشركة) اإليداع القانوني)

بالسجل التجار5 باملحكمة االبتدائية)

بتاريخ ((99(9  بالقنيطرة تحت رقم)

6)أبريل)1)0).
من أجل املستخرج واإلشارة

فيدكونيط
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 STE AGRO GOOD ALI -

KENI
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم

مقرها االجتماعي : موطن ب : 101 

شارع موال5 عبد العزيز إقامة 

صنوبر املكتب رقم 2 القنيطرة

تأسيس
املؤرخ) العرفي  العقد  بموجب 

تأسست) ((0(1 يناير) ((( بتاريخ)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد في الخصائص التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

 AGRO GOOD ALI - KENI

ش.ذ.م.م.)بشريك وحيد.

املوضوع):)الشركة لها كموضوع في)

املغرب األنشطة التالية):

استغالل مخز2 للتبريد.

والفواكه) الخرر  تسويق 

الطازجة.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

ألف) مئة  في  محدد  االجتماعي 

ألف) على  مقسمة  درهم  (100.000

1000)حصة من فئة مائة)100)درهم)

بالكامل) مكتتبة  الواحدة  للحصة 

السيد) الوحيد  الشريك  باسم 

برنكوش علي.

 101 (: املقر االجتماعي):)موطن ب)

شارع موال5 عبد العزيز إقامة صنوبر)

املكتب رقم)2)القنيطرة.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.
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ويسيرها) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

السيد برنكوش علي ملدة غير محددة.

األرباح):)خمسة في املائة لالحتياط)

القانوني،)والباقي يوزع أو يراف تبعا)

لقرار الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
بالقنيطرة وقيدت بالسجل التجار5)

تحت رقم)83)9))بتاريخ فاتح مارس)

.(0(1
بمثابة مقتطف وبيا2

املسير الوحيد
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 STE INFO MOBILIA

EQUIPEMENT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر االجتماعي : 27 شارع عمر ابن 

العاص عمارة إسماعيل مكتب

رقم 2  - القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

16)مارس)1)0))ومصحح اإلمراءات)

بمصالح تصحيح اإلمراءات ملدينة)

القنيطرة تم إعداد القانو2 األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

باملواصفات التالية):

 STE INFO (: الشركة) تسمية 

.MOBILIA EQUPEMENT

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

شارع عمر) (27 (: املقر االجتماعي)

ابن العاص عمارة إسماعيل مكتب)

رقم)2)-)القنيطرة.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

بشكل) الشركة في املغرب أو خارجه،)

مباشر أو غير مباشر،)سواء)لنفسها أو)

لغيرها أو مساهمة في):

املعدات) نفايات  معالجة 

الكهربائية واالكترونية.

أجهزة) تدوير  وإعادة  تجديد 

الكمبيوتر.

مصنع أجهزة الكمبيوتر واملكاتب.
لعمليات) جميعا  عام،) وبشكل 
(، عية لصنا ا ، لية ملا ا ، رية لتجا ا
والخدماتية،) الحرفية،) العقارية،)
واملرتبط) الشركة  لحساب  جميعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االجتماعي لتطوير الشركة.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
إلى ألف)1000)حصة اجتماعية بمائة)
الواحدة) للحصة  درهم  (100 درهم)

موزعة على النحو التالي):
الدين) نور  الخم�صي  السيد 
حصة) ((00 (- درهم) ((0.000 (:

اجتماعية.
 (0.000 (: العسال) رشيد  السيد 

درهم)-)00))حصةاجتماعية.
الرأسمال):)الشركاء):

 100.000 مجموعه) ما  تمتلك 
حصة) (1000 يعادل) ما  درهم 

اجتماعية.
التسيير الشركة):)الشركة يسيرها)
نور) والسيد  العسال  رشيد  السيد 

الدين الخم�صي ملدة غير محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
ملدينة) التجار5  السجل  بمصلحة 
 (0(1 أبريل) (1( بتاريخ) القنيطرة 

تحت رقم)60199.
لإليداع والبيا2
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STE BE WELL 24
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم
 PLACE : املقر االجتماعي

 CASTELLAR OFFICE FARABI
الطابق الثاني مكتب 33 -  طنجة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2 األسا�صي) تم وضع  بطنجة،)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE BE WELL (2 (: التسمية)
.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 PLACE (: االجتماعي) املقر 
 CASTELLAR OFFICE FARABI

الطابق الثاني مكتب)33)-))طنجة.
موضوع الشركة):

مطعم.
مقهى.

االستيراد والتصدير.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 1000 (: باحموش) خالد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد خالد) (: التسيير)
باحموش.

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

التجار5) بالسجل  التقييد  تم 
تحت) بطنجة  االبتدائية  باملحكمة 

رقم))18)11.
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STE ASSIL VOLAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : حي أوريدة )، 
الطابق الثاني رقم 1 القنيطرة
السجل التجار5 رقم 99)7)

تحويل املقر االجتماعي
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
 ASSIL لشركة) العاد5  الغير 
املسؤولية) ذات  شركة  (VOLAILLE

املحدودة تقرر ما يلي):
املقر) تحويل  على  املصادقة 
العنوا2) من  للشركة  االجتماعي 
القديم):)حي أوريدة))، الطابق الثاني 
 رقم 1 القنيطرة إلى العنوا2 الجديد :

الحي الصناعي رقم 78 - القنيطرة.

الوثائق واملستندات يجب  جميع 
الوحيدة  املسيرة  إمراء  تحمل  أ2 

السيدة مروى زين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 8 أبريل 

1)0) تحت رقم 8)819.
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STE DOARIM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 68، زنقة يوسف 

ابن تاشفي2 الشقة رقم ) -  
القنيطرة

السجل التجار5 رقم )938)
تفويت حصص اجتماعية

وتعيي2 مسير جديد
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
 DOARIM لشركة) العاد5  الغير 
املسؤولية) ذات  شركة  (TRANS

املحدودة تقرر ما يلي):
 (00 تفويت) على  املصادقة 
حصة اجتماعية في ملك السيد عبد)
اللطيف الخولخ لفائدة السيد محمد)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  الهيلوفي 

.GN (((8((رقم
عبد) السيد  استقالة  قبول 
تسيير) مهام  من  الخولخ  اللطيف 
محمد) السيد  وتعيي2  الشركة 
الطيبي) يسي2  والسيد  الهيلوفي 

مسيرا2 للشركة بإمراء)منفصل.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ )1 أبريل 

1)0) تحت رقم 029)8.
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STE MST TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم
املقر االجتماعي : 9)، إقامة موال5 
عبد العزيز شارع موال5 عبد العزيز 

رقم 2 - القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانو2 األسا�صي)
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
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 STE MST TRANS (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي):)9)،)إقامة موال5)

عبد العزيز شارع موال5 عبد العزيز)
رقم)2)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

نقل املستخدمي2.

تاجر.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في مبلغ)10.000)درهم مقسم)

إلى)100)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم للواحدة محررة بكاملها مكتتبة)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد يونس الرملي):)0))حصة.

 (0 (: املود2) مصطفى  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد يونس) (: التسيير)

الرملي وإلى السيد مصطفى املود2.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة))تحت)
رقم))6017)بتاريخ)19)أبريل)1)0).

137 P

STE MANI IMPEX MAROC
SARL AU

ماني امبيكس ماروك ش.م.م.ش.و

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : تجزئة مخزومية ) 

متجر 10 خارج باب سبتة سال

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

قد) ((0(1 مارس) (1( بتايخ) سال  في 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد وخصائصها)

على النحو التالي):

ماني) (: االجتماعية) التسمية 

امبيكس ماروك.

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدير.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

 1000 (: باالنيابا2) ناشيموتهو 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

متجر) (( تجزئة مخزومية) (: املقر)

10)خارج باب سبتة سال.

باالنيابا2) ناشيموتهو  (: املسير)

.Z (7371(2(حامل جواز سفر رقم

رقم التقييد بالسجل التجار5):)تم)

اإليداع القانوني لدى كتابة الربط)

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

RC 33387)الرباط.

138 P

STE AREANOVA
SARL AU

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

بالرباط بالخصائص) ((0(1 أبريل) ((

التالية):

طابعة) (: االجتماعي) الهدف 

من) الليزرية  الحجرية  الطباعة 

الكروم بالحجم الناعم أو عن طريق)

عمليات الصور النموذجية.

تاجر.

درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بي2 الشركاء)على الشكل التالي):

 1000 (: بوهو5) ليلى  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقاومة) شارع  (: االجتماعي) املقر 

1))الطابق) زنقة أبيدجا2 إقامة رقم)

الثالث الشقة رقم)8)املحيط الرباط

التسيير):)السيدة ليلى بوهو5.
التوقيع):)السيدة ليلى بوهو5.

(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
.1(1329

139 P

DEUTSCH
 BILDUNGSAKADEMIE

PRIVE
 13 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 
بالخصائص) بسال  ((0(1 مارس)

التالية):
الهدف اإلجتماعي):)

مدرسة الكتابة.
)كاتب اإلختزال.

املحاسبة.
التحرير لإلختبار.
تصفيف الشعر.

عالجات التجميل.
قطع باستخدام ثالثة أو أكثر.

درهم) (100.000.00 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100
بي2 الشركاء)على الشكل التالي السيد)

بدر لغزالي)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
برينس) شارع  (: اإلجتماعي) املقر 
سيد5 محمد،)حي بغربليا شقة رقم)

6)مبنى رقم)1)سال.
التسيير):)السيد بدر لغزالي.
التوقيع):)السيد بدر لغزالي.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
.3338(
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BAYAN CONF
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد تم) (،(0(1 مارس) ((( يوم) بسال،)
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 BAYAN CONF SARL(:(التسمية
.AU

رأسمال الشركة):)100000)درهم)
 100 1000)حصة بثمن) مقسم على)

درهم للحصة.
املقر اإلجتماعي):)حي الرحمة قطاع)

ألف رقم)32))سال.
الهدف اإلجتماعي):
)حلويات بالجملة.

املعجنات والتغذية العامة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
السيدة) الشركة  يسير  (: التسيير)
الحمراء) بالدار  القاطنة  نزهة سنور 
سال،) (100 رقم) بوقنادل  زتنقة 
رقم) الوطنية  للبطاقة  والحاملة 

BL(389،)ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط) كتابة  لدى  القانوني 
 1( يوم) بسال  اإلبتدائية  باملحكمة 

مارس)1)0))تحت رقم)36197.
(: التجار5) السجل  في  االندراج 
التجار5) بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم)33179.
لإلشارة والنشر

املسيرة السيدة نزهة سنور

141 P

األستاذ محمد رشيد التدالو5
موثق بالدارالبيراء)67/69)شارع موال5 إدريس)

األول الطابق األول الشقة رقم)3
الهاتف):)88.)).)).)8.)).)0
0(.(((.8(.18.99                 
الفاكس):))2.)1.)8.)).)0

 CLASSICAL AND CASUAL
GARMENTS

S.A.R.L
شركة محدودة املسؤولية

رأسمال إجتماعي : 0.000.00) أورو
منطقة فرانس لتصدير  إقامة 17 ب 

رقم 1 طنجة 
السجل التجار5 18981

تفويت حق اإلنتفاع لجميع 
الحصص اإلجتماعية

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
األستاذ محمد رشيد التدالو5 موثق)
 (0(1 يناير) (( بتاريخ) بالدارالبيراء)
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حق) رتيب  املولى  عبد  السيد  فوت 

اإلنتفاع لجميع الحصص اإلجتماعية)

 CLASSICAL في شركة) يمتلكها  التي 

 AND CASUAL GARMENTS

S.A.R.L)لفائدة السيدة هند رتيب.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بالدارالبيراء) لإلستثمار  الجهو5 

وتم) ((0(1 أبريل) فاتح  بتاريخ 

التجارية) باملحكمة  الشركة  تسجيل 

للدارالبيراء)تحت عدد)20979).
للخالصة والبيا2

األستاذ محمد رشيد التدالو5

142 P

األستاذ محمد رشيد التدالو5

موثق بالدارالبيراء)67/69)شارع موال5 إدريس)

األول الطابق األول الشقة رقم)3

الهاتف):)18.99.)8.)).)0

0(.((.8(.((.((.88               

الفاكس):))2.)1.)8.)).)0

SOCIETE LIDER

SARL

املقر اإلجتماعي : املعاريف السجل  1 

شارع غرفة الطابق السفلي مكتب 

رقم 8) 

رأسمال : 00.000).)1 درهم

التعريف الرريبي : 9107)07)

السجل التجار5 رقم : 367861

بموجب املحرر العام اإلستثنائي)

بتاريخ)8)فبراير و)1)أبريل)1)0))قرر)

 LIDER املسماة) الشركة  في  الشركا 

شركة محدودة املسؤولية ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  من  الرفع 

 1(.(00.000 إلى) درهم  (6.(00.000

حصص) إصدار  طريق  عن  درهم 

إجتماعية جديدة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) للمحكمة  التجار5 

 (0(1 فبراير) (8 بتاريخ) بالدارالبيراء)

تحت رقم)773818.
للخالصة والبيا2

األستاذ محمد رشيد التدالو5

143 P

 STE. ELEGANCE HOLDING
RBT TRAD

SARL AU
تأسيس شركة

 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
ذات) شركة  إنشاء) تم  ((0(1 أبريل)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):
 ELEGANCE (: التسمية)

.HOLDING RBT TRAD
الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):
املعدات،) البناء،) أشغال 

التجهيزات واألشغال املتعددة.
املقر اإلجتماعي):)الرقم)208)عمارة)
سمية شارع الوالء)الشقة)))الداخلة.
من تاريخ) ابتداء) ( 99)سنة) (: املدة)

التأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: املال) رأس 
 1000 100000.00)درهم مقسم إلى)

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.
احمد) السيد  (: املال) رأس  توزيع 

اناس امي2)1000)حصة.
تم تعيي2 السيد أحمد) (: التسيير)

اناس أمي2 كمسير للشركة.
من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير))وتنهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
 16 بتاريخ) الذهب  بواد  اإلبتدائية 
 2021/629 تحت) ((0(1 أبريل)
وبالسجل التجار5 تحت رقم)17929.
144 P

STE. SAHA FOOD
SARL

تأسيس شركة
أبريل) (( بتاريخ) عرفي  لعقد  تبعا 
شركة) قواني2  وضع  تم  ((0(1

باملميزات التالية):
.STE. SAHA FOOD(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

تجزئة) (169 رقم) (: الرئي�صي) املقر 
املستقبل العيو2.

يتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب أو خارجه.

التجارة العامة.
األشغال العامة.

التصدير واإلستيراد.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة).
أمبارك اميس)00))حصة.
حماد5 حماد)00))حصة.

اإلدارة):)تسير من طرف السيدين)
أمبارك اميس وحماد5 حماد ملدة غير)

محدودة.
السجل التجار5):)رقم))1)36.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط باملحكمة اإلبتدائية بالعيو2)
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (16 بتاريخ)

.2021/1205
145 P

 STE. LOGISTIC FOR
BUSINESS

SARL AU
تأسيس شركة

 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
ذات) شركة  إنشاء) تم  ((0(1 أبريل)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):
 LOGISTIC FOR (: التسمية)

.BUSINESS
الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):
الذاتي) والتخزين  التخزين 
واستئجار) اللوجستكية  والخدمات 
أنواع) التخزين وتخزين جميع  خاليا 
املنتجات وأو البرائع غير املحظورة.

املقر اإلجتماعي):)الرقم)208)عمارة)
سمية شارع الوالء)الشقة)))الداخلة.
من تاريخ) ابتداء) ( 99)سنة) (: املدة)

التأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: املال) رأس 
 1000 100000.00)درهم مقسم إلى)

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.
السيد هيشام) (: توزيع رأس املال)

الدليمي)1000)حصة.

التسيير):)تم تعيي2 السيد هيشام)

الدليمي كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير))وتنهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

 16 بتاريخ) الذهب  بواد  اإلبتدائية 

 2021/630 تحت) ((0(1 أبريل)

وبالسجل التجار5 تحت رقم)1)179.

146 P

STE. SONNECT DAKHLA
 SARL AU

تأسيس شركة
 (6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

ذات) شركة  إنشاء) تم  ((0(1 مارس)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):

.SONNECT DAKHLA(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

تنظيم التظاهرات واإلعالنات.

التظاهرات) وتنشيط  تنظيم 

الوطنية) الثقافية  وأو  الرياضية 

التظاهرات) أنواع  وجميع  والدولية 

املتعلقة بقطاع الترفيه والسياحة.

املقر اإلجتماعي):)الرقم)208)عمارة)

سمية شارع الوالء)الشقة)))الداخلة.

من تاريخ) ابتداء) ( 99)سنة) (: املدة)

التأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: املال) رأس 

 1000 100000.00)درهم مقسم إلى)

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.

عبلة) السيدة  (: املال) رأس  توزيع 

جالل)1000)حصة.

تم تعيي2 السيدة عبلة) (: التسيير)

جالل كمسيرة للشركة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

فاتح يناير))وتنهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

 16 بتاريخ) الذهب  بواد  اإلبتدائية 

 2021/628 تحت) ((0(1 أبريل)

وبالسجل التجار5 تحت رقم)17927.

147 P
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SOCIETE SQUADPROD
SARL AU

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DHS

 IMM. TAFOUKT(N°166 AV. BIR
 ANZARANE(APP. 4 ETAGE 2

DCHEIRA INEZGANE
 17 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس شركة ذات) ((0(1 مارس)
مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

 SQUADPROD(التسمية):)شركة
ش.م.م شريك وحيد.

تافوكت) إقامة  (: اإلجتماعي) املقر 
 2 166)شارع بئر انزرا2 العمارة) رقم)

الطابق الثاني الدشيرة انزكا2.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دراهم.
الهدف):

)إنتاج السمعي البصر5.
الشركاء):)السيد الحمزاو5 ايوب.

املدة):)99)سنة).
التسيير):)تسيير الشركة حاليا من)
رقم) ايوب  الحمزاو5  السيد  طرف 
 JM21926 بطاقة التعريف الوطنية)
رقم) (7 زنقة) الخير  بشارع  الساكن 

1779)تمسية ايت ملول.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) بالعيو2  اإلبتدائية 
السجل) (866 رقم) تحت  ((0(1

التجار5)3003).
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 SOCIETE LOUBAN
S.A.R.L

تغيير شركة
سجل تجار5 رقم 83))1

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

النشاط) إلى  أنشطة  إضافة 
اإلجتماعي للشركة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
أبريل) (16 بتاريخ) بالعيو2  اإلبتدائية 

1)0))تحت رقم)1823/21.
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SOCIETE BTP CONSULTING
S.A.R.L

تغيير شركة
سجل تجار5 رقم 871)1

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

العنوا2) إلى  الشركة  مقر  نقل 
سلما2) شارع  الراحة  تجزئة  ( التالي)
الثاني) الطابق  (137 رقم) الفار�صي 

الشقة)3)العيو2.
النشاط) إلى  أنشطة  إضافة 

اإلجتماعي للشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
أبريل) (16 بتاريخ) بالعيو2  اإلبتدائية 

1)0))تحت رقم)2021/1822.
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SOCIETE ERRSOMDI
SARL

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°85 BLOC

 MADINAT AL WAHDA
LAAYOUNE

إعال2 بتعديل شركة
بالعيو2 وعلى إثر عقد جمع عام)

استثنائي تم التقرير التالي):
تفويت حصص إجتماعية.

حصة بثالثو2 ألف) (300 تفويت)
درهم من طرف السيد أحمد موي�صى)

كالتالي):
ولد) حمد5  للسيد  حصة  (100

الرشيد بعشرة االف درهم.
الشيخ) أبا  للسيد  حصة  ((00

الدخيل بعشرين الف درهم.
حيث أصبح الرأسمال اإلجتماعي)

كالتالي):
0.000))حصة للسيد حمد5 ولد)
الرشيد بخمسمائة حصة إجتماعية.
حصة للسيد أبا الشيخ) ((0.000
الدخيل بخمسمائة حصة إجتماعية.
والتوقيع) التسيير  عهد  (: التسيير)
اإلجتماعي املنفرد للسيد حمد5 ولد)

الرشيد ملدة غير محددة.
تحيي2 القانو2 األسا�صي.

تم اإليداع) (: تم اإليداع القانوني)
القانوني باملحكمة اإلبتدائية بالعيو2)

بمكتب السجل التجار5 تحت عدد)

21/1182)بتاريخ)12)أبريل)1)0) .
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STE. IN GALAXY
شركة ا2 كاالك�صي

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�صى 

بتاريخ)2))نوفمبر)0)0))بمقر الشركة)

قد تقرر ما يلي):

التام) واإلغالق  النهائي  الحل 

للشركة.

صالحيات اإليداع.
قد تم التقييد بالسجل التجار5)

تحت) (،(0(1 أبريل) (1( بسال بتاريخ)
رقم)8)363.
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STE. LA PERLE DE SKHIRAT
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتمارة) مؤرخ  محرر  بمقت�صى 

وضع) تم  ((0(1 مارس) (16 بتاريخ)

القواني2 األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)بيع األثاث بالتفصيل.

بيع األجهزة الكهربائية.

التجارة.

املقر):)املحل التجار5 رقم)))تجزئة)

الصخيرات) (7 رقم) عمارة  الدهبية 

تمارة.
رأس املال):)حدد رأسمال بما قدره)

100.000.00)درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  عزمي  العالي  عبد  السيد 

محدودة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

بتمارة) اإلبتدائية  باملحكمة  الربط 
رقم السجل) ((0(1 أبريل) (13 بتاريخ)

التجار5)707)13)تحت رقم)6)2).
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EPLANET
SARL AU

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
تحمل) والتي  بسال  ((0(1 أبريل) ((

الخصائص التالية):
الهدف اإلجتماعي):

تاجر.
مقاول أعمال متنوعة أو البناء.

تصنيع معدات أو لوحات للطاقة)
الشمسية.

 100.000.00 (: الشركة) رأسمال 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)
الشكل) على  الشركاء) بي2  موزعة 

التالي:)
 1000 النجار) إسماعيل  السيد  (

حصة،)
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإلجتماعي):)رقم)36)زنقة واد)

اللكوس حي الصفاء)القرية سال.
املسير):)السيد إسماعيل النجار.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
.33219
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 ADSIS
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالرباط) ((0(1 مارس) (16 بتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.ADSIS(:(التسمية

الهدف):
صنع مواد التنظيف.

تجزئة االصول) العنوا2 التجار5:)
رقم)))))تمارة.

الراسمال):)حدد رأسمال الشركة)
 100 بقيمة) درهم  (100.000.00 في)

درهم للحصة الواحدة.
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السيدة) تعيي2  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسيرة  ادرار  خديجة 

غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ) (13(631 رقم) تحت  بتمارة 

فاتح أبريل)1)0).
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SOUHAIL ZWIN
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) بالرباط  ((0(1 أبريل) (( بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة.

.SOUHAIL ZWIN(:(التسمية

الهدف):

مدرسة تعليم السياقة.

تدريب السائقي2.

الشبانات) حي  التجار5:) العنوا2 
رقم)6)))يعقوب املنصور الرباط.

)الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

 100 بقيمة) درهم  (100.000.00 في)

درهم للحصة الواحدة.

تم تعيي2 السيد ايمن) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  اشريني 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

بتمارة تحت رقم)87)1)1)بتاريخ)12 

أبريل)1)0).
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ROCHTRANS MAROC
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) بالرباط  ((0(1 أبريل) (3 بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة.

 ROCHTRANS (: التسمية)
.MAROC

الهدف):
نقل البرائع.

موال5) شارع  التجار5:) العنوا2 
العيبود5) إقامة  االول  الحسن 

الطابق الرابع الشقة رقم)6))تمارة.)
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
 100 بقيمة) درهم  (100.000.00 في)
مقسمة) الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي):
الرحيم) عبد  للسيد  حصة  ((00

فرول.
االله) عبد  للسيد  حصة  و00))

اراو5.
عبد) السيد  تعيي2  تم  (: التسيير)
الرحيم فرول كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجار5) بالسجل  التقييد  تم 
 3 بتاريخ) (13(673 بتمارة تحت رقم)

أبريل)1)0).
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DEVA-CLEAING
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم) بالرباط  ((0(1 أبريل) (3 بتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة.
.DEVA-CLEAING(:(التسمية

الهدف):
صنع مواد التنظيف.

خالد) تجزئة  التجار5:) العنوا2 
محل)90))سيد5 يحيى زعير تمارة).

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
 100 بقيمة) درهم  (100.000.00 في)
مقسمة) الواحدة  للحصة  درهم 

كالتلي):
700)حصة للسيد وليد اياملام.

و300)حصة للسيد محمد اياملام.
وليد) السيد  تعيي2  تم  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  اياملام 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ) (13(68( رقم) تحت  بتمارة 

فاتح أبريل)1)0).
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LM ARCHITECTURE
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  قد  بالرباط 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

والتي تحمل الخصائص التالية:)

.LM ARCHITECTURE(:(التسمية

الصفة القانوية):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الهدف اإلجتماعي):

مهندس معمار5.
رأس مال الشركة):)100.00)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

 3 رقم) عمارة  (: اإلجتماعي) املقر 
زنقة اليمامة الطابق الرابع شقة رقم)

7)الرباط.

التسيير):)مريم ليماني.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجار5  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجار5)1367)1.
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CACAO AND CO
SARL

في) حرر  استثنائي  قرار  بمقت�صى 
قرر) ((0(1 أبريل) (16 بتاريخ) الرباط 

 CACAO AND CO شركة) شركاء)

SARL)ش.م.م))ما يلي):)

 CACAO تصفية مسبقة لشركة)

.AND CO SARL

السيد) للشركة  املصفي  تعيي2 

شكير بوعالو5،)وكدا مكا2 التصفية)

العمارة) (( الطابق األول الشقة رقم)
92)زنقة نابولي املحيط الرباط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

أبريل) ((0 في) (11(917 رقم) تحت 

.(0(1
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STE. MARBRE ENNAEEM
SARL

تأسيس شركة 
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بفاس بتاريخ)2)فبراير)1)0)،)تم وضع)

محدودة) لشركة  األسا�صي  النظام 

املسؤولية،)ذات املميزات التالية):

 STE. MARBRE (: التسمية)

.ENNAEEM SARL

الهدف):

استغالل مقالع الرخام.

مكتب بالطابق) (: املقر اإلجتماعي)

تجزئة) (11 األدارسة) إقامة  السفلي 

بردال طريق عي2 السمن فاس.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في)

حالة الفسخ أو التمديد.

 10.000.00 (: الشركة) مال  رأس 

من) حصة  (100 على) مقسم  درهم 

100)درهم للحصة الواحدة،)أكتتبت)

بالكامل نقدا ووزعت كاآلتي):

 90 جابر5) الواحد  عبد  السيد 

حصة.

السيد فيصل جابر5)10)حصة.

الشركة) تدبير  يتولى  (: التسيير)

السيد عبد الواحد جابر5.

السنة اإلجتماعية):)تبدأ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بمصلحة) ( (: القانوني) اإليداع  تم 

كتابة الربط لدى املحكمة التجارية)

بفاس بتاريخ)18)مارس)1)0)،)تحت)
التجار5) السجل  رقم  (1((3 رقم)

.66773
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SOCIETE ROKIE LITAAMIR

SARL

تغيير 
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) (،(0(0 ديسمبر) (( بتاريخ) بفاس 

طرف) من  الشركة  مسيير5  تغيير 

جابر5) السيد  تعيي2  وتم  الشركاء)

عبد) جابر5  والسيد  الواحد  عبد 

الرزاق مسيرين للشركة.

بالشركة) املتعلقة  الوثائق  جميع 

يتم إمراؤها من طرف السيد جابر5)

عبد) جابر5  السيد  أو  الواحد  عبد 

الرزاق.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

كتابة الربط لدى املحكمة التجارية)

بفاس بتاريخ)30)ديسمبر)0)0)،)رقم)

السجل التجار5)30073.
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SOCIETE DOKANA

SARL

تغيير
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

(،(0(0 ديسمبر) (( بتاريخ) بفاس 

طرف) من  الشركة  نشاط  تغيير  تم 

الشركاء).

الهدف القديم):

األرا�صي) واستغالل  تسيير 

الفالحية.

الهدف الجديد):)

اإلنعاش العقار5 والتجزئة.

الطابق السفلي) (: املقر اإلجتماعي)

بردال1  تجزئة  (11 األدارسة) عمارة 

طريق عي2 السمن فاس.

بمصلحة) ( (: القانوني) اإليداع  تم 

كتابة الربط لدى املحكمة التجارية)

رقم) (،(0(1 يناير) (11 بتاريخ) بفاس 

السجل التجار5)9307).
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SOCIETE BAB AL KSAR
SARL
تغيير

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
(،(0(0 ديسمبر) (( بتاريخ) بفاس 
طرف) من  الشركة  نشاط  تغيير  تم 

الشركاء).
الهدف القديم):

األرا�صي) واستغالل  تسيير 
الفالحية.

الهدف الجديد):)
اإلنعاش العقار5 والتجزئة.

عمارة) (7 الشقة) (: املقر اإلجتماعي)
شارع باحنيني طريق) (( د إقامة كرم)

عي2 السمن فاس.
بمصلحة) ( (: القانوني) اإليداع  تم 
كتابة الربط لدى املحكمة التجارية)
رقم) (،(0(1 يناير) (2 بتاريخ) بفاس 

السجل التجار5)9311).
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STE. MARBRE DAR LKBIRA
SARL

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم) (،(0(1 فبراير) (2 بتاريخ) بفاس 
ذات) لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 STE. MARBRE DAR (: التسمية)

. LKBIRA SARL
الهدف):)استغالل مقالع الرخام.

عمارة) (7 الشقة) (: املقر اإلجتماعي)
شارع باحنيني طريق) (( د إقامة كرم)

عي2 السمن فاس.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
في) ماعدا  للشركة  النهائي  التأسيس 

حالة الفسخ املسبق أو التمديد).
 10.000.00 (: الشركة) مال  رأس 
درهم مقسم على)100)حصة من))فئة)
100)درهم للحصة الواحدة،)أكتتبت)

بالكامل نقدا ووزعت كاآلتي):
 10 جابر5) الواحد  عبد  السيد 

حصة.
السيد فيصل جابر5)90)حصة.

الشركة) تدبير  يتولى  (: التسيير)

السيد فيصل جابر5.

السنة اإلجتماعية):)تبدأ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

بمصلحة) ( (: القانوني) اإليداع  تم 

كتابة الربط لدى املحكمة التجارية)

بفاس بتاريخ)10)مارس)1)0)،)تحت)
التجار5) السجل  رقم  (1130 رقم)

.66677

165 P

شركة موبرليك
لشركة) العام  املحرر  من خالل 

موبرليك املؤرخ بتاريخ)))أبريل)1)0) 

قرر شركاء)الشركة املسماة موبرليك)

وتعيي2) األوا2  قبل  الشركة  حل 

السيد براهمي محمد مصفي للشركة)

املسماة موبرليك سجل تجار5 رقم)

.92367

باملحكمة) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

أبريل) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)سجل رقم)2338.

166 P

STE. EXTRA NETWORK
SARL AU

 SALE LOT YOUSRA ET ZARKAA

VILLA 7B(RTE(MEHDIA

في) العرفي  العقد  تسجل  تاريخ 

تحمل) والتي  بسال  ((0(1 أبريل) (2

الخصائص التالية):

الهدف اإلجتماعي):

مركز اإلتصال.
 100.000.00 (: الشركة) رأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

الشكل) على  الشركاء) بي2  موزعة 

التالي:)

 1000 الهوتة) هند  ( السيدة) (

حصة،)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

يسرى) تجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 

والزرقاء)فيال)7)ب طريق مهدية.

املسيرة):)السيدة))هند الهوتة.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

 1( يوم) بسال  اإلبتدائية  باملحكمة 

أبريل)1)0))تحت رقم)36219.

167 P

SOCIETE ZIAD TRANSFERT 
SARL AU

 SALE(MG(RDC(IMMGH 58 RES

HALIMA 2RTE(DE(KENITRA

في) العرفي  العقد  تسجل  تاريخ 

تحمل) والتي  بسال  ((0(1 مارس) (11

الخصائص التالية):

الهدف اإلجتماعي):

وكيل بالعمولة ومدير شركة.

 100.000.00 (: الشركة) رأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

الشكل) على  الشركاء) بي2  موزعة 

التالي:)

 1000 الهوتة) هند  ( السيدة) (

حصة،)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

طابق) محل م)) (: املقر اإلجتماعي)

 ( حليمة) إقامة  ((8 عمارة) سفلي 

طريق مهدية قنيطرة.

)املسيرة):)السيدة))هند الهوتة.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

 1( يوم) بسال  اإلبتدائية  باملحكمة 

أبريل)1)0))تحت رقم)36391.

168 P
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STE. CAFE SAADAOUI 2021
SARL AU

 QUARTIER SIDI LARBI N°1831 
AIN AOUDA

في) العرفي  العقد  تسجل  تاريخ 
تحمل) والتي  بسال  ((0(1 مارس) (((

الخصائص التالية):
الهدف اإلجتماعي):

استغالل مقهى.
 100.000.00 (: الشركة) رأسمال 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)
الشكل) على  الشركاء) بي2  موزعة 

التالي:)
 1000 السيد))سعيد السعداو5) (

حصة،)
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
منطقة سيد5) (: اإلجتماعي) املقر 

العربي رقم)1831)عي2 عودة.
)املسير):)سعيد السعداو5.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
 19 يوم) بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة 

أبريل)1)0))تحت رقم)229).
169 P

STE FRIES WORLD
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد) (،(0(1 مارس) ((2 الرباط بتاريخ)
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.
 STE FRIES WORLD (: التسمية)

.SARL AU
الهدف))االجتماعي):)التجارة.

راسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
الشكل) على  الشركاء) بي2  موزعة 

التالي):

بويزورا2 عزيز)...)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة) مكرر  (1( (: املقر االجتماعي)

لبنا2 رقم)3)حي املحيط الرباط.
املسير):)بويزورا2 عزيز.

رقم التسجيل بالسجل التجار5):)
.11((09

170 P

 STE CISSE NEGOCE
 MULTISERVICES

 INTERNATIONAL IMPORT
EXPORT

SARL
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 
شركة) تاسيس  تم  (،(0(1 أبريل) ((

باملواصفات االتية):
 STE CISSE (: التسمية)
 NEGOCE MULTISERVICES
 INTERNATIONAL IMPORT

.EXPORT
ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
التمثيل) (: االجتماعي) الغرض 
الغذائية) املنتجات  توزيع  التجار5،)
شبه) و/أو  الجملة  الغذائية،) وغير 
في) التجارة  التجزئة،) و/او  الجملة 
والحليب) والسكر  والحبوب  االرز 
وبشكل أعم التجارة في جميع املواد)
بهم) الخاصة  أو  الزراعية  الخام 
املنتجات) جميع  تجارة  املشتقات،)
الزراعية الزراعية الغذائية،)استيراد)
تاجر سيارات مستعملة،) تصدير،) (،
الوح) بترولية،) منتجات  غيار،) قطع 
شمسية،)فولتية،)احفر مياه الشرب)

ونقل البرائع الوطنية والدولية.
الطابق) زيز  واد  زنقة  (2 (: املقر)

الثالث شقة رقم)7)أكدال الرباط.
تاسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

 100.000 (: االجتماعي) الراسمال 

حصة) (1000 الى) مقسم  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة موزعة كما يلي):

سيد سيس محمد)...)00))حصة.

 300 (... سيد كامار مريمة فاصلي)

حصة.

سيد ساليو ديالو)...)00))حصة.

سيس) السيد  (: التسيير)

رقم) السفر  جواز  الحامل  محمد 

للشركة ملدة) كمسير  (،ED3(928(0

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت) التجار5  بالسجل  واملسجلة 
رقم)1369)1)بتاريخ)19)أبريل)1)0).
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STE QS BUILDING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�صى 

تقرر) بالخميسات  ((0(0 يوليو) (7

املسؤولية) محدودة  شركة  تاسيس 

بالخصائص التالية):

 STE QS (: االجتماعية) التسمية 

.BUILDING SARL

تجزئة) (381 (: االجتماعي) املقر 

املنرر الجميل خميسات.

أشغال مختلفة تصدير) (: الهدف)

واستيراد.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثها الفعلي.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

حصة بقيمة)100)درهم للواحد.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

سبتمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد حمزة قسام ملدة غير محدودة.
وطارق) قسام  حمزة  (: الشركاء)

بولهرود.

بمكتب) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

بالخميسات رقم)26).
التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.(9031

172 P

STE EZY UP
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 617 شقة الكائنة 

بالطابق الثاني بلوك أ، أمل ) 

يعقوب املنصور بالرباط

تاسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)

1)0)،)مبرم بالرباط ومسجل) مارس)

1)0)،)تحت الرقم) )))مارس) بتاريخ)

RE11967،)تم وضع النظام االسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

التالية مواصفتها):

.STE EZY UP(:(التسمية

االنتيرنت،) عبر  البيع  (: الغرض)

وسيط التجارة واملفاوض.

شقة الكائنة) (617 (: مقر الشركة)

بالطابق الثاني بلوك أ،)أمل)))يعقوب)

املنصور بالرباط.
بمبلغ) محدد  (: الشركة) راسمال 

 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 بقيمة) حصة 

 1000 الى) (1 من) مرقمة  الواحدة 

ومخصصة كالتالي):

 (00 (.. القري�صي) محمد  السيد 

حصة.

 (00 (.... السيدة هند االبراهيمي)

حصة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)
تسجيل الشركة في السجل التجار5)

ماعدا حالتي الحل السابق الوانه أو)

التمديد.
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من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

املالية) السنة  وتنتهي  ديسمبر،) (31

يتبع) الذ5  ديسمبر  (31 في) االولى 

تسجيل الشركة في السجل التجار5.

هند) السيدة  تتولى  (: التسيير)

للبطاقة) الحامل  االبراهيمي،)

(،A367(79 رقم) الوطنية  التعريف 

 (83 رقم) (2 أمل) بالرباط،) القاطنة 

غير) ملدة  املنفرد  التسيير  ح.5.م،)

محدودة.

الشركة) تكو2  سوف  (: التوقيع)

للسيدة) املنفرد  بالتوقيع  ملزمة 

الوثائق) جميع  على  االبراهيمي  هند 

املتعلقة بالشركة.

مكتب) لدى  الشركة  تسجيل  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) (1( في)

.1(12(1
خالصة وبيا2 املسير

173 P

STE OREGON MOTOR
SARL

تاسيس شركة
 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

مارس)1)0)،)تم تاسيس شركة ذات)

تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):

 STE OREGON (: التسمية)

.MOTOR SARL

.SARL(:(الصفة القانونية

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والت) معدات  تسويق  والتصدير،)

التدوير.

راسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بي2 الشركاء)على الشكل التالي):

السيد محمد أمي2)..)0)9)حصة.

السيد سامي أمي2).....)0))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي):))1)شارع االبطال)

الشقة رقم)2)أكدال الرباط.

املسير):)السيد محمد أمي2.
التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(139(
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 STE PRESTA GLOBE
SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

3)فبراير)1)0))بالرباط.

اللوازم) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

املكتبية،)بائع عقاقير5 ومطبعة.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة لشريك وحيد):

 1000 (... السامي) السيد يوسف 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.
 2 تجزئة) نوباليا  زنقة  (2 (: املقر)

قطاع)17)بلوك 5 حي الرياض الرباط.

التسيير):)يوسف السامي.
(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(0((3
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 STE SOLVA NEGOCE
SARL AU

 9 تاريخ تسجيل العقد العرفي في)

مارس)1)0))بالرباط.

اللوازم) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

املعلوماتية) االجهزة  املكتبية،بيع 

وأشغال عامة.
راسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة لشريك وحيد):

 1000 (... السامي) مروا2  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي.

املقر):))1)شارع االبطال شقة رقم)
2)أكدال الرباط.

التسيير):)مروا2 السامي.
(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(0971
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STE ORELAND
SARL

للجمع العام االستثنائي في) ( تبعا)
محدودة) للشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية قرر شركاؤها ما يلي):
تغيير املقر االجتماعي):)املرأب))رقم)
الغربية) زردال  التنمية  تجزئة  (10

بوقنادل سال.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
أبريل) (7 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت الرقم)2)))11.
177 P

 STE MAROC SERVICE CAR
SARL AU

للجمع العام االستثنائي في) ( تبعا)
محدودة) للشركة  االجتماعي  املقر 
املسؤولية بشريك وحيد قرر ما يلي):

:)عمارة رقم) تغيير املقر االجتماعي)
6)املحل رقم)))شارع تاركة حي النهرة)

1)الرباط.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
أبريل) (8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت الرقم)76))11.
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 STE CDC PETROLEUM
SARL

للجمع العام االستثنائي في) ( تبعا)
محدودة) للشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية قرر ما يلي):
االستقالة السيد زهير الزيتي من)
السيد عبد) الشركة واستمرار  ادارة 

االاله قايد5 مديرا لها.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
مارس) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت الرقم)1)7702.
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STE GIGAHEALTH
SARL AU

للجمع العام االستثنائي في) ( تبعا)
محدودة) للشركة  االجتماعي  املقر 
املسؤولية بشريك وحيد قرر ما يلي):

بمبلغ) الشركة  راسمال  زيادة 
2.000.000)درهم.

تغيير املقر االجتماعي):)تجزئة سمير)
بيس) (1 رقم) عمارة  السفلي  الطابق 

املركز تمارة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
أبريل) (8 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت الرقم)77))11.
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STE LANDLUB
SARL

للجمع العام االستثنائي في) ( تبعا)
محدودة) للشركة  االجتماعي  املقر 

املسؤولية قرر ما يلي):
االستقالة السيد زهير الزيتي من)
السيد عبد) الشركة واستمرار  ادارة 

االاله قايد5 مديرا لها.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
مارس) (30 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت الرقم)3)3)11.
181 P

ACCORD FIDUCIAIRE

مكتب محاسب معتمد من طرف الدولة

الهاتف):)3.36.91.37).)0

STE ATLANTIS LIO
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
تاسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تحرير القانو2) (،(0(1 مارس) (1(
االسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)
بالخصائص) الوحيد  الشريك  ذات 

التالية):
 STE ATLANTIS LIO (: التسمية)

.SARL AU
سواء) الشركة  هدف  (: الهدف)
باملغرب أو الخارج لصالحها أو لصالح)

الغير هو):)دار الريافة أو رياض.
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سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التقييد بالسجل التجار5.

املقر االجتماعي):))))شارع ابراهيم)

الروداني سيد5 بنور.
راسمال) (: االجتماعي) راسمال 

الشركة هو))100.000)درهم مقسمة)

الى)1000)سهم،)قيمة السهم الواحد)

هي)100)درهم محررة بالكامل كلها في)

ملكية السيد شفيق عبد العظيم.

:)من طرف السيد) تسيير الشركة)

شفيق عبد العظيم.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

نفس) من  ديسمبر  (31 وتنتهي) يناير 

السنة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الربط للمحكمة االبتدائية سيد5)

بنور يومه)12)أبريل)1)0)،)تحت رقم)

.39((

تحت) مسجل  (: التجار5) السجل 

رقم)3031)بمدينة سيد5 بنور.

182 P

 STE BATI ART

 AMENAGEMENT
SARL AU

بيع الحصص االجتماعية
على اثر مداوالت الجمعية العامة)

 17 بتاريخ) املنعقدة  االستثنائية 

شركة) مساهمو  قرر  (،(0(1 مارس)

(،BATI ART AMENAGEMENT

بحي) مقرها  يوجد  والتي  ش.ذ.م.م.،)

(،( 372،قطاع) رقم) العربي،) املغرب 

تمارة،)بالتغييرات التالية):

بيع الحصص االجتماعية كما يلي:)

ايت) اللطيف  عبد  السيد 

 100 ب) حصة  (100 يبيع) بوشريط 

درهم للحصة الى السيد عبد العزيز)

بوسبولة.

تعيي2 السيد عبد العزيز بوسبولة)

أصبحت) وبذلك  للشركة  كمسير 

الشركة مسيرة من طرف السيد عبد)

العزيز بوسبولة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)900)11.

183 P

STE VISUAL ACCESS
SARL

بمقت�صى قرار الجمع العام الغير)

أبريل) (6 بتاريخ) املنعقد  العاد5 

 VISUAL(1)0)،)قرر الشركاء)لشركة

.ACCESS SARL

سكتور) (،611 (: مقرها االجتماعي)
رياض) تجزئة  ملوية،) زنقة سهل  (،1

اوالد مطاع تمارة ما يلي):

جميع) بيع  على  التصديق 

يمتلكها) التي  حصة  ((00 الحصص)

السيد فيصل بيدور5 لفائدة السيد)

والحامل) بشركة  طهير  احمد  موال5 

.VA(20(((للبطاقة الوطنية رقم

الحصص) توزيع  يصبح  وبالتالي 

على الشكل التالي):

السيد موال5 احمد طهير)...)1000 

حصة.

املجموع).....)1000)حصة.

بيدور5) فيصل  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير ثاني.

طرف) من  للشركة  وحيد  تسيير 

الحامل) طهير  احمد  موال5  السيد 

 VA(20(( رقم) الوطنية  للبطاقة 

والقاطن ب)117)شارع الحسن الثاني)

طابق)2)شقة رقم))2)الرباط ملدة غير)

محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

الى) محدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات)

الشريك الوحيد.
تغيير البنود)1،)6،)7)و17)للقانو2)

االسا�صي.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) (12 بتاريخ)

809)11،)سجل تجار5 رقم)89033.

184 P

STE DESIGLOUNGE

SARL AU

تاسيس شركة

 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) وضع  تم  (،(0(1 أبريل)

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

وذلك) وحيد  شريك  وذات  محدودة 

تحت املعطيات التالية):

 STE (: الشركة) تسمية 

.DESIGNLOUNGE SARL AU

أنواع) جميع  (: الشركة) غرض 

أشغال البناء،)جبس،)خشب،)رخام،)

الكهرباء،) الصباغة،) ألومنيوم،)

الترصيص،)التسخي2.

املقر):))1)مكرر زنقة لبنا2 رقم)3،)

املحيط الرباط.

ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجار5.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) راسمال 

 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000

للواحدة،) درهم  (100 ب) حصة 

مكتتبة محررة وموزعة كالتالي):

 1000 (... الغربي) كريم  السيد 

حصة.

املجموع).....)1000)حصة.

التسيير):)تسيير وحيد للشركة من)

الحامل) الغربي  كريم  السيد  طرف 

.A7(817((للبطاقة الوطنية رقم

للمحكمة) القانوني  االيداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

رقم) القانوني  االيداع  (،(0(1

.11(898

سجلت الشركة بالسجل التجار5)

تحت رقم)1387)1.
مقتطف قصد االشهار

185 P

 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SARL

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(05.28.81.96.40

FAX(:(05.28.81.96.41

STE AGRIPLASTIC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

MODIFICATION
بمقت�صى عقد عرفي للجمع العام)

الغير العاد5 للمساهمي2 في الشركة)

بتاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

))أبريل)1)0))قرر ما يلي):

السيد) تعيي2  (: التسيير) تغيير 

خطاب زميزم مسير الشركة ملدة غير)

محدودة.

تكو2 االمراءات) (: تغيير االمراء)

لسيد) فقط  واالجتماعية  البنكية 

خطاب زميزم.

تحيي2 القانو2 االسا�صي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الربط باملحكمة االبتدائية بانزكا2)

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

.221/891
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SARL

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(05.28.81.96.40

FAX(:(05.28.81.96.41

STE AGRIPLASTIC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

MODIFICATION
بمقت�صى عقد عرفي للجمع العام)

الغير العاد5 للمساهمي2 في الشركة)

بتاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

))أبريل)1)0))قرر ما يلي):

تفويت الحصص):

حصص) جميع  حصة  (2(00

السيد خطاب زميزم لفائدة السيدة)
رقية الكريطي.

00))حصة جميع حصص السيد)

رقية) السيدة  لفائدة  حسن  منوارد 

الكريطي.
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في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

الى) مقسم  درهم  ((00.000 مبلغ)

000))حصة بثمن)100)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

 (000 (.... السيدة رقية الكريطي)

حصة.

املجموع).....)000))حصة.

تغيير) (: القانونية) الصفة  تغيير 

الصفة القانونية للشركة الى شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

.MISE A JOUR DES STATUTS

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الربط باملحكمة االبتدائية بانزكا2)

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

.221/891

187 P

 GROUPE SCOLAIRE

ANWAR SIJILMASSA PRIVE
SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (،(0(1 فبراير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  اسا�صي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

 GROUPE SCOLAIRE(:(التسمية

 ANWAR SIJILMASSA PRIVE

.SARL AU

الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):

.FORMATION ET COACHING

 RUE LES  3 (: االجتماعي) املقر 

 CAMELIAZ IMM 2 APPT 8

 RUE AL JOULANAR  HAY RIAD

.RABAT

 100.000 (: رأس املال االجتماعي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم الى)

كل واحدة)100)درهم.

 BEN تم تعيي2 السيد) (: التسيير)

وحيد) كمسير  (AMI EL MEHDI

للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) االيداع 
الربط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة االبتدائية بب2 سليما2 رقم)
التجار5) السجل  رقم  تحت  (،198

.6769
188 P

 STE  ZALYAZ
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم
فاتح) بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
القانو2) وضع  تم  (،(0(1 أبريل)
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

محدودة بشريك وحيد ما يلي):
 STE ZALYAZ SARL (: التسمية)

.AU
مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تاسيسها النهائي.
 8 30)رقم) املقر االجتماعي لشركة)

زنقة موال5 احمد لوكيلي الرباط.
للشركة) (: االجتماعي) الراسمال 
10.000)درهم مقسم الى)100)حصة)
 100 حصة) كل  مقدار  اجتماعية 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد سفيا2 يزيد.
الشركة) ( يمكن غرض) (: الغرض)
فيما يلي):)مقاول في االشغال املختلقة)

)البناء(.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
التجار5) السجل  رقم  تحت  (،(0(1
القانوني) االيداع  رقم  (،1(1231

.11(92(
189 P

 STE TRACK MAROC
LOUGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

 (2 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)
تم تاسيس شركة ذات) ((0(1 مارس)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):

 STE TRACK MAROC(:(التسمية

.LOUGISTIQUE

نقل البرائع) (: الهدف االجتماعي)

لفائدة الغير.
حي) (362 رقم) (: االجتماعي) املقر 

السالم)1)تيفلت.

الراسمال):)حدد راسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

السيدة) عينت  (: الشركة) ( تسيير)

الوالي رجاء)مسيرة للشركة مع جميع)

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الربط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

ابريل) (12 بتاريخ) (108 رقم) تحت 

.(0(1
للنسخ والبيا2

الوكيل

190 P

STE COFFEE TAHLOUL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 (( بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

تم تاسيس شركة ذات) ((0(1 مارس)

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):

 STE COFFEE (: التسمية)

.TAHLOUL

استغالل) ( (: االجتماعي) الهدف 

مقهى.
ودادية) (88 رقم) (: املقر االجتماعي)

القدس مجموعة)A)تيفلت.

الراسمال):)حدد راسمال الشركة)

في)100.000)درهم.

السيد) عي2  (: الشركة) ( تسيير)
العمراو5) والسيد  ايوب  طهلول 

جميع) مع  للشركة  مسيرا2  عادل 

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الربط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجار5 رقم)833.
للنسخ والبيا2

الوكيل

191 P

STE AMINE SAID
العام) االستثنائي  الجمع  قرر 

تعيي2) (،(0(1 مارس) ((9 في) املنعقد 

جديد) مسير  نجيب  احيزو2  السيد 

وكذا تغيير املقر االجتماعي) للشركة،)

تيفات الى) (112 من حي النهرة رقم)
 11(31 رقم) (10 بلوك) الرشاد  حي 
القانو2) تذوب  تم  كما  تيفلت،)

االسا�صي وتعديله.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

بتاريخ) (109 رقم) تحت  بالخميسات 

12أبريل)1)0).

192 P

 CHIHAB MOHAMED

 COMPTABLE AGREE ET GERANT DE LA

SOCIETE TRAVAUDIT

GSM(:(06.15.83.69.97

 STE BOBINAGE

 INDUSTRIEL ET TRAVAUX

ELECTRIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

السجل التجار5 رقم : )7)291

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) اعداد  تم  (،(0(1 فبراير) ((

املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

 STE (: الشركة) تسمية 

 BOBINAGE INDUSTRIEL ET

.TRAVAUX ELECTRIQUES

اعادة) (: بايجاز) الشركة  غرض 

لف املحركات الكهربائية والصناعية)

للكهرباء.

6))محج) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

(،(3 1)مكتب) مرس السلطا2 الطابق)

0130))الدارالبيراء.

أجلها) من  تاسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 10.000 (: الشركة) راسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي):

حصة) (100 لطفي) مام  السيد 
بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  االسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

:)تجزئة) السيد مام لطفي عنوانه)
نورة الرقم))1)الدورة برشيد))0)6) 

الدروة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسير5 الشركة السيد مام)
 1( لطفي عنوانه تجزئة نورة الرقم)

الدورة)-)برشيد))0)6))الدروة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 (3 بتاريخ) بالدارالبيراء) التجارية 

فبراير)1)0).
193 P

عقد تسيير حر
بي2 شركة طوطال وورثة السيد 

محمد االحماد5
 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
ما5)1970)بي2 شركة طوطال املغرب)
االحمد5) محمد  السيد  والهالك 
العالقة) تستمر  بموجبه  والذ5 
التعاقدية بي2 شركة طوطال املغرب)
ممثلها) شخص  في  الهالك  وورثة 
وذلك) القادر  عبد  االحمد5  السيد 
 1997 أبريل) (8 محرر) مع  تماشيا 
الذ5 نص على تعطيل وتجميد البند)
املتعلق بفسخ عقود التسيير املبرمة)
ومسير5) النفطية  الشركات  بي2 
املحطات في حالة الوفاة وعليه يعتبر)

عقد التسيير مستمرا مع الورثة.
194 P

LE GENERALE DES COMPTES
 FIDUCIAIRE, EXPERTISE COMPTABLE ,

 ,AUDIT
 COMMISARIAT AUX COMPTES CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE COSTUMES ET
COMPAGNIES

.S.A
الحل املسبق للشركة

الجماعي) القرار  ملحرر  تبعا 
مارس) ((2 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

كونباني«) »كوستيم  لشركة) (،(0(1

مقرها) االسم،) مجهولة  شركة 

تجزئة) بالدارالبيراء،) االجتماعي 

طريق) (: شفشاوني) شارع  مونتيني 

مسجلة) الصناعي،) الحي  كلمن  (110

بالدارالبيراء،) التجار5  بالسجل 

تحت رقم)80933،)قرروا ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

للشركة) املصفي  السيد  اختيار 

ومنحه الصالحيات.

تحديد املقر االجتماعي للشركة في)

الدارالبيراء.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الربط 

للدارالبيراء)بتاريخ)19)أبريل)1)0)،)

تحت رقم)772990.

195 P

LE GENERALE DES COMPTES

 FIDUCIAIRE, EXPERTISE COMPTABLE ,

 ,AUDIT

 COMMISARIAT AUX COMPTES CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE LE CARDINAL
.S.A

الجماعي) القرار  محرر  حسب 

فبراير) ((2 بتاريخ) االسثتنائي 

املعروفة) الشركة  شركاء) (،(0(1

شركة) ( (.LECARDINAL S.A باسم)

قدره) براسمال  محدودة  عامة 

الرئي�صي) مركزها  درهم،) ((00.000

محمد) شارع  (11 الدارالبيراء،) في 

سجل) لدى  مسجلة  الخامس،)

 8(377 رقم) تحت  التجار5 

بالدارالبيراء.)قرروا ما يلي)):

االجتماع العام غير العاد5.

ابراهيم) الراحل  وفاة  اعال2 

سو�صي.

الجدد) املساهمي2  واعتماد  اقرار 

ورثة املتوفى.

التوزيع) على  واملوافقة  االعتراف 

السيد) وفاة  بعد  لراسمال  الجديد 

ابراهيم سو�صي.

 6 للمادتي2) املتصحيحي  التعديل 

و7)من النظام االسا�صي.

وفقا) االسا�صي  النظام  تحديث 

 19-(0 لذلك ومواءمته مع القانو2)

تاريخ)6))أبريل)019).

اجتماع) العام  العاد5  االجتماع 

استثنائي.

انتهاء)والية السيد ابراهيم سو�صي)

ومدير) ورئيس  ادارة  مجلس  معرو 

تنفيد5 بعد وفاته.

رشيد) السيد  جديد  مدير  تعيي2 

االجتماع) بنهاية  تنتهي  ملدة  سو�صي 

على) للمصادقة  السنو5  العام 

  31 في) املنتهية  السنة  حسابات 

بتشكيل) واالعتراف  ((0(( ديسمبر)

مجلس االدارة.

قلم) في  القانوني  االيداع  تم 

بالدارالبيراء،) االبتدائية  املحكمة 

تحت الرقم) (،(0(1 أبريل) (19 بتاريخ)

.772991
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LE GENERALE DES COMPTES

 FIDUCIAIRE, EXPERTISE COMPTABLE ,

 ,AUDIT

 COMMISARIAT AUX COMPTES CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE KYS MARINE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

تأسيس شركة 
محرر) عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

مارس) (31 بتاريخ) بالدارالبيراء)

محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،(0(1

وذات) وحيد  ذات شريك  املسؤولية 

الخصائص التالية):

التسمية):)كيس مارين.

تاجير) (: الشركة) غرض  (: الهدف)

واملراكب) املحركات  ذات  القوارب 

البحرية) والدراجات  الشراعية 

ومعدات الغطس،)

تنظيم ا5 نشاط بحر5 او حدث)

ريا�صي او اعالمي.

وتمثيل) وتصدير  استيراد 

البحرية) االغراض  جميع  وتاجير 

القوارب) وخاصة  النزهة  ومراكب 

والقوارب) بدونها  او  املحركات  ذات 

الخارجية) واملحركات  املطاطية 

البحرية) والدرجات  والداخلية 

وجميع قطع الغيار الالزمة لصيانتها)

واصالحها ومعدات الرياضات املائية.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،) التجارية،) الصناعية،)

العقارية) غير  او  العقارية  املالية،)

املرتبطة بصفة مباشرة او غير مباشرة)

بهدف الشركة او التي من شانها تنمية)

نشاطها.

املقر االجتماعي):)الدارالبيراء)6) 
االول،) الطابق  القر5،) محمد  زنقة 

رقم)).

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99

حالة الحل املسبق) النهائي باستثناء)

التمديد املنصوص عليه في هذه) او 

القواني2.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 (00.000 في) االجتماعي  الرأسمال 

السيد) الى  بالكامل  درهم خصصت 

جليل حسن سنو�صي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في ديسمبر من كل)

سنة.

االدارة):)يدير الشركة السيد جليل)

حسن سنو�صي كمسير وحيد ملدة غير)

محددة.

االرباح):)املنتجات الصافية للسنة)

النفقات) جميع  اقتطاع  بعد  املالية 

ذلك) في  بما  اخرى،) واعباء) العامة 
تكو2) كل االستهالكات واالحتياطات،)

الربح الصافي،)من هذا الربح الصافي)

الخسائر) وعند االقتراء) املنقوص،)

السابقة،)يقتطع مبلغ لتأسيس اصل)

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الربط 

أبريل) (16 بتاريخ) للدارالبيراء،)

1)0)،)تحت رقم)772766.
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تم تسجيل الشركة بكتابة الربط)
للدارالبيراء،) التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  (،(0(1 ابريل) (16 بتاريخ)

.299339
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CABINET YOUNES DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
 SOUK EL ARBAA

TEL(:(05.37.90.29.78
GSM(:(06.61.25.96.46

 STE ZIAD TRAVAUX
AGRICULTURE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
 ADRESSE : AV(MOULAYE

 ABDELAZIZ RCE SANAWBAR
BUR(N°4 KENITRA

RC(N° : 60089
بتاريخ)) عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
مارس) (31 بتاريخ) بالدارالبيراء)
 6 1)0)،)واملسجل بالقنيطرة بتاريخ)
ابريل)1)0)،)وضع القانو2 االسا�صي)
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 
 ZIAD TRAVAUX واحد) بشريك 

.AGRUCULTURE
تاسيس لشركة) (: حيث تم ما يلي)

تحمل الخصائص التالية):
 ZIAD TRAVAUX (: التسمية)

.AGRICULTURE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
رأسمال):)حدد في)100.000)درهم)
مقسمة الى)1000)قسيمة اجتماعية)

من فئة)100)درهم لفائدة):
 KHALDI( SIHAM( : السيدة)

1000)حصة.
الهدف):)اشغال مختلفة والبناء.

املقر االجتماعي):)شارع موال5 عبد)
 2 العزيز اقامة الصنوبر مكتب رقم)

القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

 KHALDI عي2 السيدة) (: التسيير)
للشركة) الوحيدة  مسيرة  (SIHAM

.GB1(6178(بطاقتها رقم

تم االيداع القانوني مع التسجيل)

بالسجل التجار5 تم بكتابة الربط)

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

)1)ابريل)1)0)،)تحت رقم)81977،)

بالسجل) ((293 االيداع) بالسجل 

الترتيبي و)60089)بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537902978

GSM(:(0661259646

STE NOHASOMA TRANS
SARL AU

 ADRESSE : 101 AV(MOULAY

 ABDELAZIZ RCE SANAWBAR

BUR(N°04 KENITRA

RC : 58311

بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ)2)يناير)

بتاريخ) بالقنيطرة  واملسجل  ((0(1

6)يناير)1)0))وضع القانو2 األسا�صي)

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

 NOHASOMA واحد) بشريك 

TRANS،)حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

 NOHASOMA (: التسمية)

.TRANS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

مقسمة إلى فئة)100)درهم لفائدة):

الدين) نور  الخمشا�صي  السيد 

1000)حصة.

الهدف):)نقل البرائع.

املقر االجتماعي):)101)شارع موال5)

عبد العزيز إقامةالصنوبر مكتب رقم)

02)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)عي2 السيد الحمشا�صي)

للشركة) الوحيد  مسير  الدين  نور 

.G3((187(بطاقته رقم

التسجيل) مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار5 تم بكتابة الربط)

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ))

 80988 تحت رقم) (،(0(1 يناير) ((0

بالسجل) و906) اإليداع  بسجل 

الترتيبي و8611))بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537902978

GSM(:(0661259646

 STE ZOUBRA

MENAGEMENT
SARL

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 BEN SBAA RMAL EL AATAATE

SOUK EL ARBAA

RC : 27131

بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ)))أبريل)

1)0))واملسجل بسوق أربعاء))بتاريخ)

))أبريل)1)0))وضع القانو2 األسا�صي)

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

ZOUBRA MENAGEMENT،)حيث)

تحمل) لشركة  تأسيس  يلي  ما  تم 

الخصائص التالية):

 ZOUBRA (: التسمية)

.MENAGEMENT

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

مقسمة إلى فئة)100)درهم لفائدة):

 (00 ( ابراهيم) السو�صي  السيد 

حصة.

السيد جدين زهير)00))حصة.

الهدف):)أشغال مختلفة.

بن) أوالد  دوار  (: االجتماعي) املقر 

السبع الرمل العتعات سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

السو�صي) السيد  عي2  (: التسيير)

ابراهيم والسيد جدين زهير مسيرين)

للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الربط 

أربعاء)الغرب بتاريخ)19)أبريل)1)0)،)

الترتيبي) بالسجل  ((66 رقم) تحت 

و7131))بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537902978

GSM(:(0661259646

STE LUXERAD TRANS
SARL AU

 ADRESSE : LALLA(MIMOUNA

 CENTRE SOUK EL ARBAA

KENITRA

RC : 27111

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بسوق) واملسجل  ((0(1 )))مارس)

وضع) ((0(1 مارس) ((( بتاريخ) أربعاء)

ذات) لشركة  األسا�صي  القانو2 

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

تم) حيث  (،LUXERAD TRANS

ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.LUXERAD TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

مقسمة إلى فئة)100)درهم لفائدة):

 1000 هللا) عبد  الزراد  السيد 

حصة.

نقل املستخدمي2 ونقل) (: الهدف)

البرائع.

املقر االجتماعي):)لال ميمونة املركز)

سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

:)عي2 السيد الزراد عبد) التسيير)

هللا بطاقته)GB37227)مسير الوحيد)

للشركة.
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التسجيل) مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار5 تم بكتابة الربط)

أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

تحت) (،(0(1 أبريل) (8 ( الغرب بتاريخ)

بالسجل الترتيبي و7111)  ((2( رقم)

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537902978

GSM(:(0661259646

STE HILALPER TRANS
SARL AU

 ADRESSE : LALLA(MIMOUNA

CENTRE SOUK EL ARBAA

RC : 27105

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بسوق) واملسجل  ((0(1 3))مارس)

وضع) ((0(1 مارس) (3 بتاريخ) أربعاء)

ذات) لشركة  األسا�صي  القانو2 

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

تم) حيث  (،HILALPER TRANS

ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.HILALPER TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

مقسمة إلى فئة)100)درهم لفائدة):

 1000 محمد) الهاللي  السيد 

حصة.

الهدف):)نقل املستخدمي2.

املقر االجتماعي):)لالميمونة املركز)

سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

الهاللي) السيد  عي2  (: التسيير)

مسير) (GB(31299 بطاقته) محمد 

الوحيد للشركة.

التسجيل) مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار5 تم بكتابة الربط)

أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

تحت) (،(0(1 أبريل) (7 الغرب بتاريخ)

بالسجل الترتيبي و)710)  ((38 رقم)

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537902978

GSM(:(0661259646

STE BELBARFECH AGRI
SARL

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 AGUIL MOULAY BOUSSELHAM

SOUK EL ARBAA

RC : 27119

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

8)أبريل)1)0))واملسجل بسوق أربعاء)
القانو2) وضع  ((0(1 8)أبريل) بتاريخ)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

(،BELBARFECH AGRI محدودة)

حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

.BELBARFECH AGRI(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

مقسمة إلى فئة)100)درهم لفائدة):

السيد برطني الهاد5)330)حصة.

 330 شفيق) بلمجدوب  السيد 

حصة.

السيد فشتا2 زهير)320)حصة.

الهدف):)التجارة الخرر والفواكه.

املقر االجتماعي):)دوار أوالد اعكيل)

موال5 بوسلهام سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)عي2 السيد فشتال زهير)

مسير للشركة.

التسجيل) مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار5 تم بكتابة الربط)

أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

الغرب بتاريخ))13)أبريل)1)0)،)تحت)

بالسجل الترتيبي و7119)  (((( رقم)

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL(:(0537902978

GSM(:(0661259646

STE TRANPOSRTSOGHRA
SARL

 ADRESSE : DOUAR

 LAKHRARKA ARBAOUA SOUK

EL ARBAA

RC : 27127

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

واملسجل) ((0(0 أغسطس) (11

17)أغسطس) بتاريخ) أربعاء) بسوق 

األسا�صي) القانو2  وضع  ((0(0

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

(،TRANPOSRTSOGHRA SARL

حيث تم ما يلي):

تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):

التسمية:

.TRANPOSRTSOGHRA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

مقسمة إلى فئة)100)درهم لفائدة):

 SORHAYER MOSTARA(السيد

200)حصة.

 SORHAYER KHALIL السيد)

300)حصة.

 SORHAYER YOUSSEF السيد)

300)حصة.

لحساب) البرائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

الخرارقة) دوار  (: االجتماعي) املقر 

عرباوة سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

السيدين) عي2  (: التسيير)

والسيد) (SORHAYER MOSTAFA

مسيرين) (SORHAYER KHALIL

للشركة.

التسجيل) مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار5 تم بكتابة الربط)

أربعاء) بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

(،(0(1 أبريل) (1( بتاريخ) الغرب 

الترتيبي) بالسجل  ((62 رقم) تحت 

7)71)بالسجل التحليلي.
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SILVANARTE ET CIE

SARL

رأس مالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 28 البحيرة 

املحمدية

السجل التجار5 رقم 39)7) 

املحمدية

تغيير املقر االجتماعي
العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

 (0(0 ديسمبر) ((6 بتاريخ) املنعقد 

 SILVANARTE ET CIE للشركة)

محدودة،) مسؤولية  ذات  (،SARL

على ما) تمت املصادقة بي2 الشركاء)

يلي):

تحويل املقر االجتماعي إلى العنوا2)

الجديد)28)لبحيرة املحمدية.

القانو2) من  (2 البند) تعديل 

األسا�صي للشركة.

تصريح) تم  (: القانوني) اإليداع 

التغيير بكتابة الربط لدى املحكمة)

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)17)فبراير)

1)0)،)تحت رقم)2)2.
للخالصة والبيا2
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األستاذ نور الدين سيطرو

PALM STREET SARL شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 000.)10 درهم
مقرها االجتماعي : الدار البيراء 13 

زنقة دهوم سيد5 بليوط
السجل التجار5 رقم 136389

تسيير عقد حر
بمقت�صى عقد توثيقي لالستاذ نور)
الدين سيطرو املوثق بالدار البيراء)

بتاريخ)17)فبراير)1)0).
PALM STREET SARL(شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها)000.)10)درهم،
الدار البيراء) (: مقرها االجتماعي)

13)زنقة دهوم سيد5 بليوط
السجل التجار5 رقم)136389.

حمده) عمر  السيد  (: يمثلها)
 ( بنشقرو2 الساكن بالدار البيراء)
زنقة لتبينا2 حي فال شقة)18)الطابق)

الخامس.
منحت الشركة تسيير عقد حر.

بزمير،) هند  السيدة  لفائدة 
جنسية مغربية الساكنة بافرا2 رقم)
36)إقامة ريفيرا حي الرياض والحاملة)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.EE(9(381
لتسيير) املطلق  االستغالل  ويتم 
تابت) شهر5  راتب  مقابل  حر  عقد 
درهم) (1(.000 قدره) إجمالي  بمبلغ 

ملدة)))سنتي2 قابلة للتجديد.
مختصر من أجل النشر
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 VISION SOLUTION
SERVICES

SARL AU
رأسمالها : 100.000 درهم

رقم السجل التجار5 : 120119
مقرها االجتماعي : رقم 1) ساحة 

أبي بكر الصديق شقة رقم 8 أكدال 
الرباط

للجمعية) عرفي  محرر  على  بناء)
في) املؤرخة  االستثنائية  العمومية 
 VISION لشركة) ((0(1 فبراير) (1(
م) ش  (SOLUTION SERVICES

راسمال) ذات  وحيد،) بشريك  م 

100.000)درهم.

قرر الشريك الوحيد ما يلي):

حصة) (1000 بيع) على  املوافقة 

الواحدة) للحص  درهم  (100 بقيمة)

القايد) بن  عبدالعالي  السيد  بي2 

لصالح السيد الشليحي جواد,

السيد) املسير  استقالة  قبول 

عبد العالي بن القايد وبالتالي السيد)

الوحيد،) الشريك  جواد،) الشليحي 

تحديد) دو2  الشركة  تسيير  يمارس 

املدة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)2238.
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 SAY INTERNATIONAL

INVESTMENTS
نشر مقتطف عقد تسيير حر ألصل 

تجار5
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

موثقة) العمار5،) مريم  األستاذة 

أغسطس) (31 بتاريخ) بالرباط،)

بلغاز5،) خديجة  السيدة  (،(0(0

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
املسماة) للشركة  (،A118178 رقم)

 SAY INTERNATIONAL

شركة) (INVESTMENTS LIMITED

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

التجارية) باملحكمة  واملسجلة  واحد 

(،37(823 تحت رقم) بالدار البيراء)

املمثلة من طرف محمد مجيد بنيس،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

لألصل) الحر  بالتسيير  (،BE760832
زنقة) (3( التجار5 املتواجد بالرباط،)

جبل العيا�صي رقم)))أكدال واملتعلق)

واملسجل) الجاهزة،) املالبس  ببيع 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

شهرا ابتداءا) (1( وذلك ملدة) (22392

0)0))إلى غاية) من تاريخ فاتح فبراير)

31)أكتوبر)1)0).
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STE SUISSA TRANS
SARL

AU(CAPITAL(DE 60.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : DOUAR

 GRIJATE CAIDAT SIDI BOUBKER

 EL HAJ SOUK EL ARBAA DU

GHARB

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) وضع  ((0(1 3))مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

االبتدائية) باملحكمة  املحدودة 

تحمل) والتي  الغرب  األربعاء) بسوق 

الخصائص التالية):

.STE SUISSA TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
رأس املال):)حدد في)60.000)درهم)

مقسمة اجتماعية) (600 مقسمة إلى)

من فئة)100)درهم.

الهدف):)نقل املستخدمي2.

اكريجات) دوار  (: االجتماعي) املقر 
سوق) الحاج  بوبكر  سيد5  قيادة 

األربعاء)الغرب.

التسيير):)أحمد سويسة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

األربعاء) بسوق  باملحكمة  الربط 

عدد) التجار5  بالسجل  الغرب 

7107))بتاريخ)7)أبريل)1)0).
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MAGRO TRANS
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة 7 رقم ) 

الطابق الثاني الشقة رقم 2 السعادة 

سيد5 البرنو�صي، الدار البيراء

بالدار) عرفي  عقد  بمقت�صى 

(،(0(1 مارس) (16 بتاريخ) البيراء)

لشركة) النظامية  القواني2  أنشأت 

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):

 MAGRO TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

والسلع) البرائع  نقل  (: الهدف)
لحساب الغير.

أو) األعمال  مختلف  من  املقاولة 
البناء.

االستيراد والتصدير.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
حالة) في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد.
بقيمة) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1000 على) مقسم  درهم  (100.000
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
بالكامل) وحررت  اكتتبت  الواحدة 

عينا ووزعت كما يلي):
ب) حصة  (1000 الخادير) يونس 

100.000)درهم.
ب) حصة  (1000 (: املجموع)

100.000)درهم.
من) الشركة  تسير  (: التسيير)
طرف السيد يونس الخادير ملدة غير)

محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 
كتابة الربط لدى املحكمة التجارية)
بالدار البيراء)بتاريخ)8)أبريل)1)0)،)
وبالسجل) (77396( رقم) تحت 

التجار5 تحت رقم)))2982.
210 P

MEGA REPAR
SARL

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس) تم  قد  (،(0(1 مارس) (11

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
.MEGA REPAR SARL(:(التسمية
الهدف االجتماعي):)صيانة وإصالح)

السيارات.
 100.000 (: الشركة) مال  راس 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.
العيا�صي محمد أيمن)900)حصة.

 100 سعيد) محمد  الكدار5 
حصة.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

الحي) (،1(1 (: االجتماعي) املقر 

الصناعي،)تابريكت،)سال.

املسير):)العيا�صي محمد أيمن.

(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.33393

211 P

STEPFORD

SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  قد  (،(0(1 مارس) (8

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد.

 STEPFORD SARL (: التسمية)

.AU

أعمال البناء) (: الهدف االجتماعي)

املختلفة.

 100.000 (: الشركة) مال  رأس 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

أنوشو عبد الحفيظ)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رقم) (،30 عمارة) (: املقر االجتماعي)

8،)شارع موال5 احمد لوكيلي،)حسا2)

الرباط.

املسير):)انوشو عبد الحفيظ.

رقم السجل التجار5):)3)12)1.

212 P

 STE T&T
اعال2 عقد تسيير حر

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
أكتوبر) (9 بتاريخ) بمقاطعة املعاريف 

018)،)تحت رقم)2)1902.
تم إبرام عقد تسيير حر بي2):

الحامل) ايوز5  النبي  السيد عبد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
)B2(189،)القاطن ب)38)مكرر زنقة)
املنصور العابد5 الطابق)2)املعاريف)
بصفته مالكا لألصل) الدار البيراء،)

التجار5.
الحامل) تبار5  عادل  والسيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
زنقة) (7 ب) القاطن  (،BE71011(
الدار) املستشفيات  حي  لوسير2 
شريكا) مسيرا  بصفته  البيراء)
محدودة) مسؤولية  ذات  للشركة 
 100.000 رأسمالها) (T&T املسمات)
التجارية) باملحكمة  ومسجلة  درهم 
السجل) رقم  تحت  البيراء) بالدار 

التجار5)213673.
في شأ2 املحل التجار5 املستغل)
38)مكرر) في حرفة سناك والكائن ب)
املعاريف،) العابد5  املنصور  زنقة 

الدار البيراء.
213 P

NAWAL MOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) وضع  تم  (،(0(1 9)مارس)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات الخصائص التالية):
.NAWAL MOOD(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 
املخيطة) املالبس  أنواع  جميع 

والتقليدية واألثواب.
اللة) شارع  (61 (: االجتماعي) املقر 
املعاني،) مصطفى  زاوية  الياقوت 
الطابق الثاني،)رقم))6)الدار البيراء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

 100.000 (: الشركة) مال  رأس 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بثمن)

100)درهم للحصة.

 600 الهاد5) عبد  مدني  السيد 

حصة.

السيدة املليح نوال)200)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

السنة االجتماعية):)السنة املدنية)

31)ديسمبر من كل) من فاتح يناير إلى)

سنة.

السيد) تعيي2  تم  لقد  (: التسيير)

واحد) كمسير  الهاد5  عبد  مدني 

مع) محدودة  غير  ملدة  للشركة 

الصالحيات الكاملة.

اإليداع القانوني):)تم لدى املحكمة)

بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

 1232( تحت رقم) (،(0(1 )1)أبريل)

بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

التجار5 تحت رقم)97)299.
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STE HATIM FUSION
السجل التجار5 : 1173)1

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي حرر بالرباط)

تم وضع) (،(0(1 مارس) (1( في تاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�صي  القانو2 

وذات) واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية):

.STE HATIM FUSION(:(التسمية

(،30 عمارة) (: االجتماعي) املقر 

8،)شارع موال5 احمد لوكيلي،) شقة)

حسا2،)الرباط.

 100.000 في) حدد  (: الراسمال)

درهم.

الغرض):)مقهى.

إدارة عمليات املطاعم.

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد أمي2 حاتم.

تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)

الربط باملحكمة التجارية بالرباط.
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STE OTORAGRI SOLUTION
SARL

تاسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

على إثر العقد العرفي الذ5 وقعه)
وضع) تم  أسفله،) لشركة  شركاء)
ذات) لشركة  األساسية  القواني2 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائصها):
 STE (: االجتماعية) التسمية 

.OTORAGRI SOLUTION SARL
أو) مختلفة  أشغال  (: املوضوع)
للبناء،)تثبيت نظم السقي بالتنقيط،)

تاجر املواد واآلالت الفالحية.
بومية،) مركز  (: االجتماعي) املقر 

ميدلت.
املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)100.000)درهم مكونة)
درهم) (100 بقيمة) 1000)حصة،) من)

للحصة موزعة على الشكل التالي):
أورعو فتيحة)0)1)حصة.
أورعو نعيمة)130)حصة.

أورعو ابراهيم)00))حصة.
أورعو محمد أمي2)0)))حصة.

للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)
أورعو ابراهيم.

السنة املحاسبية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإليداع)
بتاريخ) (21/112 رقم) تحت  بميدلت 

)1)أبريل)1)0).
السجل التجار5 رقم)9)7).
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نيو سبوت أوركانيز أسيون
رقم السجل التجار5 : 88307
تحويل املقر االجتماعي للشركة

بمقت�صى االجتماع العام املؤرخ في)
0)0))تم تحويل املقر) )))أغسطس)
االجتماعي للشركة من))اثريوم ملتقى)
زنقة القا�صي السراير5 والقا�صي بن)
)شارع) إلى) الرباط() البينيد  حماد5 
السوي�صي) (3.( كلم) السادس  محمد 

الرباط(.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)2)30.
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LM BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

السجل التجار5 بالخميسات 

(9(27

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،(0(1 مارس) (19

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد،)خصائصها كالتالي):

.LM BUILDING(:(التسمية

املنزه) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق) (2 رقم) شقة  (1 رقم) عمارة 
الغندور) سيد5  جماعة  األول،)

الخميسات.

املدة):)99)سنة.

داخل) سواء) (: الشركة) هدف 

املغرب أو خارجه لحسابها أو لحساب)

اآلخرين):

التطوير واإلنعاش العقار5.

أشغال متنوعة أو أعمال البناء.

التجارة بجميع أنواعها.
رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

مقسمة) درهم  (100.000 مبلغ) في 

درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

للشريك) تعود  الواحدة،) للحصة 

الوحيد السيد لحموش مروا2.

التسيير):)تم تعيي2 السيد لحموش)

وملدة) للشركة  وحيد  كمسير  مروا2 

غير محدودة.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

السيد لحموش مروا2 لجميع العقود)

واملعامالت.

لدى) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الربط  كتابة 

تسجيلها) تم  وقد  بالخميسات 

 (9(27 بالسجل التجار5 تحت رقم)

بتاريخ)16)أبريل)1)0).
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ائتمانية ليكافيسك
رياض والد مطاع سكتور)))رقم)18

RHOJME
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
مارس) ((3 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 
1)0)،)قرر الشركاء)في شركة غوجم)
املسؤولية) محدودة  شركة  وهي 
ومقرها) درهم  (10.000 رأسمالها)
املريسة الجهة اليمنى لواد أبي رقراق)
))ما) أقامة البرج املدخل)»املحل رقم)

يلي):
تمتلكها) التي  حصة  ((0 تفويت)
السيدة مريم غالم في الشركة لصالح)

السيدة الهام امللوكي.
و7  (6 وبذلك تم تعديل الفصول)

من القانو2 األسا�صي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى السجل)
بسال) االبتدائية  باملحكمة  التجار5 
تحت) (،(0(1 أبريل) (19 بتاريخ)

.362(3
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STE AQUARELLE PRINT
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محرر  بمقت�صى 
وضع) تم  (،(0(1 مارس) ((3 بتاريخ)
القواني2 األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):)إنشاء)الرسوم البيانية.

الطباعة الرقمية.
خطط الطباعة.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 
شارع موال5 احمد الوكيلي،)حسا2،)

الرباط.
قدره) بما  حدد  (: املال) راس 

100.000)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
محدودة من طرف السيدة آية الرملي)

والسيد انس بنعبد هللا.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

بتاريخ)0))أبريل)1)0).
رقم السجل التجار5):)9)12)1.
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B2AZ TRAVAUX
SARL AU

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�صى 
نظام) تكوين  تم  (،(0(1 )1)مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�صي 
وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):
.B(AZ TRAVAUX(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)
التالية):

أشغال البناء.
بيع معدات البناء.
إدارة االنشاءات.

لبا2) زنقة  (1( (: االجتماعي) املقر 
شقة)03)املحيط الرباط.

 100.000 (: رأس املال االجتماعي)
درهم مقسمة إلى)1000)حصة قيمة)

كل واحدة)100)درهم.
التسيير):)تم تعيي2 السيد لحسن)
امزلد5 الحامل لبطاقة التعريف رقم)
للشركة) وحيد  كمسير  (EE9((079

وملدة غير محدودة.
وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجار5)1393)1.
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STE EUREKA
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 13 مكرر شارع 

زرهو2 السوي�صي الرباط
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
)1)مارس)1)0)،)انعقد الجمع العام)

غير العاد5 وقرر ما يلي):
قبول تصريح املكلف بالتصفية.

النهائية) التصفية  عن  االعال2 
للشركة.

إعفاء)السيد الوالي حكيم اشقف)
من مهامه.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
في) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

12)أبريل)1)0)،)تحت رقم)2368.
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SHIPPAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم
املقر االجتماعي : 0) شارع أكلما2 
سيد5 علي شقة رقم ) أكدال، 

الرباط
العاد5) غير  العام  الجمع  قرر 

املنعقد في يوم)3)مارس)1)0).
السيد) من  حصة  ((( بيع) قبول 
عبد الصمد برحيل))))حصة لفائدة)
السيد اسماعيل كوزو وقبول بيع))) 
 (( حصة من السيد أشرف لعشير)
حصة لفائدة السيد زكرياء)بومروا2.
عبد) الشريكي2  استقالة  قبول 
الصمد برحيل واشرف لعشير وتعيي2)
وزكرياء) كوزو  اسماعيل  الشريكي2 
غير) ملدة  للشركة  مسيرين  بومروا2 

محدودة.
تحديث النظام األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط في)12)أبريل)1)0)،)

تحت رقم)2339.
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2N BUSINESS
SARL

طريق القنيطرة إقامة مدغر5 ) 
عمارة ب رقم 2 سال

السجل التجار5 : )69)3
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
12)ديسمبر)0)0)،)تم تأسيس شركة)

باملواصفات اآلتية):
.(N BUSINESS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الغرض االجتماعي):)أشغال البناء)
املختلفة.

أشغال االوراش الكبرى.
استيراد وتصدير آليات النقل.

كراء)آليات النقل.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغراض الشركة.
إقامة) القنيطرة  طريق  (: املقر)

مدغر5)))عمارة ب رقم)2)سال.
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تأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)
الشركة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 
الشركاء) طرف  من  محررة  للواحدة 
السيدة) (: واملوزعة على الشكل اآلتي)
الحنصالي نوال)700)حصة اجتماعية)
حصة) (300 نورة) الكروم  والسيدة 

اجتماعية.
الحنصالي) السيدتا2  (: التسيير)
التعريف) للبطاقة  الحاملة  نوال 
والكروم) (a2((302 رقم) الوطنية 
التعريف) للبطاقة  الحاملة  نورة 
كمسيرتا2) (،XA63731 الوطنية)

للشركة ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الربط 
تحت) التجار5  بالسجل  واملسجلة 

رقم))69)3)وبتاريخ)12)يناير)1)0).
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BIOTESSIA
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 300.000 درهم
 2RUE OUED ZIZ : املقر االجتماعي

APPT(N°7 AGDAL(RABAT
تأسيس شركة مجهولة االسم

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم وضع) بالرباط،) ((0(1 مارس) (30
مجهولة) لشركة  األسا�صي  القانو2 

االسم مميزاتها كالتالي):
.BIOTESSIA(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)
سواء)داخل املغرب أو خارجه إلى):

استيراد وتصدير وتصنيع وتسويق)
جميع املنتجات الطبية.

االختراع) براءات  استخدام 
املتعلقة بالصحة.

وتحت) الوسائل  بشتى  املساهمة 
شركة) أو  مقاولة  أ5  في  صفة  أ5 
تزاول نشاطا له عالقة مباشرة أو غير)

مباشرة بالهدف االجتماعي.

وبصفة عامة كل عملية تجارية،)

صناعية،)منقولة أو عقارية لها عالقة)

بالهدف االجتماعي أو كفيلة بتطوير)

نشاطها.

 2RUE OUED (: االجتماعي) املقر 

.ZIZ(APPT(N°7 AGDAL(RABAT

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التسجيل بالسجل التجار5.

 300.000  : االجتماعي  الرأسمال 

درهم مقسمة على 3000 حصة من 

فئة 100 درهم للحصة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

اإلدارة : مجلس إدار5 مكو2 من 3 

إلى )1 عرو.

تكوين  أجل  من   %(  : األرباح 

احتياطي قانوني.

الباقي يتم رصده تبعا لقرار الجمع 

العام.

تحويل األسهم : كل عملية تفويت 

يتم  يجبأ2  املساهمي2  بي2  لألسهم 

بترخيص من املجلس اإلدار5.

 30 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

مارس 1)0)، تم التصريح باكتتاب 

3000 سهما املكونة لرأسمال الشركة 

ودفع قيمة ربحها عند االكتتاب.

يتكو2 املجلس اإلدار5 املعي2 ملدة 

3 سنوات من :

السمي2  الكريم  عبد  السيد 

القاطن بدوار الحسينات اوالد صالح 

بوسكورة النواصر كئيس ومدير عام 

املجلس اإلدار5.

السيد عبد الرحيم داود القاطن 

 ( زنقة  السبع  كدية  األمانة  بشارع 

تطوا2   (9 رقم  السفلية  الحومة 

ككاتب للمجلس اإلدار5.

القاطن  جوريو  هشام  السيد 

بالرباط 31 زنقة بني ليث تجزئة سا2 

السوي�صي  الخشاني  فيال  موريس 

كمتصرف.

السيدة حنا2 شائبعينة القاطنة 

األمريكية  املتحدة  بالواليات 

كمتصرف.

مدقق الحسابات.
 ،AUDIGROUP تم تعيي2 شركة
قابص،  زنقة   3 بالرباط  الكائنة 
محمد  السيد  في  املمثلة  حسا2، 
محاسب  خبير  السطوطي،  رضوا2 
كمدقق لحسابات الشركة ملدة سنة.

كتابة  لدى  تم  القانوني  اإليداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الربط 
 ،(0(1 أبريل   1( بتاريخ  البيراء 

تحت رقم 1309)1.
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 DBCB CREDIT BUREAU
MAROC

شركة مجهولة االسم
راسمالها : 20.000.000 درهم

 IMMEUBLE JE : املقر االجتماعي
 OFFICE 2EME(ETAGE(PLATEAUX

 DE(BUREAU(N°8 ET 9  7 RUE
 MESSAOUDI, QUARTIER

RACNE, CASABLANCA
الرقم الرريبي 0337)187

السجل التجار5 رقم 19)320
تغيير املجلس اإلدار5

قرر مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ)
3))فبراير)1)0)،)ما يلي):

 MIGUEL السيد) استقالة  قبول 
كرئيس) (LUIS LLENAS MARTI
للمجلس اإلدار5 ومدير عام للشركة.

 BORA HIMADRI تعيي2 السيد)
DUBAI- جنسية هندية والقاطن ب)
للمجلس) كرئيس  (UAE BP(06(11
لفترة) للشركة  عام  ومدير  اإلدار5 
العاد5) العام  الجمع  إلى غاية  تمتد 
 31 حسابات) على  سيصادق  الذ5 

مارس)3)0).
فقير) ياسي2  السيد  تنازل  قبول 

عن منصب نائب الرئيس التنفيذ5.
ناصر) زيز5  عبلة  السيدة  تعيي2 
بالدار) والقاطنة  الجنسية  مغربية 
البيراء)6)زنقة الفرات طابق)))شقة)
2)املعاريف كنائبة الرئيس التنفيذ5.
بتاريخ) املنعقد  العام  الجمع  قرر 

3))فبراير)1)0))ما يلي):

 JUNAID MALIK الترحيب)
جنسيته من جنوب افريقيا والقاطن)
 DUBAI-UAE BP(06(11 ب)

كشريك جديد للشركة.
القانوني لدى كتابة) ( تم اإليداع)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الربط 
تحت رقم) (772((( بتاريخ) البيراء)

.00602331
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STE KAMALI TRADING
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�صى  (: أوال)
تم) ((0(1 مارس) ((( بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي):
.KAMALI TRADING(:(التسمية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

استيراد،) (: الغاية من الشركة هي)
 تصدير،)بيع وشراء)املنتجات الغذائية

والفالحية.
 2 )1)شارع األبطال عمارة) (: املقر)

أكدال الرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 رأس املال الجماعي):)100.000)درهم

مقسمة لـ)1000)حصة من فئة)100 
درهم للواحدة واملوزعة كما يلي):

 (00 الوهاب) عبد  علي  السيد 
حصة.

السيد كمال رمي�صي)00))حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
غير) ملدة  الوهاب  عبد  علي  السيد 

محددة.
فاتح) بي2  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
 D11(791 رقم) التجار5  السجل 

بتاريخ)12)أبريل)1)0).
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 STE NORD AFRIQ DE
 CONSTRUCTION ET

FINITION
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

حرر) عرفي  عقد  بمقت�صى  (: أوال)
تم) ((0(1 مارس) (17 بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات املبينة فيما يلي):
 STE NORD AFRIQ (: التسمية)
 DE CONSTRUCTION ET

.FINITION
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أشغال) (: هي) الشركة  من  الغاية 

البناء)ونجارة األملنيوم.
 2 )1)شارع األبطال عمارة) (: املقر)

أكدال الرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 رأس املال الجماعي):)100.000)درهم

مقسمة لـ)1000)حصة من فئة)100 
درهم للواحدة واملوزعة كما يلي):

 1000 اسماعيل) أمزيل  السيد 
حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
غير) ملدة  اسماعيل  أمزيل  السيد 

محددة.
فاتح) بي2  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 
 D11(790 رقم) التجار5  السجل 

بتاريخ)12)أبريل)1)0).
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SOCIETE MORCRANE
SARL AU

العاد5) الغير  العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ))1)يناير)1)0))لشركة)
MORCRANE SARL AU)شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)

الجميل) املنظر  بتجزئة  االجتماعي 

صخيرات (19 شقة) (1 ه) ج   عمارة 

ما يلي):

إلى) للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

العنوا2 التالي):)تجزئة املنظر الجميل)

عمارة ج ه)1)شقة)19)صخيرات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

0)0))تحت رقم)7969)1.
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مانجمنت كونسيلتي2 اند أكاونت ش.م.م

شركة ماربر دو ماروك

ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : فدا2 رمل البيار 

دوار آيت بويحيى آيت سعيد تيفلت

 بموجب عقد اتفاق خاص يوم فاتح

الوحيد) املساهم  قرر  ((0(1 مارس)

 لشركة ماربر دو ماروك ش.م.م تسجيل

املسؤولية) محدودة  لشركة  العقود 

تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)ماربر دو ماروك ش.م.م.

الرأسمال):)100.000)درهم.

أشغال) (: االجتماعي) النشاط 

الرخام.

املقر االجتماعي): فدا2 رمل البيار 

دوار آيت بويحيى آيت سعيد تيفلت.

محمد) السيد  عي2  (: التسيير)

الورد5 مسيرا للشركة.

األرباح) من  ((% اقتطاع) تم 

لتأسيس صندوق االحتياطات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتيفلت يوم)6)أبريل)1)0) 

تحت رقم التسجيل)103.
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CASA HOUSE LIVING
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد
رأسمالها االجتماعي قدره 100.000 

درهم
املقر االجتماعي : 26 شارع 
الزرقطوني مكتب )16-1
طابق رقم 6 الدار البيراء

تأسيس
عمال بعقد خاص تم توقيعه

تأسيس) تم  (،(0(1 يناير) (13 في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
خصائصها) تتمثل  وحيد  بمساهم 

فيما يلي):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.
 CASA HOUSE (: التسمية)

LIVING
غرض الشركة) (: أهداف الشركة)

في كل من املغرب والخارج):
املدنية) للهندسة  العامة  املقاولة 
الخاصة) أو  العامة  البناء) وأعمال 
لجميع املهن،)الترويج العقار5 بكافة)
أ5 عقارات حررية) اقتناء) أشكاله،)
كانت مبنية أم ال،) سواء) أو قروية،)
بعد) أو  هي  كما  بيعها  إعادة  بغرض 
من) شكل  بأ5  االستحواذ  التحول،)
اللوائح) به  تسمح  ما  على  األشكال 
املعمول بها،)على جزء)من رأس املال)
أو مشاركة أو) الذ5 يمنح السيطرة،)
صغير من رأس املال أو أصول) جزء)
أو) املدرجة  املقوالت  أو  شركات  أ5 
أ5) وبيع  إدارة  اقتناء،) املدرجة،) غير 
أو) املدرجة  الشركات  في  مشاركة 
معامالت سوق) جميع  املدرجة،) غير 
األوراق املالية وكذلك إدارة املحافظ)
لحسابها الخاص أو لحساب أطراف)
وبشكل) وتصدير،) استيراد  ثالثة،)
أو) التجارية  املعامالت  جميع  عام،)
املالية أو املنقولة أو العقارية املتعلقة)
كليا) مباشر،) غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة) أهداف  بأحد  جزئيا،) أو 
والتي) صلة  ذات  أو  ممثالة  وبأشياء)
وتنمية) النمو  تعزز  أ2  املحتمل  من 

الشؤو2 االجتماعية.

شارع) (26 (: االجتماعي) املقر 
)1-16)طابق رقم) الزرقطوني مكتب)

6)الدار البيراء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجل الشركة بالسجل التجار5.
للشركة) جلب  تم  (: املساهمات)
درهم) (100.000 قدره) نقد5  مبلغ 

يمثل كامل مبلغ رأس املال.
تم تحديد) (: الرأسمال االجتماعي)
درهم،) (100.000 بمبلغ) املال  رأس 
بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم  وهو 
مكتتب) للسهم،) درهم  (100 اسمية)
بالكامل ومدفوع ومخصص بالكامل)
يونس) السيد  الوحيد  الشريك  إلى 
من) الجنسية،) مغربي  السا�صي،)
سيد5) في  (1978 فبراير) (18 مواليد)
حامل) أنفا،) البيراء) الدار  بليوط 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
ويقيم في زنقة ليير فيال) (،BJ(0(036

كاليبتو أنفا الدار البيراء.
يتم) فصاعدا،) اآل2  من  (: املسير)
تسيير الشركة وإدارتها فقط بواسطة):
مغربي) السا�صي،) يونس  السيد 
فبراير) (18 مواليد) من  الجنسية،)
1978)في سيد5 بليوط الدار البيراء)
أنفا،)حامل لبطاقة التعريف الوطنية)
BJ(0(036،)ويقيم في زنقة ليير) رقم)

فيال كاليبتو أنفا الدار البيراء.
رقم التسجيل) (: اإليداع القانوني)
البيراء) بالدار  التجار5  بالسجل 

.298(93
من أجل التلخيص والنشر

التسيير
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ائتمانية القدس
10،)زنقة بكي2،)شقة رقم)3،املحيط،)الرباط

الهاتف/الفاكس):)1).)37.70.6.)0

محاتي
شركة ذات مسؤولية محدودة
إقامة سيميرامي محل رقم 37

سعيد حجي سال
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) وضع  تم  ((0(1 مارس) (2
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة تحمل الخصائص التالية):
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التسمية):)محاتي.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي):)مقهى.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

 100 من) سهم  (1000 إلى) مقسمة 

درهم لكل منهما.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

املقر االجتماعي):)إقامة سيميرامي)

محل رقم)37)سعيد حجي سال.

سوف تدار الشركة من) (: اإلدارة)

قبل السيدة مريم زيا2.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

السجل التجار5)33391.
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ائتمانية سوفيكاس ش م م

SOFIGAS - SARL

ILBAF
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة - ش م م

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

18)فبراير)1)0))-)الصخيرات بتمارة،)

التأسي�صي) القانو2  وضع  تم  حيث 

لشركة محدودة املسؤولية ش.م.م،)

مميزاتها كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

محدودة املسؤولية ش م م.

التسمية):)إلباف.

تاجر الجملة) (: الهدف االجتماعي)

املستورد.

الشقة) (30 رقم) (: املقر االجتماعي)
الوكيلي) أحمد  موال5  زنقة  (8 رقم)

حسا2 الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

وحررت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلها من طرف):

 332 (: الفتاح) عبد  لكي  السيد 

حصة.

السيد الغبالي إلياس):)333)حصة.

 333 (: الدين) بدر  ادرا  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد لكي عبد الفتاح،)

السيد الغبالي إلياس والسيد ادرا بدر)

الدين يعتبرو2 مسيرين للشركة ملدة)

غير محدودة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الربط  بكتابة  القانوني 

التجارية بالرباط تحت رقم)836)11 

بتاريخ))1)أبريل)1)0).
عن النسخة والنص

ائتمانية الكواد5 أيوب وسلمى))سوفيكاس(
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مكتب األستاذة مونيا بوفراو5

موثقة بسال
شارع اللة أسماء،)زنقة القطيف،)إقامة أكرام

الطابق الثالث،)شقة)7)رقم)7

 GROUPE SCOLAIRE شركة

PAUL VALERY PRIVE
ش.م.م

بمقت�صى عقد موثق حرر بتاريخ)

األستاذة) بمكتب  ((0(1 فبراير) (19

والذ5) بسال،) موثقة  بوفراو5  مونيا 

صادق باإلجماع على القرارات اآلتية):

تم تفويت)00)1)حصة اجتماعية)

طريق) فوزية  السيدة  تملكها  التي 

والسيد خالد طريق بشركة.
رأسمالها) ش.م.م،) (EGICO-SUP

االجتماعي) مقرها  درهم،) (1(0.000

 ( بالرباط زنقة شعيب الدكالي رقم)

حي الليمو2.

استقالة) قبول  تم  سبق  ملا  تبعا 

مهام) من  طريق  فوزية  السيدة 

التسيير وإبراءها.

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

تم) ((0(1 فبراير) ((( بتاريخ) حرر 

 EGICO-SUP(تغيير اسم الشركة من

 GROUPE SCOLAIRE إلى) (SARL

.PAUL VALERY PRIVE SARL

تم تغيير وتتميم الفصول))،)6،)7 
و16)من القانو2 األسا�صي للشركة.

حيث) الشركة  مسيرين  تغيير  تم 
أصبحت الشركة تسير من طرف):

والسيد) البدر5  عزيزة  السيدة 
احمد امي2 العلوة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2262 رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ)0))أبريل)1)0).
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 A.G.E.F.IC BUSINESS
CENTER PREMIUM

SARL AU
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إيداع  تم  ((0(1 أبريل) (7
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�صي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
 A.G.E.F.IC BUSINESS(:(التسمية

CENTER PREMIUM SARL AU
الشركة) من  الغرض  (: الهدف)
ولحساب) الخاص  لحسابها  هو 
أشخاص طبيعيي2 أو) أطراف ثالثة،)

اعتباريي2):
وإدارة) والتدريب  األعمال  مركز 

األعمال.
للتأجير) مكتبية  مساحة  توفير 
في ذلك) بما  بدوام كامل أو عر�صي،)
واللوجستي) اإلدار5  الدعم  كل 
الررور5 لتطوير األعمال التجارية،)
ورجال األعمال في مجال السيارات،)
واملتوسطة،) الصغيرة  والشركات 

والجمعيات واملستثمرين األجانب.
السكرتارية الهاتفية والتدريب في)

امليدا2.
االستشارات) خدمات  جميع 
والشركات) لألفراد  والدعم 
أو) العامة  واملؤسسات  واملجتمعات 

الخاصة األخرى.
االستراتيجية) في  االستشارات 
املعلومات) ونظم  واإلدارة  والتنظيم 
والتسويق) البشرية  واملوارد 
واالتصال،)من التصميم إلى التنفيذ.

خدمات) شخ�صي،) تدريب 

التدريب،)وكذلك أ5 عملية أو خدمة)

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بغرض الشركة.

تدريب املهنيي2 واألفراد في اإلدارة،)

وجميع) والتسويق،) واالتصاالت،)

القطاعات مجتمعة.

إدارة) في  والتدريب  املشورة 

األعمال.

وتنفيذ) إلنشاء) والدعم  املشورة 

املشاريع.

مجال) في  والتدريب  االستشارات 

ريادة األعمال.

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)

املتعلقة) واألشياء) املنتجات  جميع 

بغرض الشركة.

جميع) تحقيق  أعم  وبشكل 

واالستيراد) التجارية  املعامالت 

والعقارية) واملنقولة  والتصدير 

واملالية بشكل مباشر أو غير مباشر،)

كليا أو جزئيا ألحد األشياء)املحددة أو)

لجميع أهداف تعزيز تنمية النشاط)

االجتماعي.

املقر االجتماعي):)شارع عبد املومن)

د) عمارة  البارك  سنطرال  إقامة 

الطابق)))رقم))1)املحمدية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

في) محدد  االجتماعي  الرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة.

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة 

 السنة االجتماعية من فاتح يناير إلى

31)ديسمبر.

التسيير):)تم تعيي2 السيدة صفار)

هناء)مسيرة للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجار5 

 (0(1 أبريل) (13 بتاريخ) باملحمدية،)

تحت رقم)7783).
ملخص قصد النشر
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KAWI TRANSPORT
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إيداع  تم  ((0(1 أبريل) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة ذات املميزات التالية):
 KAWI TRANSPORT (: التسمية)

SARL
الشركة) من  الغرض  (: الهدف)
ولحساب) الخاص  لحسابها  هو 
أشخاص طبيعيي2 أو) أطراف ثالثة،)

اعتباريي2):
نقل بر5 للبرائع لحساب الغير.

توزيع،)ساعي،)مندوب توصيل.
واملواد) املستلزمات  وبيع  شراء،)

واملعدات الصناعية.
جميع) تحقيق  أعم،) وبشكل 
واالستيرادية) التجارية  العمليات 
والعقارية) واملنقولة  والصناعية 
واملالية بشكل مباشر أو غير مباشر،)
املحددة) أو جزئيا ألحد األشياء) كليا 
مماثلة امتدادا) أو االستخدام أشياء)

للنشاط االجتماعي أو تطويره.
في) تؤد5  أ2  للشركة  يمكن 
املغرب وفي الخارج وفي حدود غرضها)
والعمليات) األعمال  جميع  املؤس�صي 
غير) أو  مباشر  بشكل  تساهم  التي 
مباشر في تحقيق غرضها أو التي من)

شأنها تعزيز تنميتها.
شارع) (: االجتماعي) املقر 
البارك) إقامة سنطرال  )املومن  عبد)
عمارة د الطابق)))رقم))1)املحمدية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.

محدد) االجتماعي  الرأسمال 
 300 إلى) مقسم  درهم  (30.000 في)
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة.
تبتدئ) (: االجتماعية) السنة 
 السنة االجتماعية من فاتح يناير إلى

31)ديسمبر.
تم تعيي2 السيد احمد) (: التسيير)
الخلفي والسيد عي�صى وزاع مسيرا2)

للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجار5 

 (0(1 أبريل) (19 بتاريخ) باملحمدية،)

تحت رقم)1010721)07111).
ملخص قصد النشر

236 P

SIMPLOCAL
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إيداع  تم  ((0(1 مارس) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

 SIMPLOCAL SARL (: التسمية)

AU

الشركة) من  الغرض  (: الهدف)

ولحساب) الخاص  لحسابها  هو 

أشخاص طبيعيي2 أو) أطراف ثالثة،)

اعتباريي2):

وكالة اتصال وتسويق.

جميع أنشطة الوكاالت الصحفية)

والعالقات العامة.

املشورة والدعم وتنفيذ الحمالت)

اإلعالنية املرئية و)/)أو السمعية.

وتحديثه) الويب  موقع  إنشاء)

محركات) وتحسي2  املحتوى  وإنشاء)

البحث.

الفعاليات) وتنظيم  تصميم 

للمهنيي2 واألفراد.

االتصال) استراتيجيات  تطوير 

واالستراتيجيات الرقمية.

والتصميم) التغليف  تصميم 

الجرافيكي والعالمات التجارية.

مجال) في  والتدريب  االستشارات 

التسويق.

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)

املتعلقة) واألشياء) املنتجات  جميع 

بغرض الشركة.

التجارة اإللكترونية لجميع السلع)

والخدمات واملعلومات.

جميع) تحقيق  أعم  وبشكل 

واالستيراد) التجارية  املعامالت 

والعقارية) واملنقولة  والتصدير 

واملالية بشكل مباشر أو غير مباشر،)

كليا أو جزئيا ألحد األشياء)املحددة أو)

لجميع أهداف تعزيز تنمية النشاط)

االجتماعي.

املقر االجتماعي):)شارع عبد املومن)

د) عمارة  البارك  سنطرال  إقامة 
الطابق)))رقم))1)املحمدية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

في) محدد  االجتماعي  الرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة.

تبتدئ) (: االجتماعية) السنة 

 السنة االجتماعية من فاتح يناير إلى

31)ديسمبر.

التسيير):)تم تعيي2 السيد الجمالي)

هشام مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجار5 

 (0(1 أبريل) (12 بتاريخ) باملحمدية،)

تحت رقم)7791).
ملخص قصد النشر
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ESPACE 9
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمال الشركة : 10.000 درهم

تغيير مقر الشركة
املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�صى 

املقر) تغيير  تم  ((0(1 مارس) ((3 في)

شارع) (777 من) للشركة  القانوني 
املقاومة الطابق)3)رقم)10)املحمدية.

 777BD DE LA RESISTANCE

 3EME ETAGE N°10

حي) (671 إلى) (MOHAMMEDIA

القدس)))خريبكة.

 671HAY QODS ( P(

.KHOURIBGA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

1)0))تحت رقم))700.
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 SDIDDI CONSULTING

CENTRE
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) ((0(1 أبريل) (11 يوم) بالرباط 

وضع القانو2 األسا�صي لشركة ذات)

الشريك الوحيد.

 SDIDDI (: التسمية)

CONSULTING CENTRE

االستشارة) (: االجتماعي) الهدف 

اإلدارية والتعليم املستمر في البرمجة)

العصبية.

املقر االجتماعي):)عمارة)23)الشقة)

))شارع مدغشقر الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجار5.
درهم) (100.000 (: رأسمالها)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

للشركة) كمسير  عي2  (: التسيير)

غير) ملدة  السديد5  يوسف  السيد 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) ((0(1 أبريل) (19 يوم) بالرباط 
رقم)863)11.

بمثابة مقتطف وبيا2

SDIDDI CONSULTING CENTRE SARL AU 
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ASTO DELI
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) ((0(1 أبريل) (11 يوم) بالرباط 

وضع القانو2 األسا�صي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

ASTO DELI(:(التسمية

قاعة) مقهى،) (: الهدف االجتماعي)

شا5 وممو2 الحفالت.
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 3 امل) (1 رقم) (: االجتماعي) املقر 
اضافي رقم)131)االقواس حي يعقوب)

املنصور)-)الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجار5.
درهم) (100.000 (: رأسمالها)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
للشركة) كمسير  عي2  (: التسيير)
غير) ملدة  سرنو  املجيد  عبد  السيد 

محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الربط 
تحت) ((0(1 أبريل) ((0 يوم) بالرباط 

رقم)0)9)11.
بمثابة مقتطف وبيا2
ASTO DELI SARL 
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 EDDAHMANI
HYDRAULIQUE

SARL AU
تأسيس شركة

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�صى 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):
 EDDAHMANI (: التسمية)

HYDRAULIQUE
SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):
مقاول بناء)وأشغال مختلفة.

مقاول بناء)وصيانة أنابيب املياه.
طرق) وصيانة  بناء) مقاول 

االتصاالت وخطوط األنابيب.
املياه والصرف الصحي.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):
 1000 الدحماني) دالل  السيدة 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ( طابق) (( رقم) (: املقر االجتماعي)

أكدال) عوا  ضاية  زنقة  (11 عمارة)

الرباط.

املسيرة):)السيدة دالل الدحماني.

السجل التجار5):)1197)1.
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 IMM AICHATOU (éme ETAGE APPART 7

AVENU AGADIR GUELMIM

Tél(:(0528771863

شركة »الرحاب بروجي«
تعديل شركة

طبقا ملداوالت الجمع العام الغير)

قرر) (،(0(1 أبريل) (16 العاد5 بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):

قرر السيد بوغراس لحسن بزيادة)

الرأسمال بما قدره)1.900.000)درهم)

إلى) درهم  (100.000 من) زيادة  عن 

000.000.))درهم.

املسؤول الوحيد عن اإلمراء)هو)

السيد بوغراس لحسن املسير الوحيد)

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الربط باملحكمة االبتدائية بكلميم)

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) ((0 بتاريخ)

،2021/165
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 «GRAND TRAVAUX شركة

NEGOCIANT«
SARL AU

على) ((0(1 مارس) (31 يوم) تم 

الجمع) صباحا  العاشرة  الساعة 

 «GRAND العام االستثنائي لشركة)

شركة) (TRAVAUX NEGOCIANT«
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

االجتماعي) ومقرها  درهم  (100.000

دوار اوالد غميض أوالد الكر2،)قلعة)

السراغنة حيث تم ما يلي):

إقامة) نشاط  (: النشاط) تغيير 
البناء) مواد  بيع  نشاط  إلى  حديقة 

بالتقسيط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
السراغنة) لقلعة  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(1 )1)أبريل) يوم)

.2021/156
السجل التجار5):)3763.
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STE NIA LAMIAA SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

تعديل بالشركة
في) املؤرخ،) عرفي  عقد  بمقت�صى 
مساهمة) قررت  (،(0(0 مارس) (((
 STE NIA LAMIAA SERVICE(شركة
SARL AU رأسمالها 100.000 درهم 

ما يلي :
التنازل) قررت السيدة النية ملياء)
فئة) إجتماعية من  حصة  ((00 عن)
النية) للسيدة  للواحدة  درهم  (100
التعريف) لبطاقة  الحاملة  فدوى 
وبالتالي) (D996012 رقم) الوطنية 
للرأسمال) الجديد  التقسيم  أصبح 

اإلجتماعي للشركة كالتالي):
حصة) ((00 ملياء) النية  السيدة 

بقيمة)100)درهم)؛
حصة) ((00 النية فدوى) السيدة 

بقيمة)100)درهم.
(: التجاريي2) النشاطي2  تشطيب 
TRAVAUX DIVERS)وإضافة نشاط)
 MARCHAND(:(تجار5 جديد لشركة

.DE PRODUITS COSMETEQUE
القانوني) الشكل  تغيير  تم  كما 
مسؤولية) ذات  شركة  من  لشركة 
محدودة بشريك وحيد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة.
السيدة) (: والتسيير) التوقيع 
املتعلقة) الوثائق  لجميع  ملياء) النية 

بالشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
أبريل) (16 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

1)0))تحت رقم)1980.
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 STE AIDE DOMICILE

SERVICES
SARL AU

حسب عقد عرفي حرر بالرباط،)

تمت) (،(0(1 فبراير) (19 بتاريخ)

األسا�صي) القانو2  على  املصادقة 

للشركة ذات الخصائص التالية):

 AIDE (: االجتماعية) التسمية 

DOMICILE SERVICES

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

وسيط) (: االجتماعي) الهدف 

للخدمات واملساعدة املنزلية.
املقر االجتماعي):)12)زنقة االشعر5)

شقة رقم)2)اكدال الرباط.

عشرة) (10.000 (: املال) رأس 

حصة) (100 إلى) موزعة  درهم  آالف 

محررة) درهم،) (100 من) اجتماعية 

نقدا وهي موزعة كاآلتي):

 100 (: الساهل) فاطنة  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

فاطنة) السيدة  تعيي2  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  الساهل 

محدودة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

تجار5):)1)13)1.
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STE AUTO TOURS
SARL

شركة) لشركاء) العام  الجمع  قرر 

بالرباط) املنعقد  (AUTO TOURS

شركة) (،(0(1 فبراير) ((( بتاريخ)

رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

درهم) ماليي2  اربعة  (2.(00.000

 19 الكائنة رقم) وخمسة مئة الف،)

عمارة)6)شارع املسيرة ح 5 م الرباط)

بالترا�صي) التالية  القرارات  اتخاذ 

واالجتماع):
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تفويت الحصص):

والسيد) زهير  نجالء) السيدة  من 

هشام) السيد  الى  الشيطي  زكريا 

هداج والسيد عبد الرزاق الراشيد5)

 % 100 والسيد اشرف سوفي بنسبة)

ما يعادل)000.)2)سهم قيمة السهم)

اصبح) بحيث  درهم.) (100 الواحد)

تقسيم الحصص كاالتي):

 (7000 هداج) هشام  السيد 

حصة)؛

الراشيد5) الرزاق  عبد  السيد 

9000)حصة)؛

السيد اشرف سوفي)9000)حصة.

تحويل املقر االجتماعي للشركة):

من رقم)19)عمارة)6)شارع املسيرة)

ح 5 م الرباط إلى)73))شارع الحسن)

الثاني محل)6)مكرر الرباط.

تغيير مسير الشركة):

زهير من) السيدة نجالء) استقالة 

منصبها كمسيرة للشركة وتم تعيي2)

جديد) كمسير  سوفي  اشرف  السيد 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0(1 أبريل) ((0 بالرباط) التجارية 

تحت رقم):)3)9)11.
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NORDTECH SOLUTIONS
بمقت�صى عقد عرفي حرر بتطوا2،)

قد تم تأسيس) (،(0(1 أبريل) (13 في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 NORDTECH وحيد) شريك  ذات 

.SOLUTIONS

برمجة،) (: االجتماعي) الهدف 

إستشارة وأنشطة معلوماتية أخرى.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.

مروا2 تحشويت):)100)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع عبد هللا) (: االجتماعي) املقر 

الفخار طريق أزال كلم)2)تطوا2.

املسير):)مروا2 تحشويت.

(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.(9167
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SOCIETE PRAISE CONSTR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 N 12 LOTIS(EL : املقر االجتماعي

OUFAA 3 SOUK(SEBT

تأسيس شركة
بتاريخ خاص،) عقد   بمقت�صى 

القانو2) تم وضع  (،(0(0 أكتوبر) ((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

تحمل) وحيد  لشريك  محدودة 

الخصائص التالية):

.PRAISE CONSTR(:(التسمية

املوضوع):)بيع مواد البناء.

 N 1( LOTIS EL(:(املقر االجتماعي

OUFAA 3 SOUK SEBT

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الكامل للشركة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1000 على) مقسومة  درهم 

بقيمة)100)درهم للحصة موزعة على)

الشكل التالي):

السيد)100)حصة.

السيد) عي2  املسؤول  تعيي2 

السالم) وعبد  العبادلة  اسماعيل 

مسيرين) كانوني  ومحمد  العبادلة 

للشركة ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فاتح) بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)1722.
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شركة ميس الشام
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة بسمة رقم 

197 القنيطرة
تعديالت قانونية

العام) الجمع  محرر  بموجب 
االستثنائي املؤرخ يوم الحاد5 عشر)
شركة) الشام  ميس  لشركة  ((0(0
رأسمالها)) محدودة  مسؤولية  ذات 
االجتماعي)) مقرها  درهم  (100.000
تجزئة بسمة رقم)197)القنيطرة تقرر)

ما يلي):
290)حصة من طرف السيد) بيع)
محمد) السيد  لصالح  لطفي  احمد 

االيوبي)؛
تغيير الشكل القانوني من شركة)
شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد)؛
إضافة نشاط تصنيع االلومنيوم)؛

اضافة مقر للبيع بالعنوا2 التالي)
 173 رقم) الساكنية  الصناعي  الحي 

القنيطرة.
من) (7 و) (1.3.6 الفصل) تغيير  تم 

القانو2 املنظم للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  قد 
املحكمة) هيئة  لدى  الربط 
بتاريخ بالقنيطرة   االبتدائية 

3))نوفمبر)0)0))تحت رقم)1)20.
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STEVE JOBS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
 RACHA 4 : املقر االجتماعي

 BOULVARD MLY ABDELAZIZ
N°116 KENITRA

شركة في طور التصفية قبل االوا2
املؤرخ) املحرر  بمقت�صى 
 (0(1 فبراير) (16 في) بالقنيطرة 
وبحرور الشريك الوحيد تم االجماع)

على):
تصفية الشركة قبل االوا2 بصفة)

ودية.

 MOHAMMED املصفي) تعيي2 
الحامل لبطاقة التعريف) (TAABANI

الوطنية رقم)D10(633)؛
للتصفية) االجتماعي  املقر  تعيي2 
 RACHA 2 BOULVARD MLY

.ABDELAZIZ(N°116 KENITRA
تم اإليداع القانوني بكتابة الربط)
 باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ

))أبريل)1)0))تحت رقم)323).
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 SOCIETE IMMODROIT
ASSOCIES

SARL
بتاريخ) املمرية  للعقود  طبقا 
القانو2) تحرير  تم  ((0(1 مارس) (30
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�صي 
أبريل) (6 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.(0(1
الصفة القانونية):)شركة.

الترويج) (: االجتماعي) الهدف 
العقار5.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)
مقسمة إلى)100)حصة من فئة)100 

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

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)حي القدس زنقة)

الشالالت رقم)))2)لعيايدة سال.
التسيير):)الحسن امي2.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الربط 
التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.332((
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SOCIETE HAMZAMED
SARL AU 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد) ((0(1 أبريل) (( بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.HAMZAMED(:(التسمية
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أعمال) (: االجتماعي) الهدف 
متنوعة،)أعمال البناء.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
رشيد اولحيا2)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شقة) االبطال،) شارع  (1( (: املقر)

رقم)2)أكدال الرباط.
املسير):)رشيد اولحيا2.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
.1(12(1
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SOCIETE HAY PRO
SARL AU 

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
قد) ((0(1 فبراير) (1( بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
.HAY PRO(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)مطعم)؛
تنظيم الحفالت والندوات.

درهم) (100.000 رأسمال الشركة)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
الحياني عزيز)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 6 رقم) محل  (،1 النخيل) (: املقر)
شارع احمد ر�صى كديرة،)حي النهرة،)

الرباط.
املسيير):)الحياني عزيز.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
.1(138(
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DCO FOOD
SARL AU 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
قد) ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بمساهم واحد.
.DCO FOOD(:(التسمية

 II، السوي�صي) الرباط،) (: املقر)
OLM،)فيال)31)مكرر،)زنقة الكموندو)

إدريس الحارثي.
تصدير) (: اإلجتماعي) الهدف 

وإستيراد)؛
أو) املدنية  الخدمات  إدارة 
الصناعية،) الفالحية،) العسكرية 

التجارية.
املدة):)99)سنة.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
ادهيبة أمي2)1.000)حصة.

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم ب.و) أمي2  ادهيبة  (: املسيير)

)K37773)مسير ملدة غير محدودة.
التجار5)) بالسجل  التقييد  تم 
بالرباط بتاريخ)0))أبريل)1)0))تحت)

رقم)1233)1.
254 P

 STE INGENIERIE - AUDIT -
 FORMATION - SECURITE/

IAFS
SARL AU 

املقر : 9) شارع الزرقطوني إقامة 
الورود الطابق 9 الشقة 6) - 

الدار البيراء
الرقم الرريبي : 6)1812)1
السجل التجار5 : 23)307
التعريف املوحد للمقاولة : 

001(13709000031
تصفية الشركة

العام) الجمع  عقد  بمقت�صى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ)3))ديسمبر)
 INGENIERIE للشركة) ((0(0

 - AUDIT - FORMATION -

ذات) (SECURITE( /IAFS( SARL( AU

الرأسمال)0.000))درهم.

تقرر باإلجماع ما يلي :

املصادقة على حسابات التصفية 

للشركة ؛

النهائي  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

األجل) في  البيراء) بالدار  التجارية 

القانوني يوم فاتح أبريل)1)0))تحت)
رقم)7)9)77.

 IAFS/INGENIERIE شركة)

 - AUDIT - FORMATION -

.SECURITE

255 P

NEW WAY CAR
SARL 

تأسيس شركة
.NEW WAY CAR(:(اسم الشركة

تأجير) (: االجتماعي) الهدف 

السيارات دو2 سائق.

دهبية) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

إقامة رقم)7)شقة)8)صخيرات تمارة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة كالتالي):

درهم) (100 فئة) من  حصة  ((00

للسيد عبد الكريم أيت عمر.

درهم) (100 فئة) من  حصة  ((00

للسيدة نادية أيت عمر.

التسيير):)عبد الكريم أيت عمر.
التجار5)) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(7869

256 P

COSTRIZIONE DIVERSE
SARL AU 

تأسيس
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  ((0(1 ))فبراير)

واحد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات التالية):

 COSTRIZIONE (: التسمية)

.DIVERSE

:)مقاول في البناء)وأشغال) الهدف)

مختلفة)-)مفاوض.

:)شارع الوحدة م) املقر االجتماعي)
08)رقم)8172)حي الرشاد تيفلت.

 100.000 (: رأس املال االجتماعي)

1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للواحدة ترجع كلها للسيد)

التومي فؤاد.

غير) ملدة  فؤاد  التومي  (: التسيير)

محددة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من)

كل سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)112.

257 P

STE ZAAIR DISTRIBUTION
SARL AU 

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2))مارس)1)0))قرر الشريك الوحيد)

ما يلي):

املاء) بيع  (: التالية) املهن  تغيير 

الغاز5 واملعدني)-)مفاوض.

ب):)بيع وشراء)املعدات املدرسية)-)

توطي2 الشركات.

من) (3 تم تغيير املادة) عليه،) وبناء)

القانو2 األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالخميسات   االبتدائية 

0))أبريل)1)0))تحت رقم)123.

258 P

AZYDIS
SARL 

 CAPITAL(SOCIAL : 80.000

DIRHAMS

السجل التجار5 : 3)0))

تعديل
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

)1)يناير)1)0))تقرر ما يلي):



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9226

ملتقى) (63 الشركة من) نقل مقر 
سبتة) وزنقة  العمراو5  محمد  زنقة 
بلوك ا رياض السالم القنيطرة إلى)23 
01)عمارة رياض املنزه) زنقة سبو رقم)

بلوك ا القنيطرة.
وعلى اثر هذا التعديل تم تحيي2)
بتعديل) للشركة  األسا�صي  النظام 

الفصل الرابع منه.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  القانوني 
 (0(1 فبراير) (17 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)31)81.
259 P

STE EL OUDDAF
SARL 

رأسمالها : 30.000 درهما
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
تم) ((0(1 أبريل) (7 املقرر في) للشركاء)

إقرار ما يلي):
االجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 
إلى) درهما  (30.000 من) بنقله 
 3.300 360.000)درهما وذلك بخلق)
فئة) من  جديدة  اجتماعية  حصة 
درهما للحصة الواحدة حررت) (100
بالكامل ووزعت على الشركاء)كالتالي):

الوظاف أحمد)880))حصة.

املنصور5 سناء)0)7)حصة.
وبناء)عليه،)تم تعديل املادة)6)و)7 

من القانو2 األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالخميسات   االبتدائية 

0))أبريل)1)0))تحت رقم)122.
260 P

كامود ترافو
ش.م.م

GAMOUD TRAVAUX SARL AU
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
القانو2) وضع  تم  ((0(1 فبراير) ((
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات املواصفات التالية):
ش.م.م) ترافو  كامود  (: التسمية)
 GAMOUD TRAVAUX SARL
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

لشريك وحيد.

أعمال) (: االجتماعي) الهدف 

الكهرباء)/)التجارة.

:)س/أ شركة أ&أ) املقر االجتماعي)
خدمات رقم))))1)رقم)))حي السالم)

أكادير.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجار5 عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

يتكو2 من) (: الرأسمال االجتماعي)

100.000)درهم.

تم تعيي2 السيد) (: تسيير الشركة)

عبد هللا شوكر5.

السجل) في  التقيد  تم  (: التقييد)

 (0(1 19)أبريل) التجار5 بأكادير يوم)

للسجل التحليلي) (99176 تحت رقم)
رقم)27073.

261 P

نوفا سكولير ليبراري
ش.م.م

 NOVA SCOLAIRE LIBRAIRIE

SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
القانو2) وضع  تم  ((0(1 فبراير) (8

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات املواصفات التالية):
ليبرار5) سكولير  نوفا  (: التسمية)

 NOVA SCOLAIRE ش.م.م)

مسؤولية) ذات  شركة  ( (LIBRAIRIE

محدودة.

(- مكتبة) (: االجتماعي) الهدف 

التجارة.
حي واد املخاز2) (: املقر االجتماعي)

القليعة أيت ملول.

سنة) (99 (: االجتماعية) املدة 

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجار5 عدا إذا تم الحل املسبق أو)

التمديد.

يتكو2 من) (: الرأسمال االجتماعي)

100.000)درهم.

تم تعيي2 السيد) (: تسيير الشركة)
رشيد املود2.

سجل) في  التقيد  تم  (: التقييد)

يوم بإنزكا2  االبتدائية   املحكمة 

 912 رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (19

للسجل التحليلي رقم)9)30).

262 P

STE F&B SNACKING
SARL

 (0(0 ديسمبر) (18 بتاريخ) تم 

اجتماع عام استثنائي حدد بموجبه)

النقاط اآلتية):

احمد) موال5  السيد  قام  (- أوال)

300)حصة للسيد ياسي2) دليل ببيع)

يونس) للسيد  حصة  و300) الزبير5 

حمدا2 بقيمة)100)درهم للحصة.

الحصص) ترتيب  يصبح  وبالتالي 

على الشكل التالي):

00))حصة للسيد ياسي2 الزبير5.

00))حصة للسيد يونس حمدا2.

موال5) السيد  استقالة  (- ثانيا)

احمد دليل من منصبه كمسير ثاني)

للشركة.

قبل الجمع العام استقالته.

(: الشركة) تسيير  في  تغيير  (- ثالثا)

السيد) طرف  من  الشركة  ستسير 

يونس) السيد  أو  الزبير5  ياسي2 

حمدا2.

يقبل السيد يونس حمدا2 تعيينه)

الجديد كمسير ثاني للشركة.
(: الشركة) إمراء) تغيير  (- رابعا)

ستلزم الشركة بإمراء)السيد ياسي2)

الزبير5 أو السيد يونس حمدا2.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية في مراكش)18)فبراير)1)0) 

تحت رقم))078)1.
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 STE ZIADINA

INTERNATIONAL
SARL

تم بتاريخ))1)مارس)1)0))اجتماع)

عام استثنائي حدد بموجبه النقاط)

اآلتية):

ستلزم) (: الشركة) إمراء) تغيير 

مونيك) السيدة  بإمراء) الشركة 

بروسو فرونس بول والسيد كوست)

رما2 فرنسوا بتريك معا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش يوم)9)أبريل)1)0) 

تحت رقم)3)8))1.

264 P

CLOAGE
SARL

تأسيس شركة
وضع) ((0(1 مارس) (8 بتاريخ) تم 

باملميزات) لشركة  منظم  قانو2 

التالية):

CLOAGE SARL(:(التسمية

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف):)

أو) )تاجر  والتصدير) االستيراد 

وسيط(.

)تاجر) التجميل) مستحررات 

املنتجات()بالتقسيط.

بيع املنتجات الحرفية.

الطابق) (A30( (: االجتماعي) املقر 

محمد) شارع  اليت  عمارة  الثالث 

الخامس مراكش.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) مقسمة  درهم  (100.000 مبلغ)

درهم)) (100 فئة) من  حصة  (1000

موزعة كاآلتي):

السيدة ريم وافق):)600)حصة.

 200 (: رشوق) يوسف  السيد 

حصة.

غير) ملدة  الشركة  تسير  (: اإلدارة)

محدودة من طرف السيدة ريم وافق)

والسيد يوسف رشوق معا.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يوليو إلى)30)يونيو.

99)سنة ابتداء) :)حددت في) املدة)

من تاريخ تأسيس الشركة.



9227 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أبريل) (12 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

وسجلت) (1((973 تحت رقم) ((0(1

الشركة في السجل التجار5 بمراكش)

تحت رقم)113703.

265 P

VISBOER
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°12 RUE(AIT

 AMAR CHAIB HAY SIDI ABID

AL-HOCEIMA

بتاريخ) بمقت�صى عقد عرفي حرر 

تم تأسيس شركة) (،(0(1 أبريل) (1(

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد باملميزات التالية):

VISBOER SARL AU(:(التسمية

:)شارع أيت عمار) املقر االجتماعي)

 1( رقم) عابد  سيد5  حي  شعيب 

الحسيمة.

الهدف):

شراء)وبيع السمك بالجملة.

نقل البرائع.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

قيمة) من  حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)درهم.

الشريك الوحيد):)السيد بن أحمد)

ياسي2):)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

السيد بن أحمد ياسي2) (: اإلدارة)

يعتبر املسير في القانو2 األسا�صي ملدة)

غير محدودة.

األرباح):))%)لالحتياطات القانونية)

والباقي للشريك الوحيد.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية) باملحكمة  الربط  كتابة 

بالحسيمة يوم))1)أبريل)1)0))تحت)

رقم)3333.
بمثابة مقتطف وبيا2

266 P

COGNICAP
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لشريك واحد

رأسمالها : 20.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 16 زنقة 
لوكيمد2 رقم )1 الطابق األول

أكدال - الرباط
فسخ مسبق

الوحيد) الشريك  قرار  بموجب 
وضعت) ((0(1 مارس) ((( بتاريخ)
نسخة منه بكتابة الربط باملحكمة)
التجارية بالرباط يوم)19)أبريل)1)0) 
السجل) رقم  (،11(86( رقم) تحت 
الشريك) قرر  (،8(267 التجار5)
(،COGNICAP لشركة) الوحيد 
رأسمالها) واحد  لشريك  ش.ذ.م.م 
االجتماعي) مقرها  درهم  (20.000
لوكيمد2) زنقة  (16 رقم) بالرباط،)
فسخ) الطابق األول أكدال،) (1( رقم)
مسبقا،) أعاله  املذكورة  الشركة 

وذلك ابتداء)من هذا اليوم.
عي2 السيد نبيل مرسلي الساكن)
رياض) الرياض،) حي  بالرباط،)
 1( شقة) (90 عمارة) األندلس،)

كمصفي للشركة.
باملقر) الشركة  تصفية  مكا2 
زنقة) (،16 رقم) بالرباط،) االجتماعي 
األول) الطابق  (1( رقم) لوكيمد2 

أكدال.
بمثابة مقتطف وبيا2

»فيدكس«
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KINATEX PHYSIO- شركة
THERAPIE

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك واحد

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : حي العلويي2 شارع 
الحسن الثاني عمارة )/6 شقة 3 

الطابق رقم 1 تمارة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
املصادقة) تمت  ((0(1 مارس) (8
ذات) لشركة  األسا�صي  القانو2  على 

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
ذات الخصائص التالية):

 KINATEX (: التجارية) التسمية 
PHYSIO-THERAPIE

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف):)أخصائي العالج الطبيعي.
العمليات) جميع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بنشاط الشركة.
العلويي2) حي  (: االجتماعي) املقر 
شارع الحسن الثاني عمارة)6/5)شقة)

3)الطابق رقم)1)تمارة.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

كورد5) مرية  السيدة  (: التسيير)
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
أبريل) (19 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)0))تحت رقم س.ت)737)13.
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 HAWAS شركة
TRANSMEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة رقم 10
شقة ) إقامة طريق الفوارات - تمارة

تحويل املقر االجتماعي
الوحيد) الشريك  قرار  بموجب 
للشركة ذات) ((0(1 يناير) (1( بتاريخ)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
(،HAWAS TRANSMEDIA املسماة)
مقرها) درهم،) (100.000 رأسمالها)
بتمارة،)عمارة رقم)10،)شقة)))إقامة)
طريق الفوارات،)قرر الشركاء)ما يلي):
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)

العنوا2 اآلتي):
فيال رقم)))زنقة عنابية قطاع)11 

حي الرياض الرباط.
من) الرابع  الفصل  سيتغير  وبهذا 

القانو2 األسا�صي للشركة.

تعديل القانو2 األسا�صي للشركة)
حسب التغييرات السالفة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
أبريل) (12 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)239).
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3S PRO TECH شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 93 شارع 
املقاومة املحيط الرباط

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
املصادقة) تمت  ((0(1 مارس) (19
ذات) لشركة  األسا�صي  القانو2  على 
واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص التالية):
 3S PRO (: التجارية) التسمية 

TECH
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
الهدف):)علوم الكمبيوتر.

العمليات) جميع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بنشاط الشركة.
شارع) (93 رقم) (: االجتماعي) املقر 

املقاومة املحيط الرباط.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد التأسيس.

السيد مصعب بنعمرو) (: التسيير)
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
أبريل) ((0 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم س.ت)1203)1.
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STE CONTI CAFE
SARLAU
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
(: تم تأسيس شركة) ((0(1 أبريل) (1(

CONTI CAFE SARL AU



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9228

(- املطبوخ) الب2  إنتاج  (: الهدف)
تسويق وتعبئة التوابل.

تجزئة) لو131) التجار5  العنوا2 
املرس الدشيرة.

رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):
السيد محاتي عزيز):)1000)حصة.
عزيز) محاتي  السيد  تعيي2  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
محاتي) السيد  توقيع  اعتماد  تم 
والوثائق) العقود  جميع  في  عزيز 

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

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم) اإليراحي  التجار5  السجل 

.(3069
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) بإنزكا2  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)0)9.
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STE ARIJ PACK
SARL
تأسيس

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
(: تأسيس شركة) تم  ((0(1 أبريل) (7

ARIJ PACK SARL
الهدف):)اإليراد والتصدير،)إنتاج،)
الغدائية،) املنتجات  وبيع  تغليف 
منتجات) وبيع  تغليف  إنتاج،)

التجميل.
حي) ((1 رقم) التجار5  العنوا2 

تاغزوت)))تراست إنزكا2.
رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)
إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):
 (00 (: الكمود5) محمد  السيد 

حصة.
السيد يونس الطائع):)00))حصة.
الطائع) يونس  السيد  تعيي2  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
يونس) السيد  توقيع  اعتماد  تم 
والوثائق) العقود  جميع  في  الطائع 

اإلدارية.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)
من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإليراحي  التجار5  السجل 
.(3067

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) بإنزكا2  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)919.
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Etude de Maître Kenza MSEFFER
NOTAIRE

1(Rue des Eperviers - Riviera - Oasis
CASABLANCA

TEL(:(0522.25.55.08/09
FAX(:(0522.25.55.60

LEMSCALI
ش.م.م

تأسيس وتحويل الشركة العقارية 
ASTER إلى شركة ذات املسؤولية 

املحدودة LEMSCALI ش.م.م.
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
العقارية) املدنية  االستثنائي للشركة 
قرر) ((0(1 مارس) (16 بتاريخ) (ASTER

مساهمو الشركة ما يلي):
السالم) املرحوم عبد  تأكيد وفاة 
ملسفر واملرحومة ناجية مسفر وحالة)

كل من الورثة.
توزيع جديد لرأسمال الشركة.

العقارية) املدنية  الشركة  تحويل 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة.

تغيير تسمية الشركة.
تعيي2 السيد عبد الجليل ملسفر)
والسيد عبد الحميد ملسفر مسيرين)

جدد للشركة وملدة غير محدودة.
اعتماد القانو2 األسا�صي للشركة)

في شكلها الجديد.
بمقت�صى عقد توثيقي تلقاه ديوا2)
بالدار) موثقة  مسفر  كنزة  األستاذة 
تم) ((0(1 مارس) (16 بتاريخ) البيراء)
التحويل لشركة محدودة املسؤولية)

مميزاتها كالتالي):
LEMSCALI SARL(:(التسمية

الهدف):)
جميع) وتملك  العقار5،) الترويج 
املمتلكات املنقولة وغير املنقولة،)من)
جميع املمتلكات الحررية أو الريفية.
حيازة جميع املمتلكات والحقوق)

وتشغيلها) املنقولة  وغير  املنقولة 

وإدارتها وتشييدها وربما إعادة بيعها.

املباني،) جميع  على  االستحواذ 

عزلها) أو  ال،) أم  مبنية  كانت  سواء)

أو) شرائها  أو  تأجيرها  أو  تبديلها  أو 

تشغيلها.

لجميع) املباني  جميع  تشييد 

االستخدامات.

تشغيل املباني اململوكة للشركة،)

إما مباشرة عن طريق اإليجار أو بأ5)

طريقة تشغيل أخرى.

جميع) وإنجاز  وتطوير  دراسة 

لإلسكا2) اإلنشائية  املشاريع 

االقتصاد5،)البرجواز5 أو البرجواز5)

املشاريع) جميع  وإنجاز  الخالص،)

والصناعية) والتجارية  السياحية 

والحرفية وجميع األعمال العامة أو)

الخاصة أو الهندسة املدنية.

واملقاربات) الدراسات  كافة 

والتنقيب واملسوحات من أجل إيجاد)

املجتمع) لتنمية  الالزمة  الوسائل 

تلقاء) من  إما  البناء،) عام.) بشكل 

املشروع) منح  طريق  عن  أو  نفسه 

ملنظمات أخرى.

واالستيراد) والبيع  الشراء)

عام،) بشكل  والتجارة،) والتصدير 

املصنعة) أو  الخام  املنتجات  لجميع 

الصناعية) واملعدات  واملواد 

والعموالت والسمسرة املتعلقة بهذه)

املنتجات.

أ5) أو  منتجها  وتسويق  إنشاء)

منتجات أخرى مماثلة.

املعامالت) جميع  عام،) وبوجه 

أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

التي قد تتعلق) املنقولة أو العقارية،)

بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة أو بأ5 أشياء)مماثلة أو ذات)

صلة.

البيراء،) الدار  (: املقر االجتماعي)
(،10 رقم) (،1 زنقة) أوكوك،) تجزئة 

كاليفورنيا.

املدة):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

في) للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

 100 إلى) مقسمة  درهم  (10.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للحصة موزعة كالتالي):

 (( ملسفر) الجليل  عبد  السيد 

حصة اجتماعية.

 (( ملسفر) الحميد  عبد  السيد 

حصة اجتماعية.

 (( ملسفر) عبدو  محمد  السيد 

حصة اجتماعية.

حصة) ((( ملسفر) امي2  السيد 

اجتماعية.

حصة) (1( ملسفر) امينة  السيدة 

اجتماعية.

املجموع):)100)حصة اجتماعية.

تسير الشركة وذلك ملدة) (: اإلدارة)

عبد) السيد  غير محدودة من طرف 

الحميد) عبد  والسيد  الجليل ملسفر 

ملسفر.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

 19 بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)8)7729.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

التجار5 لدى املحكمة التجارية للدار)

 (0(1 أبريل) (19 بتاريخ) البيراء،)

تحت رقم)81)299.
األستاذة كنزة مسفر

موثقة
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ارميد
شركة ذات مسؤولية محدودة

للشريك الوحيد

السجل التجار5 بالرباط : 1209)1

تأسيس الشركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  ((0(1 أبريل) (1(

محدودة خصائصها) مسؤولية  ذات 

كالتالي):

التسمية):)ارميد.
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الهودال) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

قطاع)10)بلوك أ تجزئة)7)حي الرياض)

الرباط.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

خارجه) أو  املغرب  داخل  سواء)

لحسابها أو لحساب اآلخرين):

بيع وشراء)وكراء)األجهزة الطبية.

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

مقسمة) درهم  (100.000 مبلغ) في 

درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة تعود كلها للشريك)

الوحيد.

 1000 أحمد) العمراني  السيد 

حصة.

التسيير):)تم تعيي2 العمراني أحمد)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

منفرد للسيد العمراني أحمد لجميع)

العقود واملعامالت.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط) كتابة  لدى  القانوني 

وقد تم) بالرباط.) التجارية  باملحكمة 

تسجيلها بالسجل التجار5 تحت رقم)

19)11)بتاريخ)0))أبريل)1)0).
وهذا بمثابة مقتطف وبيا2
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SM&MR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي : )1 زنقة 

صبر5 بوجمعة شقة 6

الدار البيراء - 0100)

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2(7783

قفل التصفية
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)ديسمبر)0)0))تقرر حل))

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)

SM&MR درهم) (10.000 رأسمالها)

زنقة) (1( االجتماعي) مقرها  وعنوا2 

صبر5 بوجمعة شقة)6)الدار البيراء)

- 0100))نتيجة لبدو2 نشاط.

موزير) أ2  سوفي  السيد  (: وعي2)
)I()كليفورنيا كولف روسور) وعنوانه)
الدار البيراء) ((01(0 ب) (1( عمارة)

كمصفي للشركة.
وقد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) (1( وفي) ((0(1 يناير) (30 بتاريخ)
صبر5 بوجمعة شقة)6 الدار البيراء 

.(0100 -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيراء.
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MAJI OPTIC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
019))تم وضع) 2))أبريل) البيراء)في)
ذات) للشركة  األسا�صي  القانو2 
املميزات) لها  املحدودة  املسؤولية 

التالية):
MAJI OPTIC(:(التسمية

الغرض):)للشركة الغرض التالي):
واالستيراد) والبيع  الشراء)
بشكل) والتجارة  والتمثيل  والتصدير 
عام لجميع السلع واملنتجات املصنعة)
واملجوهرات) والنظارات  والساعات 

واألصناف املتنوعة للهدايا.
من) امللكية  حقوق  استثمارات 
االكتتاب والتخصيص) خالل اقتناء)
الشركات) جميع  في  والتبادل 
املالية) أو  التجارية  أو  الصناعية 

املنقولة أو العقارات.
واستغالل) اقتناء،) الحصول،)
جميع الشهادات وعالمات ومعامالت)
شراء) بها،) اإلسهام  بيعها،) الصنع،)
لفائدة) بالرخص  واإلسهام  والتنازل 

الشركة.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية،)املنقولة،)العقارية،)املالية،)
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)
أو املساهمة) بالغرض املذكور أعاله،)

في تطور الشركة.
باب) زنقة  (3 (: االجتماعي) املقر 
(- باب أنفا عمارة س) املنصور فراء)

الدار البيراء.

املدة):)99)سنة إال في حالة انحالل)
قبل األوا2 للشركة أو تمديد املدة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)
مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 
جميعها) الواحدة،) للحصة  درهم 
 320 منها) خصص  نقدا،) محررة 
و330  عزيزة  ملسفر  للسيدة  حصة 
و330  الحري�صي  جاد  للسيد  حصة 

حصة للسيد إناس الحري�صي.
السيد) تعيي2  تم  (: التسيير)
مسير) بصفة  محمود  الحري�صي 

للشركة.
الخالصة) األرباح  توزع  (: األرباح)
للشركة املحققة سنويا بعد الخصم)
في) عليه  املتفق  والخصم  القانوني 
نسبة) بحسب  األساسية،) القواني2 

الحصص املكونة للرأسمال.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
لوالية) لالستثمار  الجهو5  باملركز 
الدار البيراء)بتاريخ)2)يوليو)019)،)
التجار5) بالسجل  سجلت  الشركة 
البيراء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت رقم)237897.
للتلخيص واإلشارة

املسير
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كابيطاليا
))،)شارع شجرة القدس،)قطاع)19،)بلوك س

حي الرياض،)الرباط

 Z ET COM TECHNOLOGIE
MAROC

SARL
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
1)0))تقرر) )))مارس) املنعقد بتاريخ)

ما يلي):
 Z ET من) الشركة  تسمية  تغيير 
 COM TECHNOLOGIE MAROC
 BAREA INFRA SARL إلى) (SARLAU

AU
النظام) من  (3 البند) تعديل 

األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم)999)11.
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SOCIETE SDH PROD
SARL

رأسمالها 100.000 درهم
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
يناير) (6 بتاريخ) واملنعقد  للشركة،)

1)0))التغييرات التالية):
التسيير):)عي2 السيد عبد الحكيم)
ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  شلوط،)

غير محدودة.
العام على استقالة) وافق الجمع 

السيد أحمد الدغوغي.
تغيير املقر إلى):)6)زنقة ازكزا شقة)9 

أكدال الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  وتم 
أبريل) ((0 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)7)2).
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JNANAT SOUSS
ش.م.م

بمقت�صى عقد عرفي خاص مؤرخ)
(،(0(1 فبراير) (2 بتاريخ) وجدة،) في 
فبراير) (8 بتاريخ) بوجدة  ومسجل 
التنظيمية) القواني2  أنشئت  ((0(1
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
للشريك الوحيد وتحمل الخصائص)

التالية):
JNANAT SOUSS (: التسمية)

ش.م.م.
الهدف):)الشركة تهدف إلى):

إنتاج وتسويق الزيوت األساسية،)
البيع) لهدف  والتغليف،) املعالجة 
للغداء،) أركا2  زيوت  خاصة 

التجميل...
واملعدات) الخام  املواد  استيراد 

التقنية الالزمة لهذا النشاط.
العمليات) جميع  عام  وبشكل 
التجهيزية،) الصناعية،) التجارية،)
بكش) املرتبطة  واملالية  العقارية 
مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكورة)
تطويرها) أو  تحقيقها  بإمكانها  والتي 
أو) مباشرة  كل مساهمة  إلى  إضافة 
غير مباشرة،)وبأ5 شكل من األشكال)
نفس) ذات  أو  املشابهة  املقاوالت  في 

األهداف.
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حي) وجدة،) (: االجتماعي) املقر 

ريا�صي،)تجزئة بنحمو،)طريق أطلس)

1،)رقم)77.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي مع إمكانية تمديدها)

أو حلها قبل انتهاء)املدة وذلك حسب)

الشروط املتفق عليها في إطار القانو2)

والقواني2 التنظيمية للشركة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)

حررت ووزعت كما يلي):

السيد احمد فياللي)00))حصة.

 (00 اولحيا2) العربي  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

التسيير):)يسير الشركة

الحامل) فاللي  احمد  السيد 

.F6(09(8(للبطاقة الوطنية رقم

الحامل) ولحيا2  العربي  السيد 

.F2(6392(للبطاقة الوطنية رقم

للتصرف) الصالحيات  كامل  مع 

الشركة) باسم  الظروف  جميع  في 

باإلمراء)املنفصل للمسير.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

وبع) األرباح  كل  على  (: األرباح)

اقتطاع) يتم  الخسائر  كل  احتساب 

االحتياط) تكوين  أجل  من  (20/1

االقتطاعات) جميع  وبعد  القانوني،)

القانونية يتم تقسيم األرباح الصافية)

بي2 الشركاء)كل حسب الحصص التي)

هي في حوزته.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  الربط  بكتابة 

مارس) (2 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)0))تحت رقم)786.
بمثابة مقتطف وبيا2 املسير

279 P

STE MED PRO FES
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال : 300.000 درهم

املقر االجتماعي : محل رقم 1، 

بالطابق األر�صي، إقامة مكاتب 

ياسي2، شارع موال5 رشيد، حي 

األطلس، فاس

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

املنعقد) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم تأسيس) (،(0(1 فبراير) (18 بتاريخ)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):

.STE MED PRO FES(:(التسمية

سواء) الشركة  تهدف  (: الهدف)

داخل) الغير،) لحساب  أو  لحسابها 

املغرب أو خارجه إلى):

التصدير) طبية،) مستلزمات  بيع 

واالستيراد.

(،1 رقم) محل  (: االجتماعي) املقر 

مكاتب) إقامة  األر�صي،) بالطابق 

حي) رشيد،) موال5  شارع  ياسي2،)

األطلس،)فاس.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجار5.

يتكو2 رأسمال) (: املساهم الوحيد)

3000)حصة اجتماعية) الشركة من)

موزعة على) درهم لكل واحدة،) (100

الشكل التالي):

 1(00 ادريس) هاشك  السيد 

حصة اجتماعية)؛

السيدة وفاء)خير هللا)00)1)حصة)

اجتماعية.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة وفاء)خير هللا.

لكل) القانوني  اإليداع  تم  قد 

الشركة) بتأسيس  املتعلقة  الوثائق 

بتاريخ) بفاس  التجارية   باملحكمة 

6)أبريل)1)0))وتم تقييدها بالسجل)

التجار5 بفاس تحت رقم)1)671.

280 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111،)شارع ولي العهد،)طنجة

 STE ASSURANCES AL
BARAKA

SARL
تأمينات البركة ش.ذ.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : طنجة، شارع 
العربية السعودية، بئر أحرشو2، 

القطعة 2101، الطابق األر�صي
س.ت : 70793

تصفية مسبقة للشركة
أ)-)بموجب قرارات محرر الجمع)
املنعقد) العام الغير العاد5 للشركاء)
 (0(1 فبراير) ((2 بتاريخ) بطنجة 
البركة«) »تأمينات  املسماة) للشركة 
درهم،) (100.000 ش.ذ.م.م رأسمالها)
شارع) بطنجة،) االجتماعي  مقرها 
أحرشو2،) بئر  السعودية،) العربية 
(،(1 الطابق األر�صي) (،2101 القطعة)

تقرر ما يلي):
تصفية الشركة)»تأمينات البركة«)

ش.ذ.م.م تصفية نهائية.
تعيي2 مصفي للشركة في شخص)

السيد يوسف بومحسن.
تحديد مقر التصفية بالعنوا2 التالي)
:)طنجة،)شارع العربية السعودية،)بئر)
الطابق) (،2101 القطعة) أحرشو2،)

األر�صي.
املحكمة) لدى  اإليداع  تم  (- ب)
التجارية بطنجة بتاريخ))1)أبريل)1)0) 

تحت رقم)66)21).
مقتطف وبيا2 النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

281 P

LA SUERTE
 RESIDENCE AL AZIZIA BD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
3ème(ETG(N°20, TANGER

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�صى عقد عرفي سجل بطنجة)
بتاريخ)7)أبريل)1)0))تم وضع القانو2)
 LA SUERTE SARL األسا�صي لشركة)

AU)ذات املميزات التالية)):

الشريك):
مغربي) الصروخ،) محمد  السيد 
ببني) (1927 سنة) مزداد  الجنسية،)
العرائش والساكن باملنطقة) كرفت،)
رقم) القطعة  اجزناية،) الصناعية 
والحامل) طنجة  اجزناية،) (،(33

.L3766((لبطاقة التعريف رقم
 LA SUERTE SARL (: التسمية)

.AU
الغرض):

 TRANSPORT DE BAGAGES
 NON ACCOMPAGNES POUR

.LE COMPTE D’AUTRUI
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة خصصت كما يلي):
 1000 الصروخ) محمد  السيد 

حصة.
 RESIDENCE AL(:(املقر االجتماعي
 AZIZIA BD ROYAUME ARABIE
 SAOUDITE 3ème( ETG( N°20,

.TANGER
املدة : 99 سنة.

التسيير : تم تعيي2 السيد محمد 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الصروخ 

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 التجارية بطنجة بتاريخ)13)أبريل)1)0) 

تحت رقم)3260.
بمثابة مقتطف وبيا2

282 P

شركة انفست برو ايموبيليي
INVEST PRO IMMOBILIER

املقر الرئي�صي : إقامة العزيزية، شارع 
اململكة العربية السعودية، الطابق 3 

رقم 0)، طنجة
العام) الجمع  محرر  قرار  بعد 
1)0))يبدو) 7)مارس) الغير العاد5 في)

أ2 األخير قرر):
أسهم) ملكية  نقل  املصادقة على 
الشركة والتعديل القانوني الناتج عنها.
تحويل الشكل القانوني للشركة.

6)و7)من النظام) تم تعديل املادة)
األسا�صي وفقا لذلك.
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إجراء)اإليداع القانوني في املحكمة)
التجارية بطنجة بتاريخ)2)ما5)1)0) 

تحت رقم)30)3.
283 P

شركة شمال أفريقيا املالية 
والتجارية

SOFCOMAN
شركة ذات مسؤولية محدودة
املقر الرئي�صي : طنجة، 3 شارع 

الفارابي
بعد قرار محرر الجمع العام الغير)
يبدو أ2) ((0(1 فبراير) ((2 العاد5 في)

األخيرة قد قررت):
أكال5 محمد) السيد  وفاة  إعال2 
لطفي الشريك وقرار استمرار الشركة)

مع ورثته.
لرأس) الجديد  التوزيع  مراقبة 

املال االجتماعي.
املصادقة على قواني2 اإلدارة التي)
املعمر5) الوسيني  السيدة  نفذتها 

سعاد.
املعمر5) الوسيني  السيدة  تعيي2 

سعاد مديرا للشركة.
من) و)1) و7) (6 املادة) تعديل  تم 

النظام األسا�صي وفقا لذلك.
إجراء)اإليداع القانوني في املحكمة)
التجارية بطنجة بتاريخ)2)ما5)1)0) 

تحت رقم)31)3.
284 P

STE LIAM TRANS
SARL AU

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) ((0(1 فبراير) (1(
 STE LIAM(ذات املسؤولية املحدودة
الشكل) على  (TRANS SARL A AU

التالي):
 STE LIAM (: الشركة) تسمية 

.TRANS SARL
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد.

غرض الشركة):)نقل البرائع على)
االستيراد) والدولي،) الوطني  الصعيد 

والتصدير،)نقل برائع الغير.

زنقة) (،7 الرقم) (: االجتماعي) املقر 
سيد5 سليما2،) حي الهناء) النهرة،)

بركا2.
مدة) تحديد  تم  (: الشركة) مدة 
أق�صى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 
وكذا) السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمديد والكل وفقا للقواني2)

السارية املفعول.
تحديد) تم  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)

تم تقديمها نقدا.
الشريك الوحيد):

مغربي) بولهبوب،) حسن  السيد 
أكتوبر) (11 بتاريخ) مزداد  الجنسية،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1993
القاطن) (FA1((919 رقم) الوطنية 
بحي بولغالغ،)سيد5 سليما2،)بركا2)

شريك ومسير وحيد في الشركة.
وتلزم) الشركة  تسير  (: التسيير)
بولهبوب،) حسن  السيد  بإمراء)
بتاريخ) مزداد  الجنسية،)  مغربي 
لبطاقة) الحامل  (،1993 أكتوبر) (11
 FA1((919 رقم) الوطنية  التعريف 
سيد5) بولغالغ،) بحي  القاطن 
يتعلق) ما  كل  في  بركا2  سليما2،)
القانونية واإلدارية واملالية) باملسائل 

للشركة.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني بكتابة)
ببركا2) االبتدائية  املحكمة  ضبط 
رقم) تحت  ((0(1 مارس) (17 بتاريخ)

.2021/149
285 P

STE JOUHRI ISTANBOLE
SARL

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  ((0(1 مارس) ((9
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)
 STE JOUHRI ISTANBOLE وحيد)

SARL)على الشكل التالي):
 STE JOUHRI (: الشركة) تسمية 

.ISTANBOLE SARL
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
االستيراد) (: الشركة) غرض 
والتصدير،)األشغال املختلفة،)بيع مواد)

 Fabrication De(البناء،)تجهيز املطابخ

.Sove Et Pose

ماني) عمارة  (: االجتماعي) املقر 

وزنقة) فاس  زنقة  شارع  (،( اليكس)

رقم العقار) السلطا2 موال5 محمد،)

40/74718،)بركا2.

مدة) تحديد  تم  (: الشركة) مدة 

أق�صى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 

وكذا) السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت التمديد والكل وفقا للقواني2)

السارية املفعول.

تحديد) تم  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (100.000 رأسمال الشركة في)

تم تقديمها نقدا.

الشركاء):

مغربي) جوهر5،) خالد  السيد 

سبتمبر) (1( مزداد بتاريخ) الجنسية،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1977

القاطن) (FA(9622 رقم) الوطنية 

بركا2) الشويحية،) اوزغت  بدوار 

شريك ومسير وحيد في الشركة)؛

نور5،) محمد  ديرماز  السيد 

بتاريخ) مزداد  الجنسية،) مغربي 

رقم) السفر  لجواز  الحامل  (،1978

شريك) بتركيا،) قاطن  (U03(0(783

في الشركة.

وتلزم) الشركة  تسير  (: التسيير)

بإمراء)السيد خالد جوهر5،)مغربي)

سبتمبر) (1( مزداد بتاريخ) الجنسية،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1977

القاطن) (FA(9622 رقم) الوطنية 

بدوار اوزغت الشويحية،)بركا2 في كل)

ما يتعلق باملسائل القانونية واإلدارية)

واملالية للشركة.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

ببركا2 بتاريخ)7)أبريل)1)0))تحت رقم)

السجل التجار5)2021/192.

286 P

OUKILI’S
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
قرر الشركاء) ((0(1 يناير) (10 بتاريخ)
شركة) (OUKILI’S SARL لشركة)
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
املسبق) الحل  درهم،) (100.000

للشركة.
بكاو5) نجاة  السيدة  وتعتبر 
كمصفية رئيسية للشركة إذ اهتمت)

بتصفية جميع أصول الشركة.
اإليداع):)تم اإليداع القانوني بكتابة)
لبركا2) االبتدائية  املحكمة  ضبط 
رقم) تحت  ((0(1 مارس) ((2 بتاريخ)

.2021/169
287 P

STE SOHAGHARB TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 60.000 درهم

مقرها االجتماعي : دوار الكساكسة 
موال5 بوسلهام، سوق األربعاء 

الغرب، إقليم القنيطرة
تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)1))أبريل)
 STE تم وضع قواني2 الشركة) ((0(1
SOHAGHARB TRANS SARL)ذات)

املميزات التالية):
 STE SOHAGHARB (: التسمية)

.TRANS
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع):)نقل املستخدمي2.

الكساكسة  دوار   : الرئي�صي) املقر 
األربعاء  سوق  بوسلهام،  موال5 

الغرب.
الرأسمال):)60.000)درهم.
التسيير):)الحوات محمد.

من) تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)
التسجيل الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى) الربط  بكتابة  اإليداع  تم 
األربعاء) بسوق  االبتدائية  املحكمة 
تحت) ((0(1 أبريل) ((1 الغرب بتاريخ)

رقم)2021/57.
288 P
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STE ALILOUAGRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : حي هند مجموعة 
املسيرة، رقم 83، سوق األربعاء 

الغرب، إقليم القنيطرة
تأسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)1))أبريل)
 STE تم وضع قواني2 الشركة) ((0(1
ALILOUAGRO SARL)ذات املميزات)

التالية):
 STE ALILOUAGRO (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع):)تدبير الشؤو2 الفالحية.
: حي هند مجموعة  املقر الرئي�صي)
األربعاء  سوق   ،83 رقم  املسيرة، 

الغرب.
الرأسمال):)100.000)درهم.

التسيير):)عليلو محمد.
من) تبتدئ  سنة  (99 (: املدة)
التسجيل الرسمي باملصالح اإلدارية.

لدى) الربط  بكتابة  اإليداع  تم 
األربعاء) بسوق  االبتدائية  املحكمة 
تحت) ((0(1 أبريل) ((1 الغرب بتاريخ)

رقم)2021/56.
289 P

SA LAMAR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الواحد
رأسمالها : 80.000 درهم

 املقر االجتماعي : زنقة اشبيلية، 
رقم )1، حي السالم، الخميسات

الطارئ) العام  الجمع  إثر  على 
بمقرها) (SA LAMAR CAR لشركة)
حي) (،1( زنقة اشبيلية رقم) (: الكائن)
السالم،)الخميسات بتاريخ))1)مارس)

1)0))تقرر ما يلي):
الحل املسبق.

سمار5) هللا  عبد  السيد  تعيي2 
كمصفي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالخميسات بتاريخ)3))مارس)

1)0))تحت رقم)111.
من أجل املستخرج واإلنجاز

290 P

SOCODIST TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 0.000) درهم

املقر االجتماعي : رقم 37 ديار 
املنصور، الخميسات

الطارئ) العام  الجمع  إثر  على 
 SOCODIST TRANS SARL لشركة)
ديار) (،37 رقم) (: االجتماعي) بمقرها 

املنصور،)الخميسات،)تقرر ما يلي):
بيع حصص.

للسيدة) يعال  اسعيد  السيد  باع 
وأصبح) حصة  (100 الكرشال) اسيا 

التقسيم الجديد كما يلي):
السيد حسيني علي)900)حصة)؛

السيدة اسيا الكرشال)100)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالخميسات بتاريخ)30)مارس)

1)0))تحت رقم)112.
من أجل املستخرج واإلنجاز
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STE MATA AGRO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع ابن سينا، 
التقدم، تيفلت

بمقت�صى عقد عرفي بالخميسات)
تأسيس) تم  ((0(1 مارس) (1( بتاريخ)
قانو2 شركة ذات املواصفات التالية)):

 STE MATA AGRO (: التسمية)
.SARL

واالستيراد،) التصدير  (: املوضوع)
ومواد) الفالحية  املواد  جميع  بائع 
األشغال املختلفة) السقي بالتنقيط،)

والبناء.
املقر االجتماعي):)شارع ابن سينا،)

التقدم،)تيفلت.

املدة):)99)سنة.
التسيير):)السيد الخادمي املهد5.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
قيمة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم وهي مقسمة كالتالي):
السيد الخادم املهد5)00))حصة)؛

السيد الخادم طارق)00))حصة)؛
املجموع)1000)حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
يناير إلى)31)ديسمبر.

تم اإليداع القانوني بكتابة الربط)
تحت) بتيفلت  االبتدائية   باملحكمة 

رقم)99)بتاريخ فاتح أبريل)1)0).
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CHAPLIN PROD
SARL AU

رقم التقييد بالسجل التجار5 : 
1233((

تحويل مقر الشركة
املؤرخ) العام  االجتماع  بمقت�صى 
بحيث) (،(0(0 أكتوبر) ((7 بتاريخ)
العنوا2) من  الشركة  مقر  تغيير  تم 
شقة) األبطال،) شارع  (1( القديم،)
العنوا2) إلى  الرباط  أكدال،) (،2 رقم)
شارع بارتيس لومومبا،) (،63 الجديد)

شقة رقم)6،)حسا2،)الرباط.
تم إيداع امللف باملحكمة التجارية)

بالرباط بتاريخ))1)فبراير)1)0).
293 P

مكتب االستشارة)CCM CONSEILS)ش.م.م
رقم)136)شارع القاهرة،)الطابق األول،)شقة)

رقم))،)كومطراف)1،)تمارة
الهاتف):)28 )2 62 37)0
الفاكس):)62 27 62 37)0

 LES GRANDES CARRIERES
DU NORD

SARL
ش.م.م

الكائن مقرها : رقم 136 شارع 
 القاهرة، الطابق الثاني، شقة 

رقم 2، كومطراف 1، تمارة
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
تأسيس) تم  قد  ((0(1 مارس) ((9
 LES GRANDES CARRIERES(شركة

ذات املسؤولية) (DU NORD SARL
الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):
 LES GRANDES (: التسمية)

.CARRIERES DU NORD SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم.

الهدف االجتماعي):
استغالل املقالع)؛

املختلفة) األشغال  في  مقاول 
وأشغال البناء.

الشركاء):
سناء)الزاكي)00))حصة)؛

فؤاد الغري�صي)00))حصة)؛
أمامة اقالل)100)حصة)؛
مريم اقالل)100)حصة)؛

محمد الفاتح اقالل)100)حصة.
التسيير):)كريم اقالل مسير للشركة.

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالسجل التجار5 باملحكمة التجارية)
تحت) ((0(1 أبريل) ((1 بتمارة بتاريخ)

رقم)763)13.
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CENABETON
SARL AU
سينابيتو2

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الواحد

املقر االجتماعي : للشركة : سكتور )1 
إقامة جود، شقة )، حي الرياض، 

الرباط
بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 
بتاريخ) واملسجل  ((0(1 أبريل) (( 
))أبريل)1)0))تأسست الشركة ذات)

املواصفات اآلتية):
(: للشركة) االجتماعية  التسمية 

»شركة سينابيتو2«.
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الواحد
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(: للشركة) االجتماعي  النشاط 

البرائع) نقل  الخرسانة،) صناعة 

في) مختلفة  أعمال  والعام،) الخاص 

البناء،)االستيراد والتصدير.

:)سكتور) املقر االجتماعي للشركة)

)1)إقامة جود،)شقة))،)حي الرياض،)

الرباط.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)

100)محرر) 1000)حصة من فئة) إلى)

كليا):

 1000 بنبراهيم) جواد  السيد 

حصة.

التسيير):)أسند تسيير الشركة إلى)

السيد جواد بنبراهيم.

السنة املالية):)تبدئ من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.

السجل التجار5 رقم)13)1)1.
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ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكتب رقم)62،)الدار البيراء

NEO REGIE
شركة مجهولة االسم ذات مجلس 

اإلدارة

الرأسمال : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 37، زنقة جالل 

الدين السيوطي، الدار البيراء

املرقم بالسجل التجار5 9)62))

التعريف الرريبي )2028103

نقل املقر االجتماعي
بتاريخ) العام  الجمع  قرر  (- (1 

8))ديسمبر)0)0))ما يلي):

نقل املقر االجتماعي املوجود حاليا)

زنقة جالل الدين السيوطي،) (37 في)

(: التالي) العنوا2  إلى  البيراء)  الدار 

32،)زنقة الديوانة،)الدار البيراء.

يترتب عن ذلك تعديل املادة)2)من)

النظام الداخلي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

للدار) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت) ((0(1 أبريل) (7 بتاريخ) البيراء)

الرقم)9)7736.

3)-)تم التسجيل بالسجل التجار5)

بتاريخ)7)أبريل)1)0))تحت الرقم)3)133 

من السجل الترتيبي.
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ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكتب رقم)62،)الدار البيراء

CASA CLEOPATRA

شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 000.000.) درهم

مقرها االجتماعي : )1 طريق 

مديونة، دوار ليساسفة، جماعة 

املجاطية اوالد الطالب، الدار البيراء

 املرقم بالسجل التجار5 تحت 

رقم )19372

التعريف الرريبي رقم 0)639))

رفع رأسمال الشركة
العام) الجمع  على  بناء) (- (1

 (0(1 مارس) (2 االستثنائي املؤرخ في)

تقرر) (CASA CLEOPATRA  لشركة)

ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  رفع 

 6.000.000 إلى) درهم  ((.000.000

قبل) من  بالكامل  مدفوعة  درهم 

املساهمي2 لصالح الشركة.

يترتب عن ذلك تعديل املادة)6)و7 

من النظام الداخلي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- ((

بالدار) التجارية  باملحكمة  الربط 

البيراء)بتاريخ))))مارس)1)0))تحت)

الرقم)2)7717.

3)-)تم التسجيل بالسجل التجار5)

الرقم) تحت  ((0(1 مارس) ((( بتاريخ)

11293)من السجل الترتيبي.
املسير
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ALLIANCE EXPERTISE

 مقر الشركة):)املعراج سنتر،)301)شارع)

عبد املومن،)مكتب رقم)62،)الدار البيراء

LG TRAITEUR
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال : 10.000 درهم

(I( مقرها االجتماعي : )12 الحي 

االوداية 1، أوالد دليم املطع 

العمارة، تمارة

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
في) مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
13)يناير)1)0))تمت صياغة القانو2)

التأسي�صي لشركة محدودة املسؤولية)

خصائصها على النحو التالي):

.LG TRAITEUR(:(اسم الشركة

هدف) يتجلى  (: الشركة) نشاط 

الشركة في املغرب أو في أ5 بلد آخر)

في):

خدمات املمو2)؛

إعداد الوجبات)؛

من) املنتجات  وتوزيع  إعداد 

املأكوالت الوطنية والدولية)؛

استيراد جميع املنتجات أو املواد)

الالزمة لتشغيلها)؛

املنتجات) وتصنيع  البحث 

الغذائية وكيفية استغالها)؛

األحداث) جميع  وتنظيم  إنتاج 

واملناسبات)؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

في جميع الشؤو2 التجارية املرتبطة)

خالل) من  الذكر  السالفة  باألشياء)

إنشاء)شركات جديدة أو وكاالت كيفما)

كا2 نوعها أو عن طريق املساهمة)؛

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

املالية،)العقارية،)التجارية املنقولة أو)

الغير املنقولة والتي لها عالقة مباشرة)

أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة)

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

درهم) (10.000 قيمته) (: الرأسمال)

 100 بقيمة) حصة  (100 إلى) قسمة 

درهم للواحدة،)مسند منها)0))حصة)

إلى السيدة نزهة عواد و0))حصة إلى)

السيدة ليلى العمراني جمال.

 مقر الشركة):))12)الحي االوداية)1 

أوالد دليم املطع العمارة،)الدار البيراء.

99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجار5.

نزهة) السيدة  التسيير:) هيأة 

العمراني جمال) ليلى  عواد والسيدة 

كمسيرتي2 ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

حول األرباح) (: االحياطي القانوني)

)%)ألجل صندوق االحتياطي) تقتطع)

القانوني.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بواسطة) البيراء) بالدار  التجارية 

املركز الجهو5 لالستثمار لوالية الدار)

البيراء.
هيئة التسيير
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CAPITAL BRICOLAGE

SARL AU

حي املسيرة رقم )137، يعقوب 

املنصور، الرباط

تأسيس شركة
املحرر) العرفي  العقد  بمقت�صى 

والتي) ((0(1 مارس) (8 بالرباط بتاريخ)

تحمل الخصائص التالية):

 CAPITAL (: الشركة) تسمية 

.BRICOLAGE SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

تاجر معدات) (: الهدف االجتماعي)

الكهربائية.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

حي املسيرة رقم) (: املقر االجتماعي)

)137،)يعقوب املنصور،)الرباط.

التسيير):)السيد منير كفال.
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رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

درهم لكل حصة مقسمة كما يلي):

السيد منير كفال)1000)حصة.
(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

6)9)11)بالرباط.
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STE RASTAJ
SARL

الغير) العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

تقر) ((0(1 مارس) (2 ليوم)  العاد5 

ما يلي):

اجتماعية) حصة  (320 تفويت)

اململوكة للسيد سويبا عبد املجيد إلى)

السيد رحال زلزولي)؛

اجتماعية) حصة  (330 تفويت)

إلى) محمد  رافعي  للسيد  اململوكة 

السيد رحال زلزولي)؛

اجتماعية) حصة  (330 تفويت)

إلى) ادريس  رافعي  للسيد  اململوكة 

السيد رحال زلزولي.

الحصص) مجموع  ليصبح 

مملوكة) حصة  (1000 االجتماعية)

للسيد رحال زلزولي.

املسيرا2) استقالة  تقرر  كما 

للشركة السيد رافعي محمد والسيد)
رحال) السيد  وتعيي2  ادريس  رافعي 

زلزولي مسيرا وحيدا للشركة.

السيد) ذمة  إبراء) أيرا  وتقرر 

رافعي) محمد  والسيد  رافعي  ادريس 

على تسيرهما للشركة منذ تأسيسها.

الشركة) مقر  تغيير  أيرا  وتقرر 

شارع) (،7 رقم) البستا2  إقامة  من 

دال بلوك ج ا،)بلوك ش س)))مكازة،)
سال) تابريكت  الرحمة،) حي  (،1 رقم)
تجزئة العثمانية،) (،( رقم) إلى مكازة،)

قطاع الوئام للعيايدة،)سال.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تحيي2 القانو2 األسا�صي للشركة.
التجار5) بالسجل  اإليداع  تم 

للمحكمة االبتدائية لسال تحت رقم)

36228)بتاريخ)19)أبريل)1)0).
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 Y.M.A CONSULTING &

INGENIERIE

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد

بمقت�صى عقد عرفي بسال بتاريخ)

القانو2) وضع  تم  (،(0(1 مارس) (8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 Y.M.A (: االجتماعية) التسمية 

 CONSULTING( &( INGENIERIE

.SARL AU

الهدف االجتماعي):

دراسات)؛

مراقبة األعمال)؛

الخبرة واالستشارات.

موال5) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

(،8 30،)الشقة) أحمد لوكيلي،)عمارة)

حسا2،)الرباط.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم موزعة على)1000)حصة من فئة)

100)درهم للحصة وزعت كما يلي):

 1000 الورديو5) نجيب  السيد 

حصة.

من) تبدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):)السيد نجيب الورديو5)

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيداع السجل التجار5 بمكتب)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) ((1 بتاريخ)

.1(1269
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POLYNET
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
مؤرخ في تمارة بتاريخ)31)مارس)1)0) 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

محدودة بشريك وحيد)):
التكييف،) (: االجتماعي) الهدف 

السباكة،)نجارة األملنيوم.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة):
السيد نجيم الحسني)1000)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)9)1)شارع القاهرة،)رقم))،)

تمارة.
املسير):)السيد نجيم الحسني.

(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
721)13)تمارة.
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ALABIR TRADING
عرفي) أو  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
مؤرخ في تمارة بتاريخ))))مارس)1)0) 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

محدودة بشريك وحيد)):
الهدف االجتماعي):)مطعم،)تنظيم)

الحفالت.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة):
 1000 الهيشو) االله  السيد عبد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)9)1)شارع القاهرة،)رقم))،)

تمارة.

املسير):)السيد عبد االله الهيشو.
(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

739)13)تمارة.
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 C.S.E CONSEILS
SOLUTIONS

تأسيس
تم) العام،) الجمع  بمقت�صى 
ذات) لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

بموجب املقتريات التالية):
 C.S.E CONSEILS (: االسم)

.SOLUTIONS
االلكترونية،) التجارة  (: املوضوع)
خدمات) إدارية،) نصائح  توصيل،)
والشركاء) واالستشارات  للشركات 

والتمثيل التجار5.
شارع) (،26 (: االجتماعي) املقر 
(،17 رقم) (،( الطابق) الزرقطوني،)

الدار البيراء.
الرأسمال):)يقدر ب)10.000)درهم)
الواحدة) حصة تقدر  (100 إلى) مجزأ 
ب)100)درهم تم توزيعها على الشكل)

التالي):
السيد كردود5 صالح الدين)100 

حصة.
الشركة مسيرة) (: التسيير واإلدارة)
صالح) كردود5  السيد  طرف  من 

الدين ملدة غير محدودة.
تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجار5  بالسجل  الشركة 

البيراء)تحت رقم)296139.
305 P

لف�صي خدمات
تأسيس

تم) العام،) الجمع  بمقت�صى 
ذات) لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

بموجب املقتريات التالية):
االسم):)لف�صي خدمات.

تقديم وجبات الطعام) (: املوضوع)
للشركات واملجتمعات،)إدارة التموين)

للمجتمعات،)تنظيم األحداث.
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شارع) (،26 (: االجتماعي) املقر 

(،17 رقم) (،( الطابق) الزرقطوني،)

الدار البيراء.

الرأسمال):)يقدر ب)80.000)درهم)

1000)حصة تقدر الواحدة) مجزأ إلى)

80)درهم تم توزيعها على الشكل) ب)

التالي):

السيد لف�صي جعفر)1000)حصة.

الشركة مسيرة) (: التسيير واإلدارة)

من طرف السيد لف�صي جعفر ملدة)

غير محدودة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) التجار5  بالسجل  الشركة 

البيراء)تحت رقم)293633.
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RABAT TRACT
SARL

استثنائي) عام  جمع  بمقت�صى 

 (0(0 سبتمبر) (12 الرباط) في  حرر 

 RABAT TRACT الشركة) قرر شركاء)

ش.م.م ما يلي):

السيدة) ملياء،) عكرش  )السيدة 

أنديجار) السيدة  هدى،) عكرش 

عبد) عكرش  السيد  وورثة  عائشة()

السيد) نزهة،) عكرش  )السيدة  هللا)

حصصهم) بتفويت  رشيد() عكرش 

للسيد) سهما  (2((0 أ5) بالكامل 

عكرش عبد الرحما2.

لتصبح األسهم على النحو التالي):

الرحما2) عبد  عكرش  السيد 

81)7)حصة)؛

السيد عكرش سامي)833)حصة)؛

السيدة اجانا سيهام)))1)حصة)؛

هللا) عبد  السيد  الراحل  وريث 

)عمر عكرش()1761)حصة.

القانو2) من  (6 املادة) تعديل 

األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الربط)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

0)8)11)بتاريخ))1)أبريل)1)0).
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2 م م  ترافو
 شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
 (019 ما5) ((0 بتاريخ) االستثنائي 
لشركاء)))م م ترافو،)شركة محدودة)
املسؤولية بشريك وحيد،)رأس مالها)
االجتماعي) مقرها  درهم،) (100.000
طارق) شارع  (2 رقم) بعمارة  الكائن 
الطابق الثالث) (3 ابن زياد شقة رقم)

تمارة،)تقرر ما يلي):
التي) اجتماعية  حصة  ((00 بيع)
كا2 يملكها))السيد سعيد مرزوف إلى)
السيد محمد رجدالي الذ5 كا2 يملك)
تصبح) وبهذا  اجتماعية  حصة  ((00
الحصص مقسمة على الشكل اآلتي):)
مالك) رجدالي  محمد  السيد 

الوحيد)1000)حصة اجتماعية.
للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 
إلى) املسؤولية  محدودة  شركة  من 
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.
السيد) إلى  التسيير  مهام  إسناد 
محمد رجدالي كشريك وحيد ملدة غير)

محدودة.
تحيي2 القانو2 األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)786)11 

بتاريخ)12)أبريل)1)0).
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اتنشتي الرياض
 شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
 (0(1 يناير) (1( بتاريخ) االستثنائي 
شركة) الرياض،) اتنشتي  لشركاء)
وحيد،) بشريك  املسؤولية  محدودة 
مقرها) درهم،) (100.000 مالها) رأس 
 االجتماعي الكائن برقم)68)زنقة رقم))6 
حي الرشاد متجر رقم)68)مكرر الرباط،)
تقرر تحويل املقر االجتماعي للشركة)
 68 رقم) هو  القديم  العنوا2   من 
زنقة رقم))6)حي الرشاد متجر رقم)68 
مكرر الرباط إلى العنوا2 الجديد هو)

مار�صي النهرة رقم)39)الرباط.

تحيي2 القانو2 األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)787)11 

بتاريخ)12)أبريل)1)0).
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E-LIASOFT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

تم تأسيس شركة تحميل الصفات)
التالية بسال في)2)سبتمبر)0)0)):

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

واحد.
لها) الشركة  (: االجتماعي) الهدف 
هدف أيرا في املغرب كما في الخارج):

تطوير تكنولوجيا املعلومات)؛
وأنشطة) واالستشارات  البرمجة 

تكنولوجيا املعلومات األخرى)؛
برمجة الحاسوب)؛

استشارات تكنولوجيا املعلومات)؛
واالسترافة) البيانات  معالجة 

واألنشطة ذات الصلة)؛
واالسترافة) البيانات  معالجة 
بوابات) الصلة،) ذات  واألنشطة 

اإلنترنيت)؛
نشر األلعاب االلكترونية)؛

نشر البرمجيات)؛
مبيعات اإلنترنيت)؛
استيراد وتصدير)؛

بيع أجهزة املعلومات واالتصاالت)
بالتجزئة في املتاجر املتخصصة)؛

والوحدات) الكمبيوتر  أجهزة  بيع 
الطرفية والبرامج بالتجزئة في املتاجر)

املتخصصة)؛
واملعدات) املكونات  بيع 
السلكية) واالتصاالت  اإللكترونية 

والالسلكية بالجملة)؛
واألجهزة) الكمبيوتر  أجهزة  بيع 
الحاسوبية) والبرامج  الطرفية 

بالجملة)؛
إدارة مرافق تكنولوجيا املعلومات)؛

صيانة الحاسوب)؛
وعموما،)جميع املعامالت املالية،)
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

أو) مباشر  بشكل  املتعلقة  العقارية 
من) أو  الشركة  بموضوع  مباشر  غير 
بما) مصالحها،) تحابي  أ2  املحتمل 
مع) أشكاله  بجميع  التعاو2  ذلك  في 
التي) الشركات  أو  املعامالت  جميع 

لديها كائن مماثل أو ملحق.
رأسمالها):)90.000)درهم مقسمة)
درهم) (100 حصة من فئة) (900 إلى)

للحصة):
إلياس شعشوع):)900)حصة.

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

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)إقامة فال فلور5)

عمارة)8)شقة)))سعيد حجي سال.
التسيير):)إلياس شعشوع.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال.

التجار5) بالسجل  التسجيل  رقم 
.3((23

310 P

األستاذ محمد رشيدالتدالو5
موثق بالدار البيراء

67/69)شارع موال5 ادريس األول الطابق األول)
الشقة رقم)3

الهاتف):)05.22.82.18.99/05.22.82.25.25.88
الفاكس):))2.)1.)8.)).)0

MODAPOINT
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها االجتماعي : 7.000.000 

درهم
املكتب األيسر من البناية املتواجدة 
بالطابق السفلي املتواجدة بالحي 

الصناعي بن مسيك سيد5 عثما2 
موال5 رشيد اإلقامة 102 رقم )3

السجل التجار5 )1209)
التعريف الرريبي 20196089

تغيير املقر االجتماعي
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
األستاذ محمد رشيد التدالو5 موثق)
 (8 و) ((( بتاريخ) البيراء) بالدار 

ديسمبر)0)0))قرر الشركاء)ما يلي):
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 تغيير املقر االجتماعي للشركة من):

الصناعية) باملنطقة  الخالدية  إقامة 

موال5 رشيد))020).

البناية) من  األيسر  املكتب  (: إلى)

املتواجدة بالطابق السفلي املتواجدة)

 باملنطقة الصناعية بن مسيك سيد5

عثما2 موال5 رشيد اإلقامة)102)رقم)

.3(

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

للدار) التجارية  باملحكمة  التجار5 

البيراء)بتاريخ)16)أبريل)1)0))تحت)

رقم)8))12.
للخالصة والبيا2

األستاذ محمد رشيد التدالو5
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ETANCHKOM

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

الذ5) العقد  ملقتريات  طبقا 

دوليزال) كريم  محمد  األستاذ  تلقاه 

موثق بالدار البيراء)بتاريخ)30)مارس)

األسا�صي) القانو2  وضع  تم  ((0(1

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

مميزاتها كاآلتي):

التسمية):)ETANCHKOM)شركة)

ذات مسؤولية محدودة.

املحمدية إقامة) (: املقر االجتماعي)

بالطابق) العالية  شيشاوتا  خولة 

األر�صي عمارة)))محل رقم)32.

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):

الحرار5) العزل  أشغال  جميع 

البنايات) أنواع  جميع  في  والصوتي 

والبنايات الصناعية.

استيراد وتوزيع جميع أنواع املواد)

املخصصة للبناء)والصناعة.

العمليات) جميع  العموم  وعلى 

الصناعية) املباشرة،) والغير  املباشرة 

إلى) تهدف  التي  والعقارية  والتجارية 

تطوير الهدف االجتماعي للشركة.

تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)

تأسيسها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

 باستثناء)حاالت الحل املبكر أو التمديد

العمل) بها  الجار5  للقواني2  طبقا 

وللنظام األسا�صي للشركة.

 الرأسمال االجتماعي):)حدد رأسمال

الشركة في مبلغ)10.000)درهم مقسم)

حصة اجتماعية قيمة كل) (100 إلى)

وسجلت) حررت  درهم  (100 حصة)

جميعها على الشكل التالي):

 (0 العي�صي) الحسي2  السيد 

حصة.

 (0 رفيق) الرحيم  عبد  السيد 

حصة.

مجموع الحصص):)100)حصة.

الشركة) تسيير  يتم  (: التسيير)

العي�صي) الحسي2  السيد  طرف  من 

والسيد عبد الرحيم رفيق ملدة غير)

محدودة.

العقود) جميع  في  الشركة  تلتزم 

بالتوقيع املشترك بي2 السيد الحسي2)

العي�صي والسيد عبد الرحيم رفيق.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

 التجار5 للمحكمة التجارية باملحمدية

أبريل) (1( بتاريخ) ((78(( رقم) تحت 

.(0(1
من أجل النسخة واإلشارة
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LAAGRIMA
SARL AU

س ت الدار البيراء رقم 8267)1

تغيير في التسيير
يناير ((( بتاريخ)  بموجب محرر 

قرر الشريك الوحيد للشركة) ((0(1

 LAAGRIMA)ذات مسؤولية محدودة

مقرها) التي  وحيد  شريك  ذات 

 110 البيراء) بالدار  االجتماعي 

شارع) السبع  عي2  الثانوية  الطريق 

شفشاوني ما يلي):

السيد) استقالة  معاينة  تمت 

حكيم قباج))HAKIM KABBAJ()من)

مهامه كمسير للشركة.

 GUY((تعيي2 السيد كي اسكرفيل
شارع) ((0 بـ) القاطن  ()ESCARFAIL
كمسير) فرنسا  باريس  ميشيل  سا2 

للشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الربط 
البيراء)في)1))أبريل)1)0))تحت رقم)

.77((3(
املسير
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 LABORATOIRE LCA
MAROC

س ت الدار البيراء رقم 63)132
تغيير في التسيير

يناير) ((( بتاريخ) بموجب محرر 
قرر الشريك الوحيد للشركة) ((0(1
 LABORATOIRE LCA MAROC
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)
بالدار) االجتماعي  مقرها  التي  وحيد 
الثانوية عي2) الطريق  (110 البيراء)

السبع شارع شفشاوني ما يلي):
 تمت معاينة استقالة السيد حكيم
)HAKIM KABBAJ()من مهامه) قباج)

كمسير للشركة.
 GUY((تعيي2 السيد كي اسكرفيل
شارع) ((0 بـ) القاطن  ()ESCARFAIL
كمسير) فرنسا  باريس  ميشيل  سا2 

للشركة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)
بالدار) التجارية  باملحكمة  الربط 
البيراء)في)1))أبريل)1)0))تحت رقم)

.77((33
املسير
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SGS MAROC SA
س ت الدار البيراء رقم 18237

تغييرات باإلدارة
الجمع) اجتماع  محرر  بموجب 
استثنائيا) املنعقد  العاد5  العام 
 (( في) املنعقدين  اإلدارة  بمجلس 
 SGS للشركة املساهمة) ((0(1 يناير)
بالدار) االجتماعي  مقرها  (MAROC
البيراء)67)شارع الجيش امللكي تقرر)

ما يلي):

محمد) السيد  استقالة  معاينة 

 MOHAMED( الكتار5) طاهر 

مهامه) من  ()TAHER KTARI

كمتصرف ورئيس مجلس اإلدارة.

حكيم) السيد  استقالة  معاينة 

)HAKIM KABBAJ()من مهامه) قباج)

كمدير عام.

اعتماد نمط اإلدارة العامة القائم)

على الجمع بي2 مهام رئاسة مجلس)

اإلدارة ومهام اإلدارة العامة.

 GUY((تعيي2 السيد كي اسكرفيل

شارع) ((0 بـ) القاطن  ()ESCARFAIL

كرئيس) فرنسا  باريس  ميشيل  سا2 

مدير عام.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الربط 

البيراء)في)1))أبريل)1)0))تحت رقم)

.77(((8
رئيس مدير عام
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TEXIS شركة
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شخص واحد

رأسمالها : 1.000.000 درهم

 (0 QUARTIER(INDUSTRIELLE

 AVENUE(EL(MAJD 2EME(ETAGE

C.Y.M RABAT

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

 (0(1 يناير) ((6 بتاريخ) عرفي  بعقد 

 TEXIS قرر الشريك الوحيد لشركة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

 1.000.000 شخص واحد رأسمالها)

درهم ما يلي):

 2900 تفويت) على  املصادقة 

 JILYA شركة) طرف  من  حصة 

مهد5) السيد  لفائدة  (HOLDING

الحجاو5.

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

املسؤولية املحدودة.

وفق) (7 و) (6 و) (3 تعديل الفصول)

القانو2 األسا�صي للشركة.
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كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (6 بتاريخ)

.11(27(
316 P

شركة سكومار
ش.م.م

STE SCOMAR SARL
رأسمالها : 100.000 درهم

مركز اكنيو2 تنغير
تأسيس الشركة

بمقت�صى عقد عرفي بتنغير بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  ((0(1 يناير) (18

ذات الخصائص التالية):
:)شركة سكومار ش.م.م  التسمية)

.STE SCOMAR SARL
اكنيو2  : مركز  االجتماعي  مقرها 

تنغير.
نشاطها : 
السباكة.

البناء واألشغال املختلفة.
في  واملعدات  الر5  أعمال  جميع 

املزارع واألرا�صي الزراعية.
التسيير : الشركة تسير من طرف 
السيد اورحو عد5 أو اورحو ابراهيم.
في  رأسمالها  حدد   : الرأسمال 
 100 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم للواحد.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجار5.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   9 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

1)0) تحت رقم 7/187)11.
من أجل الخالصة والبيا2

317 P

مكتب األستاذة لندى أمامة بنعلي
موثقة بالرباط

38)شارع شالة إقامة رياض حسا2 بالطابق)
الخامس الشقة)18)حسا2)0)100)الرباط)

املغرب
الهاتف):)0537260068/69

LES DEUX PALAIS
SARL

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
موثقة) بنعلي  أمامة  لندى  األستاذة 

تم) ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ) بالرباط 

من) اجتماعية  حصة  (2000 تفويت)

لفائدة) الكنوني  ناصر  السيد  طرف 

شركة) في  الكنوني  جنات  السيدة 

شركة) (LES DEUX PALAIS SARL

رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

االجتماعي) مقرها  درهم  (800.000
املسجلة) ورزازات  زنقة  (12 بالرباط)

بالسجل التجار5 للرباط تحت رقم)

.(6227

تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

موثقة) بنعلي  أمامة  لندى  األستاذة 

تم) ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ) بالرباط 

تحرير محرر الجمع العام االستثنائي)

 LES DEUX PALAIS SARL لشركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة الذ5)

األسا�صي) النظام  تحيي2  فيه  تقرر 

للشركة املذكورة أعاله.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) ((1 بتاريخ)

.11(989

318 P

SRH3M CHANTIER شركة
ش.م.م

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : حي املغرب العربي 

قطاع 7 الرقم )3 تمارة

بمقت�صى الجمع العام التأسي�صي)

تم) ((0(1 مارس) (31 بتاريخ) مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة باملميزات التالية :

 SRH3M شركة)  : التسمية 

CHANTIER ش.م.م.

ذات) شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة.

الهدف):)

األشغال املختلفة والبناء.

االستيراد والتصدير.

املغرب  حي   : االجتماعي) املقر 

العربي قطاع 7 الرقم )3 تمارة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة تبتداء)من تاريخ تأسيسها.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 100.000 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 

موزعة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

على الشكل التالي):

السيد عبد الرحما2 رادوا2):)00) 

حصة.

 (00 (: حبشاو5) محمد  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة اجتماعية.

أسندت مهمة التسيير) (: التسيير)

رادوا2) الرحما2  عبد  السيد  إلى 

كمسيرا2) حبشاو5  محمد  والسيد 

 SRH3M لشركة) محدودة  غير  ملدة 

.CHANTIER

األسا�صي  القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل )96.0.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

باملركز الجهو5 لالستثمار بالرباط في)

0))أبريل)1)0))تحت رقم)263).

319 P

HIGH CONFEC
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالرباط قد تم) ((0(0 أغسطس) (11

وضع القانو2 األسا�صي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

 HIGH CONFEC (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف االجتماعي):

األشغال املتعلقة بقطاع النسيج.

االستيراد والتصدير.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):

السيد رشيد كميرة)):)1000)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

السنة املالية):)من فاتح يناير إلى)31 
ديسمبر من كل السنة ما عدا السنة)

األولى تبتدء)من تاريخ التسجيل.
املالح جرف  (: االجتماعي)  املقر 

رقم)8)حي كريمة سال.
التسيير):)رشيد كميرة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
تحت) ((0(0 أكتوبر) (8 بتاريخ) بسال 

رقم)217.
320 P

CA3D شركة
 شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
تغيير املقر الرئي�صي للشركة

للجمع) العرفي  العقد  بمقت�صى 
أكتوبر) (6 بتاريخ) االستثنائي  العام 

0)0))قرر الشريك ما يلي):
إلى) للشركة  الرئي�صي  املقر  تغيير 
كابيص) زنقة  (11 (: التالي) العنوا2 

بالطو رقم)9)وسط املدينة الرباط.
تعديل القانو2 األسا�صي للشركة):)

بند)2)من القانو2 األسا�صي.
تحديث القانو2 األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)992))1 

بتاريخ)1))أبريل)1)0).
321 P

 STUDENT ACADEMY شركة
PRIVE

)1 طريق سوق األحد تجزئة الفرح 
الصخيرات تمارة

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)
تأسيس) تم  ((0(1 مارس) ((( بتاريخ)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي):
 STUDENT (: الشركة) تسمية 
ذات) شركة  (ACADEMY PRIVE
الشريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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الهدف االجتماعي):)

دروس الدعم والتقوية.

مركز اللغات.

تأجير قاعة االجتماعات.
)1)طريق سوق) (: املقر االجتماعي)

األحد تجزئة الفرح الصخيرات تمارة.

املدة):)99)سنة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل إلى)

31)ديسمبر)1)0).
رأسمال الشركة):)رأسمال الشركة))

10.000)درهم مقسمة إلى)100)حصة)

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

الشريك) طرف  من  كلها  محررة 

الوحيد السيد ند طالب شكر5.

من) مسيرة  الشركة  (: التسيير)

ملدة) طالب شكر5  ند  السيد  طرف 

غير محدودة.

الخالص) الربح  من  ((% تقتطع)

لتكوين االحتياط القانوني ما دام هذا)

األخير أقل من عشر الرأسمال يقسم)

الباقي على الحصص بعد إزالة القيم)

املنقولة من جديد أو املخصصة أل5)

احتياطي على حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة)

أبريل) (16 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 
التجار5) السجل  رقم  تحت  ((0(1

.13(7(7
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YT NEGOCE
SARL AU

السجل التجار5 1069)1

تأسيس
بمقت�صى عقد عرفي حرر بالرباط)

وضع) تم  ((0(1 مارس) (17 تاريخ) في 

محدودة) لشركة  األسا�صي  القانو2 

وذات) واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية):

 YT NEGOCE SARL (: التسمية)

.AU
شارع) (21 رقم) (: االجتماعي) املقر 

تانسيفت أكدال الرباط.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

100.000)درهم.

الغرض):)

مركز التجميل.

حالقة.

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد بركاش محمد علي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الربط)

تحت) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

الرقم)609)11.

323 P

GARAGE DE BORDEAUX
رأسمالها : 6.000.000 درهم

RC /23140

تعديل في الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة)

 GARAGE DE BORDEAUX)واملنعقد

بتاريخ)2)مارس)1)0))تقرر ما يلي):

توسيع نشاط الشركة إلى):

ميكانيكي إصالح هياكل السيارات.

وإكسسوارات) غيار  قطع  تاجر 

السيارات.

تاجر سيارات.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجارية) باملحكمة  الربط  كتابة 

بالرباط تحت الرقم)689)11.
مقتطف بمثابة إعال2
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STE FOCUS TEAM
SARL AU

RC /64131

تغيير في الشركة
في إطار الجمع االستثنائي لشركة)

 STE FOCUS TEAM SARL AU

 (0(0 نوفمبر) ((2 بتاريخ) واملنعقد 

تقرر ما يلي):

تغيير مقر الشركة.

بسم) إقامة  تادلة  شارع  (82 من)

مكا2 (( الرباط إلى عمارة) (6  هللا رقم)

أكدال) (10 شقة) الصديق  بكر  ابو 

الرباط.

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)
التجارية) باملحكمة  الربط  كتابة 

بالرباط تحت رقم)9)7)11.
مقتطف بمثابة إعال2
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GROUPE SCOLAIRE 
LE BOUGEOIR PRIVEE

SARL
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
بتمارة قد تم تأسيس) ((0(1 أبريل) (7
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية):
GROUPE SCOLAIRE(:(التسمية 

.LE BOUGEOIR PRIVEE SARL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
مؤسسة) (: االجتماعي) الهدف 
ابتدائي،) )أولي،) خاصة) تعليمية 

إعداد5،)ثانو5(.
درهم) (100.000 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة):
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاتح سبتمبر) (: السنة املالية)
 إلى)31)أغسطس من كل سنة ما عدا
السنة األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
البديل) إقامة  (: االجتماعي) املقر 

لإلعمار شطر)2)عي2 عتيق تمارة.
التسيير):)خليفة عنايا.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
بتاريخ (13(767 رقم) تحت   بتمارة 

1))أبريل)1)0).
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 SOCIETE MAROCAINE
 D’EXPLOITATION ET DE
PRODUCTION AGRICOLE

SARL
بمقت�صى عقد عرفي للجمع العام)
أبريل) (( بتاريخ) املنعقد  التأسي�صي 
بتاريخ بالرباط  واملسجل  ((0(1 
7)أبريل)1)0))تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة التالية)):

للشركة:) القانوني  االسم 

 SOCIETE MAROCAINE

 D’EXPLOITATION ET DE

 PRODUCTION  AGRICOLE

.SARL

استغاللية) (: االجتماعي) الهدف 

فالحية.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة مكتتبة ومحررة) (100

 (00 السيد متوكل محمد) من قبل 

 ((0 حصة والسيد السهيلي سعيد)

حصة والسيد علو5 علي)0)))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
نوباليا) زنقة  (2 (: االجتماعي) املقر 

حي) (I بلوك) (17 سكتور) (2 تجزئة)

الرياض الرباط.

املسير):)السيد علو5 علي.
رقم التقييد في السجل التجار5)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

1289)1)بتاريخ)1))أبريل)1)0).

327 P

STE DEEP WACH
SARL AU

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

 DEEP WACH شركة) شركاء) اتفق 

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد ما يلي):

النية) مراد  السيد  حصص  بيع 

)00))حصة(.

إلى السيد أسامة أنوار الزهراو5.

الشركة) رأسمال  تقسيم  ليصبح 

كما يلي):
الزهراو5) أنوار  أسامة  السيد 

 100.000 بقيمة) حصة() (1000(

درهم.

تحيي2 قانو2 الشركة.
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لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة االبتدائية بتمارة تحت الرقم)
ملف رقم سجل تجار5 عدد) ((206

071)13)بتاريخ))1)أبريل)1)0).
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 GLOBAL SERVICES
PROJECT
SARL AU

تغيير النشاط األسا�صي للشركة
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
 (0(1 فبراير) ((( بتاريخ) املنعقد 
إقامة) بتمارة  الكائن  الشركة  بمقر 
17)حي الوفاق) A)شقة) النعيم عمارة)
رأسمالها)100.000)درهم قرر املسير)

الوحيد للشركة ما يلي):
تغيير النشاط االجتماعي للشركة)

إلى):
االنتاجات) حماية  في  استشارة 

السينمائية.
املمتلكات) حماية  في  استشارة 

واألشخاص.
التدقيق والتكوين املستمر بدو2)

دبلوم متعدد االختصاصات.
تعديل قانوني مترابط.

تحيي2 النظام األسا�صي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 ((82 رقم) تحت  بتمارة  االبتدائية 
بتاريخ)2))مارس)1)0))سجل تجار5)

رقم)3327)1.
329 P

SOCIETE AL IZDIHAR
SARL AU

 LOT(AL(MOUNTAZAH 3 N° 87
MAG 5 RTE(DE(MEKNES

فاس
على الجمع العام االستثنائي) بناء)
العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 
واملنعقد بتاريخ))))مارس)1)0))فإ2)

شركاء)شركة االزدهار للبناء)ش.م.م.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم

 ( فاس املكتب) (: املقر االجتماعي)
قطعة املنزه)3)رقم)87.

قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
رأسمال الشركة من)100.000)درهم)

بزيادة)900.000.))درهم.

وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

3.000.000)درهم.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط

باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.1424/2020

330 P

SOCIETE SUPER DEV
SARL AU

رقم 9) إقامة املحمي تجزئة خديجة 

زواغة العليا فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 

واملنعقد بتاريخ)9))مارس)1)0))فإ2)

شركاء)شركة سيبير ديف ش.م.م.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم

املقر االجتماعي):)فاس.

قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
رأسمال الشركة من)100.000)درهم)

بزيادة)900.000.))درهم.

وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

3.000.000)درهم.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط

باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.1479/2021

331 P

SOCIETE AL WAHA
SARL

رقم 1 شارع لال أسماء املدينة 

الجديدة فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 

واملنعقد بتاريخ)1))مارس)1)0))فإ2)

شركاء)شركة الواحة ش.م.م.
 1.(00.000 (: الشركة) رأسمال 

درهم
املقر االجتماعي):)فاس رقم 1 شارع 

لال أسماء املدينة الجديدة.

قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
 1.(00.000 من) الشركة  رأسمال 

درهم بزيادة)1.129.000)درهم.

وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

329.000.))درهم.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط

باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.2787/2020

332 P

SOCIETE GHLILA LILBINAE
SARL

رقم )18 تجزئة الحديقة واد فاس 

فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 

واملنعقد بتاريخ))))مارس)1)0))فإ2)

شركاء)شركة غليلة للبناء)ش.م.م.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم
فاس رقم )18  (: املقر االجتماعي)

قطعة Q/4 تجزئة الحديقة.

قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
رأسمال الشركة من)100.000)درهم)

بزيادة)1.000.000)درهم.

وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

1.100.000)درهم.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط

باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.1422/2021

333 P

SOCIETE AMABO SAKAN
SARL AU

املقر االجتماعي : تجزئة الحديقة 

الشطر األول رقم )1 فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 

واملنعقد بتاريخ)31)مارس)1)0))فإ2)

شركاء)شركة امابو سكن ش.م.م.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم

تجزئة  فاس  (: االجتماعي) املقر 

الحديقة الشطر األول رقم )1.

قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
رأسمال الشركة من)100.000)درهم)

بزيادة)900.000.))درهم.

وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

3.000.000)درهم.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط

باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.1530/2021

333 P

SOCIETE ZINA COLOR
SARL AU

دوار اوالد الطيب كلم 9 فاس سايس 

فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 

فإ2) ((0(1 أبريل) (8 بتاريخ) واملنعقد 

شركاء)شركة زينة كولور ش.م.م.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم

املقر االجتماعي):)فاس كلم 9 دوار 

اوالد الطيب فاس سايس .

قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
رأسمال الشركة من)100.000)درهم)

بزيادة)000.000.))درهم.

وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

100.000.))درهم.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط

باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.1636/2021

334 P

 SOCIETE ABOUMERYEM

LILISKANE
SARL AU

رقم 10 شارع لال سكينة الزواغة 

العليا فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 

 (0(1 مارس) ((9 بتاريخ) واملنعقد 

فإ2 شركاء)شركة ابو مريم لالسكا2)

ش.م.م.
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رأسمال الشركة):)100.000)درهم
 10 رقم  فاس  (: االجتماعي) املقر 

شارع لال سكينة الزواغة العليا.
قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
رأسمال الشركة من)100.000)درهم)

بزيادة)1.000.000)درهم.
وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

1.100.000)درهم.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط
باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.1472/2021
335 P

 SOCIETE REDA BIJOUX
LUXE

SARL AU
 N° 64 LOTISSEMENT(HIBA

TGHAT فاس
على الجمع العام االستثنائي) بناء)
العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 
 (0(1 مارس) ((( بتاريخ) واملنعقد 
شركة رضا بيجو لوكس) فإ2 شركاء)

ش.م.م.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم
 62 رقم  فاس  (: االجتماعي) املقر 

تجزئة هبة ثغات.
قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
رأسمال الشركة من)100.000)درهم)

بزيادة)1.000.000)درهم.
وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

1.100.000)درهم.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط
باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.1421/2020
336 P

SOCIETE SANIA METAL
SARL AU

حي السانية طريق صفرو طريق 
سيد5 حرازم فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)
العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 
فإ2) ((0(1 يناير) (12 واملنعقد بتاريخ)

شركاء)شركة سانية ميطال ش.م.م.

رأسمال الشركة):)00.000))درهم
طريق  فاس  (: االجتماعي) املقر 
سيد5  طريق  السانية  حي  صفرو 

حرازم.
قرروا ما ياتي):

في) الزيادة  الشركة  شركاء) قرر 
رأسمال الشركة من)00.000))درهم)

بزيادة)00.000).1)درهم.
وبذلك يصبح رأسمال الشركة هو)

1.700.000)درهم.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الربط
باملحكمة التجارية بفاس تحت رقم)

.186/2021
337 P

مؤسسة السقاط
املقر االجتماعي : عند شركة 

IMACAB SARL شارع أهل الغالم 
املنطقة الصناعية سيد5 مومن 

0630) الدار البيراء
بمقت�صى محرر))1)يونيو)0)0) 

قرر مجلس اإلدارة):
الفاضل) السيد  وفاة  معاينة 

السقاط،)عرو املؤسسة.
معاينة وفاة السيد عبد الوهاب)

السقاط،)عرو ورئيس املؤسسة.
السيد) تعيي2  على  املوافقة 
ياسي2 بن مليح فتح كعرو جديد في)

مؤسسة السقاط.
بمقت�صى محرر)30)يونيو)0)0) 

قررت الجمعية العامة):
تعيي2 أعراء)مجلس اإلدارة ملدة)

خمس)))()سنوات):
السيد حمزة السقاط.

السيد عبد اللطيف بن مليح فتح.
السيد رشيد السقاط.

السيد يوسف السقاط.
السيد ياسي2 بن مليح فتح.

بمقت�صى محرر)30)يونيو)0)0) 
قرر مجلس اإلدارة):

تعيي2 ملدة خمس)))()سنوات):
بصفة) السقاط،) حمزة  السيد 

رئيس.
مليح) بن  اللطيف  عبد  السيد 

فتح،)بصفة نائب للرئيس.

بصفة) السقاط،) رشيد  السيد 

أمي2 الصندوق.

فتح،) مليح  بن  ياسي2  السيد 

بصفة نائب أمي2 الصندوق.

بصفة) السقاط،) يوسف  السيد 

األمي2 العام.

338 P

تانتو ترونسبور ولوجيستيك

ش.م.م

 TANTO TRANSPORTS ET

LOGISTIQUES SARL

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) وضع  تم  ((0(1 أبريل) ((

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات املواصفات التالية):

ترونسبور) تانتو  (: التسمية)

 TANTO ش.م.م  ولوجيستيك 

 TRANSPORTS ET LOGISTIQUES

مسؤولية  ذات  لشركة   SARL

محدودة.

الهدف االجتماعي : النقل الوطني 

االستيراد   / الغير  ملصلحة  والدولي 

والتصدير.

املقر االجتماعي : الخيام ) رقم ) 

شارع 387 أكادير.

سنة   99  : االجتماعية  املدة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

املسبق الحل  تم  إذا  عدا   التجار5 

أو التمديد.

الرأسمال االجتماعي : يتكو2 من 

100.000 درهم.

تسيير الشركة : تم تعيي2 السيد 

عز الدين لكويس.

سجل  في  التقييد  تم   : التقييد 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  املحكمة 

 99(19 رقم  1)0) تحت  أبريل   (1

للسجل التحليلي رقم 27117.

339 P

 STE MAROCAINE

 MEDICALE POUR

 MA RECHERCHE ET

DEVELOPPEMENT PRIVE
SARL AU

تأسيس شركة
تم إنشاء) ((019 11)مارس) بتاريخ)

شركة بالخصائص التالية):

STE MAROCAINE (:  التسمية)

MEDICALE POUR MA RECHERCHE 

 ET DEVELOPPEMENT PRIVE

.SARL AU
الحجر5) الحي  (: االجتماعي) املقر 

رقم)6)العيو2.

في) والبحث  التكوين  (: النشاط)

املجال الطبي.

املدة):)99)سنة من تاريخ التأسيس.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة إلى)1000)حصة كل حصة بـ)

100)درهم.

:)للسيدة أمي2 سارة ملدة) التسيير)

غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 

مارس) (13 بتاريخ) بالعيو2  االبتدائية 

019))تحت رقم)2019/688.

340 P

 STE EL MOUSSAOUI

PLASLAY
تفويت حصص

 STE EL MOUSSAOUI(:(التسمية

.PLASLAY

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

ساحة) (179 (: الرئي�صي) املقر 

الدشيرة العيو2.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 (0(1 أبريل) (19 بتاريخ) عاد5  الغير 

قرر املشاركو2 ما يلي):

تفويت)6))حصة من طرف السيد)

إلى السيد عي�صى) السالك املوساو5 

أبو الحسن.
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طرف) من  حصة  ((3 تفويت)

السيد) إلى  عميمي  مريم  السيدة 

عي�صى أبو الحسن.

إضافة أنشطة جديدة للشركة.

الحسن) أبو  عي�صى  السيد  تعيي2 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو2)

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) ((0 بتاريخ)

.2021/1275

341 P

STE KB FISH
تفويت حصص

.STE KB FISH(:(التسمية

:)شركة مجهولة) الشكل القانوني)

اإلسم.

املقر الرئي�صي):)املنطقة الصناعية)

املر�صى)-)العيو2.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 (0(1 مارس) (31 بتاريخ) الغير عاد5 

قرر املشاركو2 ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية) ذات  شركة  ليصبح 

املحدودة.

الهاد5) عبد  أمار  السيد  تعيي2 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسيير 

محددة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو2)

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

.2021/1149

342 P

STE OVERSEAS PROTEINE
تفويت حصص

 STE OVERSEAS (: التسمية)

.PROTEINE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املنطقة) (،30 (: الرئي�صي) املقر 

الصناعية)-)العيو2.

الجمع) ملداوالت  طبقا  (: املوضوع)

 (0(1 مارس) (31 بتاريخ) الغير عاد5 

قرر املشاركو2 ما يلي):

طرف) من  حصة  (1000 تفويت)

شركة) إلى  (KBA HOLDING شركة)

.ATLANTIC HARVEST

00).2))حصة من طرف) تفويت)

إلى) الهاد5  عبد  أمار  السيد  شركة 

.ATLANTIC HARVEST(شركة

عبد) أمار  السيد  تعيي2  إعادة  (

ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  الهاد5 

غير))محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو2)

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

.2021/1148

343 P

EXPONENTIEL

CONSULTING

 STE INDICAC AUDIT ET

CONSEIL
RC : 132723

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

تأسيس
الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

القانو2 األسا�صي) بمقت�صى  ( (- (1

 (0(1 أبريل) فاتح  بتاريخ  املؤرخ 

 STE(تقرر تأسيس شركة تحمل اسم

 INDICAC AUDIT ET CONSEIL

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد خاصيتها كالتالي):

 STE INDICAC AUDIT(:(التسمية

محدودة) شركة  (ET CONSEIL

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه):

ومدقق) محاسب  خبير  مهنة 

حسابات.

مراجعة وتقييم وتنظيم حسابات)

الشركات واملؤسسات.

تحليل املحاسبة وتنظيمها.

والقيام) واآلراء) املشورة  تقديم 
بأعمال ذات طبيعة قانونية ومالية)
بحياة) تتعلق  وتنظيمية  واقتصادية 

الشركات واملؤسسات.
العمليات) جميع  عام،) وبشكل 
والتجارية) طبيعتها،) كانت  مهما 
واملنقولة) والحرفية  والصناعية 
والعقارية،)املتعلقة باألشياء)املذكورة)
أخرى مماثلة أو) أعاله أو أ5 أشياء)
تفرل) أ2  املحتمل  من  ذات صلة،)
الهدف) بشكل مباشر أو غير مباشر،)
أو) امتدادها  أو  الشركة  ( املنشود)

تطويرها.
الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 
حدد في العنوا2 التالي):)رقم)71)تجزئة)
املحجوب شارع طارق ابن زياد تمارة.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)
تاريخ) من  ابتداء) 99سنة  ملدة)

التأسيس النهائي لها.
رأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
الشركة حدد في مبلغ مائة ألف درهم)
 1000 ألف) إلى  قسمت  (100.000
حصة من مائة)100)درهم لكل حصة)
إلياس) السيد  قبل  من  مدفوعة 
بالكامل) كنو2 تدفع هذه الحصص 

وتخصص كلها للشركة.
التسيير)):)يسير الشركة):

السيد إلياس كنو2 القاطن برقم)
71،)تجزئة املحجوب شارع طارق ابن)
مزداد) الجنسية  مغربي  تمارة،) زياد 
1989حامل) ديسمبر) ((2 بتاريخ)

.AD 1(763((للبطاقة الوطنية رقم
))-))تم اإليداع القانوني والتقييد)
املحكمة) لدى  التجار5  بالسجل 
االبتدائية بتمارة تحت رقم)3)7)13 

بتاريخ))1)أبريل)1)0).
344 P

STE L-F TEXTILE
SARL

على إثر قرار الجمع العام املنعقد)
 STE لشركة) ((0(1 مارس) (11 يوم)
ذات) شركة  (L-F TEXTILE SARL
رأسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
االجتماعي) ومقرها  درهم  (100.000
)))حي النهرة) زنقة عي2 زورة رقم) (:

القرية سال تقرر ما يلي):

حل الشركة.

فاطنة) لشهب  السيدة  إعال2 

كمصفية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (8 بتاريخ)

.36381

345 P

STE DIGILEAD
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

7)أبريل)1)0))تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

 STE DIGILEAD SARL(:(التسمية

.AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شارع األبطال) (1( (: مقر الشركة)

شقة)2)أكدال)-)الرباط.

الهدف االجتماعي):)جعلت الشركة)

هدفا لها داخل املغرب وخارجه إما)

لحسابها أو حساب الغير أو باالشتراك.

مجاالت) في  خدمات  تقديم 

االتصاالت واإلنترنت وخدمة العمالء)

للتصدير والسوق املغربي.

الدراسات أيا كانت،)وال سيما تلك)

الالزمة لالستيراد والتصدير أو إلنشاء)

جميع) وبيع  شراء) أو  تصنيع  وحدة 

واملواد) واألصناف  واملواد  املنتجات 

عبر) االتصاالت  مجال  في  واملعدات 

اإلنترنت وخدمة العمالء.

والتسويق) والتصدير،) االستيراد 

الجملة) وتجارة  والشراء) والتوزيع 

وشبه الجملة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

مكو2 من)1000)حصة من فئة)100 

مقسمة) الواحدة  للحصة  درهم 

كالتالي):

 1000 (: منصور) هاللي  السيد 

حصة.
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املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

املسير):)السيد هاللي منصور.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم)1))أبريل)1)0) 

تحت رقم)1291)1.

346 P

STE BEFAL
SARL

املتجر رقم 2 شارع يوسف ابن 

تاشفي2 واد فاس - فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

العمل) بها  الجار5  للقواني2  وطبقا 

 (0(1 يناير) ((1 بتاريخ) واملنعقد 
رأسمالها) بيفال ش.م.م.) فإ2 شركة 

الشركة)100.000)درهم.

املقر االجتماعي):)فاس املتجر رقم)

قررا تاشفي2  ابن  يوسف  شارع  (2 

)ما يلي):

العنوا2) تغيير  قرروا  شركاء) فإ2 

إلى الطابق األول بفيال رقم)1)شارع بن)

تاشفي2 فاس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم)329/2021.

347 P

STE SUPMINERAL
SARL

جماعة أوالد بوعبيد الساقية قيادة 

أوالد الطيب - فاس

على الجمع العام االستثنائي) بناء)

بهاالعمل) الجار5  للقواني2  وطبقا 

 (0(0 مارس) ((1 بتاريخ) واملنعقد 

ش.م.م.) منيغال  سيب  شركة  فإ2 
درهم) (100.000 الشركة) رأسمال 

فاس جماعة أوالد) (: املقر االجتماعي)

بوعبيد الساقية قيادة أوالد الطيب)

قرروا ما يلي):

 SUP الشركة) شركاء) قرر 

.MINERAL SARL

الفسخ النهائي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم)1484/2021.
348 P

STE ASSAFWA LEBBAR
املقر االجتماعي : بنسودة رقم 3 

تجزئة لينا - فاس
 (( بمقت�صى عقد توثيقي بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  ((0(1 مارس)
لتكو2 خاصيتها) محدودة املسؤولية 

كالتالي):
 STE ASSAFWA (: التسمية)

LEBBAR)ش.م.م.
الهدف):)

في املغرب كما في الخارج صيدلية)
في بيع وشراء)األدوية بالتقسيط.

مباشرة) غير  أو  مباشرة  وبصفة 
النشاطات التي تهدف إلى التنمية.

بنسودة) فاس  (: االجتماعي) املقر 
رقم)3)تجزئة لينا.

 1.100.000 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

 1.100.000 (: السيدة لبار صفاء)
درهم.

املجموع):)1.100.000)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
مسيرة واحدة وهي السيدة لبار صفار.

تبتدأ من فاتح يناير وتنتهي في)31 
ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم)2021/1329.
349 P

 STE PHARMACIE AL
KHATTABI FES

SARL AU
املقر االجتماعي : املحل 1 و) بلوك د 
إقامة الفردوس تجزئة دليلة -  فاس

 (( بمقت�صى عقد توثيقي بتاريخ)
الشركة) تأسيس  تم  ((0(1 مارس)
لتكو2 خاصيتها) محدودة املسؤولية 

كالتالي):

 STE PHARMACIE AL(:(التسمية
KHATTABI FES)ش.م.م.

الهدف):)
في املغرب كما في الخارج صيدلية)

في بيع وشراء)األدوية بالتقسيط.
مباشرة) غير  أو  مباشرة  وبصفة 

النشاطات التي تهدف إلى التنمية.
املقر االجتماعي):)فاس املحل)1)و) 
بلوك ج إقامة الفردوس تجزئة دليلة.

 1.600.000 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

(: الحق) عبد  بلخطاب  السيد 
1.600.000)درهم.

املجموع):)1.600.000)درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الحق) عبد  السيد  وهي  واحد  مسير 

بلخطاب.
تبتدأ من فاتح يناير وتنتهي في)31 

ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم)2021/1325.
350 P

STE PUB LINK EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها التجار5 : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : تمارة ملناصرة 

لواللدة )26
السجل التجار5 بتمارة تحت رقم 

1((8((
عرفي) وعقد  بيع  عقد  بمقت�صى 
1)0))لشركاء)شركة) أبرل) (1( بتاريخ)
ذات) شركة  (PUB LINK EVENTS

املسؤولية املحدودة تقرر ما يلي):
استقالة السيدة مريم بطاطة من)
الذمة) منصب التسيير ومنحها إبراء)
الفترة) عن  العام  الجمع  طرف  من 
السيدة) أ2  على  ويتفق  السابقة،)
مريم بطاطة لم توقع على أ5 مستند)
عاد5 أو مصرفي خالل فترة تواجدها)
 1( الفصل) لتغيير  ونظرا  بالشركة،)
فإ2) للشركة  األسا�صي  النظام  من 
املعامالت املصرفية وجميع املعامالت)
األخرى ستتم بتوقيع وحيد للمسير)

السيد لعمير5 ياسي2.

هذه) لكل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الوثائق 

تحت) ((0(1 أبريل) ((0 بتمارة بتاريخ)
رقم)269).

351 P

STE PUB LINK EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها التجار5 : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تمارة ملناصرة 

لواللدة )26

السجل التجار5 بتمارة تحت رقم 

1((8((

عرفي) وعقد  بيع  عقد  بمقت�صى 

بتاريخ))1)أبريل)1)0))لشركاء)شركة)

ذات) شركة  (PUB LINK EVENTS

املسؤولية املحدودة تقرر ما يلي):

عن) بطاطة  مريم  السيدة  تنازل 

حصة من مجموع) ((00 خمس مائة)

 100 حصصها قدر كل واحدة مائة)

ياسي2) لعمير5  السيد  لفائدة  درهم 

الذ5 قبل ذلك.

و7  (6 رقم) الفصلي2  تغيير  تم 

ونتيجة لذلك تم تحيي2 العقد العرفي)

للشركة.

هذه) لكل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الوثائق 

تحت) ((0(1 أبريل) ((0 بتمارة بتاريخ)
رقم)269).

352 P

 STE GROUPE SCOLAIRE

DOUAE LAHLOU PRIVE
إعال2 تعديالت بالشركة

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 

حي) األول  الحسن  شارع  (( رقم) من 

العباد5 الطابق األول تمارة إلى فيال)
أحمد) زنقة  ((( رقم) تطوا2  بطريق 

سكريج طنجة.

 AD من) الشركة  تسمية  تغيير 

إلى) (BUSINESS CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE DOUAE

.LAHLOU PRIVE
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من) الشركة  نشاط  تغيير 

االستشارة اإلدارية.

االستيراد والتصدير.

التعليم) الجديد  النشاط  إلى 

االبتدائي والثانو5.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة تحت رقم)277).

353 P

شركة بأش بروطيكط
ش.م.م.

ساحة ربيعة العدوية، قسارية 

قيس، محل رقم )3، أكدال - 

الرباط

للشركاء) عرفي  عقد  بمقت�صى 

املسجلة) ((0(1 مارس) ((3 بتاريخ)

تم) ((0(1 أبريل) (( بتاريخ) الرباط  في 

وضع القانو2 األسا�صي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

:)شركة بأش بروطيكط) التسمية)

شركة ش.م.م.

ربيعة) ساحة  (: االجتماعي) املقر 

رقم) محل  قيس،) قسارية  العدوية،)

)3،)أكدال)-)الرباط.

املوضوع):

تصنيع األقنعة الطبية.

خياطة املالبس الطبية.

استيراد وتصدير.

التجارية،) العمليات  جميع  عوما 

وغير) العقارية  املالية،) الصناعية،)

في) املساهمة  يمكنها  التي  العقارية 

تنمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

والسيد) علي  محمد  بلكبير  السيد 

حاريب علي.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

موزعة بي2 الشركاء)كما يلي):

 (00 (: علي) محمد  بلكبير  السيد 

حصة.

السيد حاريب علي):)00))حصة.

املجموع):)1000)حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أبريل) ((1 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم)970)11.

354 P

شركة أومني بيرو
ش.م.م.

18، شارع عمر ابن الخطاب، الشقة 
رقم )، أكدال - الرباط

العام) الجمع  ملحرر  تبعا 

أبريل) (( بتاريخ) للشركاء) االستثنائي 

 ( بتاريخ) الرباط  في  املسجلة  ((0(1

أبريل)1)0))تقرر ما يلي):

من) للشركة  التجار5  املقر  تغيير 

18،)شارع عمر ابن الخطاب،)الشقة)
ممر) (01 الرباط إلى) (- أكدال) (،( رقم)

مركز) (،( رقم) الشقة  تجام،) أحمد 

املدينة،)حصي2 سال الجديدة)-)سال.

تحيي2 النظام األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أبريل) ((0 بتاريخ) الرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم)929)11.

355 P

STE ESC ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

للشريك الوحيد

 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسيس) تم  بالرباط  ((0(1 أبريل)

شركة) (ESC ENGINEERING شركة)

للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

خصائصها) أسفله  املوقع  الوحيد 

كالتالي):

 STE ESC (: الشركة) اسم 

.ENGINEERING

مرمو2 الشركة):)مكتب دراسات.

 DQ بلوك) (،28 (: الشركة) مقر 
1)ح 5 م) زنقة املسيرة شقة) قواس،)

الرباط.
درهم) مائة  (: الشركة) رأسمال 

ألف) إلى  مقسمة  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000

للحصة الواحدة كلها بحوزة السيدة)

الطاخ�صي هاجر.

تسيير الشركة):)تم تعيي2 السيدة)

الشركة) مسيرة  هاجر  الطاخ�صي 

الوحيدة.

أرباح الشركة):)بعدخصم))%)من)

األرباح يودع الباقي في تصرف الشريك)

الوحيد.

التسجيل) تم  (: التجار5) السجل 

بتاريخ) (1(1371 التجار5 تحت رقم)

التجارية) باملحكمة  ((0(1 أبريل) (19

بالرباط.
للبيا2 واالستشارة

356 P

 STE FORMATION

 EVENEMENTS

 MULTISPORTS &

DIVERTISSEMENT
SIGLE

FEMD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال االجتماعي : 70.000 درهم

املقر االجتماعي : )1 شارع األبطال 

شقة رقم 2 أكدال الرباط

تعديل
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

0)0))بالرباط) 2))ديسمبر) املؤرخ في)

 FORMATION شركة) مسير  قرر 

 EVENEMENTS(MULTISPORTS(&

     DIVERTISSEMENT SIGLE FEMD

SARL)ش.م.م.)ما يلي):

قرر) (: الشركة) نشاط  توسيع 

التالي) النشاط  إضافة  العام  الجمع 

الكترونية) األدوات  وشراء) بيع  (:

واملعلوماتية واملراقبة.

تحويل) قرر  (: الشركة) مقر  تغيير 

)1)شارع) (: مقر الشركة من العنوا2)

األبطال شقة رقم)2)أكدال الرباط إلى)

تجزئة املستقبل الفورات) (68 رقم) (:

شارع طارق بن زياد تمارة.

من قانو2) و2) (3 تعديل الفصول)

الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (( بتاريخ)

.11(233

357 P

STE  BM RAPIDE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : )1 شارع األبطال 

شقة رقم 2 أكدال الرباط

تعديل
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

بالرباط) ((0(0 نوفمبر) (11 املؤرخ في)

 STE  BM RAPIDE قرر مسير شركة)

SARL)ش.م.م.)ما يلي):

تفويت الحصص االجتماعية):)تم)

00))حصة اجتماعية عائدة) تفويت)

لصالح السيد) للسيد مراد لخليفي،)

ابراهيم كرداد.

تغيير الشكل القانوني):)من شركة)

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

التسيير):)قدم السيد مراد لخليفي)

استقالته من منصبه كمسير مشارك)

للشركة وتعيي2 السيد ابراهيم كرداد)

مسير وحيد للشركة.

تحويل) قرر  (: الشركة) مقر  تغير 

)1)شارع) (: مقر الشركة من العنوا2)

األبطال شقة رقم)2)أكدال الرباط إلى)

:)حي السعادة الشرقي رقم)1)ر تيفلت.

تعديل الفصول)1 - 2 - 6 - 7 - 12 

و)1))من قانو2 الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 مارس) ((( بتاريخ)

.11(9(8

358 P
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STE  BM RAPIDE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم
املقر واالجتماعي : )1 شارع األبطال 

شقة رقم 2 أكدال الرباط
تعديل

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
بالرباط) ((0(0 نوفمبر) (11 املؤرخ في)
 STE  BM RAPIDE قرر مسير شركة)

SARL)ش.م.م.)ما يلي):
تحويل) قرر  (: الشركة) مقر  تغيير 
)1)شارع) ( (: مقر الشركة من العنوا2)
األبطال شقة رقم)2)أكدال الرباط إلى)
:)حي السعادة الشرقي رقم)1)ر تيفلت.
قانو2) من  (2 ( الفصل) تعديل 

الشركة.
نظرا لتغيير مقر الشركة من مدينة)

الرباط إلى مدينة تيفلت.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط باملحكمة االبتدائية بمدينة)
تحت) ((0(1 أبريل) (12 تيفلت بتاريخ)

رقم)111.
359 P

STE BLUEMEL
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالرباط) م  ((0(1 أبريل) (7 بتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
.STE BLUEMEL(:(التسمية

االيراد) (- االتجار) (: الهدف)
والتصدير.

زنقة) ((2 رقم) (: العنوا2 التجار5)
ميلوزا حي النهرة)))الرباط.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
التسيير):)تم تعيي2 السيدة إيما2)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  املالك 

محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجار5) السجل  في  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

1237)1)بتاريخ)0))أبريل)1)0))م.

360 P

 SOCIETE DES شركة

 TRAVAUX ROUTIERES ET

TRANSPORT NORD SUD

ش.م.م

رأسمالها : 000.000.) درهم

مقرها اإلجتماعي : 97 زنقة العرعار 

الطابق الثالث مرس السلطا2 الدار 

البيراء

س.ت : 1))8)3

تفويت حصص
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

بتاريخ) اإلمراء) مصحح  االستثنائي 

9)نوفمبر)0)0)،)تقرر ما يلي):

التي) حصة  ((0.000 تفويت)

لفائدة) املقدام  تمتلكها علية فياللي 

حميد الهير5)؛

استقالة سعد ابن مجوب حسني،)

من منصبه كمسير لشركة مع تسليمه)

إبراء)نهائي ملدة تسييره)؛

كمسير) الهير5  حميد  تعيي2 

وبذلك) محدودة.) غير  ملدة  وحيد 

وفعليا) قانونيا  تمثيال  الشركة  يمثل 

بتوقيعه)؛

17)من القانو2) و) (6 تعديل املادة)

األسا�صي للشركة))؛

القانوني) اإليداع  إنجاز  تم 

التجارية) باملحكمة  الربط  بكتابة 

 (0(0 نوفمبر) (1( في) للدار البيراء)

تحت رقم)7970).
نسخة موجزة مسلمة قصد البيا2 والتبليغ

361 P

 SOCIETE DES شركة
 TRAVAUX ROUTIERES ET
TRANSPORT NORD SUD

ش.م.م
رأسمالها : 000.000.) درهم

مقرها اإلجتماعي : 97 زنقة العرعار 

الطابق الثالث مرس السلطا2 الدار 

البيراء

س.ت : 1))8)3

تغيير مسير
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

بتاريخ) اإلمراء) مصحح  االستثنائي 

13)نوفمبر)018)،)تقرر ما يلي):

استقالة علية فياللي املقدام،)من)

تسليمها) مع  لشركة  كمسير  منصبها 

إبراء)نهائي ملدة تسييرها)؛

حسني) مجوب  ابن  سعد  تعيي2 

وبذلك) محدودة.) غير  ملدة  كمسير،)

وفعليا) قانونيا  تمثيال  الشركة  يمثل 

بتوقيعه)؛
القانو2) من  (17 املادة) تعديل 

األسا�صي للشركة))؛

القانوني) اإليداع  إنجاز  تم 

التجارية) باملحكمة  الربط  بكتابة 

 (019 فبراير) ((8 في) للدار البيراء)

تحت رقم)3)73.
نسخة موجزة مسلمة قصد البيا2 والتبليغ

362 P

STE MCI MAGHREB شركة
SARL

تم بتاريخ)12)يناير)1)0)،)اجتماع)

النقط) عام استثنائي حدد بموجبه 

التالية):

الكائن سابقا  الرئي�صي  املقر  نقل 

اوزيس  االكراد  احمد  زنقة  ب   11

املعاريف 0.000) الدار البيراء إلى 

العنوا2 الجديد املكتب رقم 3 عمارة 

ياسمي2 مكرر الشقة رقم 8 زنقة ابن 

كالكيس بورغو2 الدار البيراء.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

البيراء) الدار  في  التجارية  املحكمة 

12)أبريل)1)0))تحت رقم)772298.

363 P

STE ONATA GESTION شركة
SARL AU

(،(0(1 أبريل) (1( بتاريخ) تم 
اجتماع عام استثنائي حدد بموجبه)

النقط التالية):
الكائن سابقا  الرئي�صي  املقر  نقل 
باملكتب رقم 2 الكائن ب 166 شارع 
لوني  عمارة  الخطابي  الكريم  عبد 
إلى  مراكش  كليز   9 رقم  الشقة   1(
رقم  املحل  املحل  الجديد  العنوا2 
التوفيق  إقامة  األر�صي  الطابق   1
إبراهيم  املسمى  املكا2  اسفي  شارع 
أو إبراهيم شارع األمير موال5 عبد هللا 

كليز مراكش.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
مراكش في  التجارية   املحكمة 
0))أبريل)1)0))تحت رقم)16)3)1.
364 P

ZNIBER MARKET
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : حي كنديسة 
العليا زنقة 08 أ ممر )0 رقم )0 

الفنيدق
عقد التأسيس

بتاريخ مسجل  عقد   بمقت�صى 
بالفنيدق تأسست) (،(0(1 فبراير) (2
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
الشريك الوحيد وتتميز بالخصائص)

التالية):
 ZNIBER (: الشركة) اسم 

MARKET)ش.ذ.م.م.
كنديسة) حي  (: االجتماعي) املقر 
 ( رقم) (0( ممر) أ  (08 زنقة) العليا 

الفنيدق.
الشركة تأسست لألغراض التالية):

توزيع املواد الغذائية)؛
استيراد وتصدير املواد الغذائية.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 
الصناعية والتجارية واملالية والعقارية)
وغير) مباشر  بشكل  املرتبطة  والغير 
مباشر باألغراض املشار إليها أو أغراض)

مشابهة أو مماثلة.
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سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التسيجل بالسجل التجار5.

 100.000 في) محدد  (: املال) رأس 

درهم،)ويمثل)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة مفوتة كما يلي):

 1.000 الزنيبر) االله  عبد  السيد 

حصة))100()درهم للحصة.

الشركة ملدة غير) يسير  (: التسيير)

محددة السيد عبد االله الزنيبر.

العام املحاسبي):)يبدأ األول من شهر)

يناير وينتهي في الواحد والثالثي2 من)

شهر ديسمبر.

االحتياط) لتكوين  ( (% (( (: األرباح)

القانوني والباقي للشريك الوحيد.

تم تقييد الشركة بالسجل التجار5)

مارس) (2 بتاريخ) ((8811 رقم) تحت 

لدى كتابة الربط باملحكمة) ((0(1

االبتدائية بتطوا2.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف لدى كتابة الربط باملحكمة)

مارس) (2 بتاريخ) بتطوا2  اإلبتدائية 

1)0))تحت رقم):)21/115.

365 P

 PNEUS SERVICES BAB

LAALOU

العام) الجمع  محرر  بموجب 

يناير) ((( في) املنعقد  االستثنائي 

 «PNEUS شركة) قرر شركاء) (،(0(1

»SERVICES BAB LAALOU)ما يلي):

 (.000 تفويت) على  املصادقة 

سومية) السيدة  تملكها  التي  حصة 

الغرابلي لصالح السيد نور الدين بن)

عبد النبي.

إعادة تحيي2 القانو2 األسا�صي.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

 11 املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

مارس)1)0))تحت رقم)9)1116.

366 P

A.S.R DESIGN
SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 
1)0)،)قد) 19)فبراير) الرباط،)بتاريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد):
 A.S.R DESIGN SARL(:(التسمية

.AU
حلول) (: االجتماعي) الهدف 
اجتماعية وشاملة للطرق واملساحات)

املوجودة داخل املجال الحرر5.
الطباعة الرقمية.

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الطابق) زيز  واد  زنقة  (2 (: املقر)

الثالث شقة رقم)7)أكدال.
املسير):)السيد احمد الحدادين.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
.1(117(

367 P

BOTACH TRAVAUX
SARL
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�صى 
))أبريل)1)0)))تم تأسيس شركة):
.BOTACH TRAVAUX SARL

الهدف):)اشغال مختلفة،)أشغال)
البناء.

إكيدار) دوار  (: التجار5) العنوا2 
الدراركة أكادير.

رأسمالها):)100.000)درهم موزعة)
حصة) كل  قيمة  حصة  (1.000 إلى)
100)درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):

 7(0 (: البوطاش) لحسن  السيد 
حصة)؛

 ((0 (: البوطاش) محمد  السيد 
حصة.

تم تعيي2 السيد محمد البوطاش)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

محمد) السيد  توقيع  اعتماد  تم 

البوطاش) لحسن  والسيد  البوطاش 

في جميع العقود والوثائق اإلدارية.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإليراحي  التجار5  السجل 

.270(9

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) بأكادير  التجارية 

1)0))تحت رقم)99132.

368 P

ATLAS MAISON
SARL 

تأسيس شركة
العام) الجمع  عقد  بمقت�صى 

أبريل) (( بتاريخ) املنعقد  التأسي�صي 

 ATLAS شركة) تأسيس  تم  ((0(1

MAISON SARL)باملواصفات التالية):

  ATLAS MAISON (: التسمية)

.SARL

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوا2 

األول زنقة 2 رقم )2 الوفاء 2 طريق 

صفرو فاس.

مبلغ رأسمال الشركة : 100.000 

درهم مكونة من 1000 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

احديشة  للسيد  حصة   (00

العربي الساكن برقم 23 إقامة مكة 

شارع الرحى حي األمل طريق صفرو 

فاس.

احديشة  للسيد  حصة   (00 و 

 2( رقم   2 بزنقة  الساكن  محمد 

الوفاء 2 طريق صفرو فاس.

غرض الشركة : اإلنعاش العقار5 ؛

األشغال املختلفة أو البناء ؛

االستيراد والتصدير.

التسيير للسيد : احديشة العربي.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99)سنة ابتداء)من تقييدها)

بالسجل التجار5.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكمة التجارية بفاس بتاريخ)

1))أبريل)1)0))تحت رقم)1922)وتم)

التجار5) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم)67227.

369 P

األستاذ أمي2 جديد

موثق

الهاتف):))92.01.9.)).)0

HILLS CONSTRUCTION
SARL 

شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم

املقر االجتماعي : الدار البيراء، 17)، 

اقامة الفتح، شارع ابراهيم الروداني 

املمتد، الطابق االول الرقم 3

السجل التجار5 : 296613

تأسيس شركة
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

موثق) جديد،) أمي2  األستاذ 

فبراير) (18 بتاريخ) بالدار البيراء)

األسا�صي) القانو2  وضع  تم  (،(0(1

ذات) املسؤولية  محدودة  للشركة 

الخصائص التالية):

 HILLS (: التسمية)

شركة   CONSTRUCTION SARL

محدودة املسؤولية.

الشركاء : السيد محمد الحر5 ؛

السيد هشام الحر5.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

الهدف : هدف الشركة اإلنعاش 

العقار5 ؛

التالية  للعمليات  الشركة  تهدف 

لحسابها أو لحساب األغيار في املغرب 

أو في الخارج إلى :

اقتناء وتدبير بجميع الوسائل لكل 

بنايات  بها  التي  أو  العارية  األرا�صي 

والحقوق  املنقوالت  وجميع  للهدم 

العينية أو العقارية ؛
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التجزئة  عمليات  جميع  إنشاء 

إنشاء  أو  املقتناة  األرا�صي  على 

للغرض  أو  للسكن  مباني مخصصة 

التجار5 املنهي والصناعي أو اإلدار5 ؛

والعقار  السياحة  ميدا2  إنعاش 

والتصميم  الدراسة  طريق  عن 

لبناء وتسيير جميع الشركات والبيع 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجميع 

املنتوجات املتعلقة بالنشاط املذكور 

أعاله ؛

عن  الشركة  أصول  استغالل 

لغرض  أو  والكراء  البيع  طريق 

شخ�صي للقطع األرضية أو املباني ؛

يمكن  الشركة  غرض  لتحقيق 

املساهمة عن طريق مساهمة جزئية، 

مساهمة إدماج عن طريق االكتتاب 

أو اقتناء سندات في جميع الشركات 

املوجودة أو التي في طور اإلنشاء والتي 

لها نفس الغرض أو غرض مشابه ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة كلية أو جزئية بأحد العمليات 

املحددة أعاله بطريقة تسهل أو تمكن 

أو تطور نشاط الشركة وكل مساهمة 

مباشرة أو غير مباشرة كيف ما كا2 

لها  مقاوالت  أو  شركات  في  شكلها 

أهداف مماثلة أو مرتبطة.

البيراء،) الدار  (: االجتماعي) املقر 

ابراهيم) شارع  الفتح،) اقامة  (،(17

الروداني املمتد،)الطابق االول الرقم)3.

املدة : 99)سنة ابتداء)من التقييد)

بالسجل التجار5.

االجتماعي) رأسمالها  (: الرأسمال)

مقسمة) درهم  (100.000 في) حدد 

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

درهم للحصة الواحدة) (100 مسماة)

محررة بكاملها مرقمة من)1)إلى)1000 

حسب) كل  الشركاء) بي2  مقسمة 

مساهمته على الشكل التالي):

السيد محمد الحر5)00))حصة)؛

السيد هشام الحر5)00))حصة.

املجموع):)1000)حصة.

من) الشركة  تسير  (: التسيير)
الحامل) الحر5  السيد محمد  طرف 
رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
الحر5) هشام  والسيد  (BK66103
للعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
رقم)BK1066(3،)املعيني2 كمسيرين)

لشركة.
التوقيع):)تكو2 الشركة ملزمة بكل)
عقد يخصها موقع من أحد املسيرين)
إما من طرف السيد محمد الحر5 أو)
السيد هشام الحر5 املذكورين أعاله.
والتصريح) القانوني  اإليداع  تم 
بالتقييد بالسجل التجار5 باملحكمة)
رقم) تحت  البيراء) بالدار  التجارية 

.296613
ملخص للنشر

األستاذ أيمن جديد

370 P

األستاذ أمي2 جديد
موثق

الهاتف):))92.01.9.)).)0

BZKN IMMOBILIERE
SARL 

شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال االجتماعي : 100.000 

درهم
 املقر االجتماعي : الدار البيراء،
 U33, RUE(POINT(DU(JOUR,
 RESIDENCE WATERLOO,
 ROND-POINT DU SPORT,

QUARTIER RACINE
السجل التجار5 : 292969

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
موثق) جديد،) أمي2  األستاذ 
بالدار البيراء)بتاريخ))1)و))))فبراير)
األسا�صي) القانو2  وضع  تم  (،(0(1
ذات) املسؤولية  محدودة  للشركة 

الخصائص التالية):
 BZKN (: التسمية)
شركة   IMMOBILIERE  SARL

محدودة املسؤولية.
الشركاء : السيد ابراهيم الفي ؛

السيدة حنا2 دالل.
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

الهدف : هدف الشركة اإلنعاش 

العقار5 ؛

التالية  للعمليات  الشركة  تهدف 

لحسابها أو لحساب األغيار في املغرب 

أو في الخارج إلى :

اقتناء وتدبير بجميع الوسائل لكل 

بنايات  بها  التي  أو  العارية  األرا�صي 
والحقوق  املنقوالت  وجميع  للهدم 

العينية أو العقارية ؛

التجزئة  عمليات  جميع  إنشاء 

إنشاء  أو  املقتناة  األرا�صي  على 

للغرض  أو  للسكن  مباني مخصصة 

التجار5 املنهي والصناعي أو اإلدار5 ؛

والعقار  السياحة  ميدا2  إنعاش 

والتصميم  الدراسة  طريق  عن 

لبناء وتسيير جميع الشركات والبيع 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لجميع 

املنتوجات املتعلقة بالنشاط املذكور 

أعاله ؛

عن  الشركة  أصول  استغالل 

لغرض  أو  والكراء  البيع  طريق 

شخ�صي للقطع األرضية أو املباني ؛

يمكن  الشركة  غرض  لتحقيق 

املساهمة عن طريق مساهمة جزئية، 

مساهمة إدماج عن طريق االكتتاب 

أو اقتناء سندات في جميع الشركات 

املوجودة أو التي في طور اإلنشاء والتي 

لها نفس الغرض أو غرض مشابه ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

غير  أو  مباشرة  بصفة  املرتبطة 

مباشرة كلية أو جزئية بأحد العمليات 

املحددة أعاله بطريقة تسهل أو تمكن 

أو تطور نشاط الشركة وكل مساهمة 

مباشرة أو غير مباشرة كيف ما كا2 

لها  مقاوالت  أو  شركات  في  شكلها 

أهداف مماثلة أو مرتبطة.

البيراء، الدار  (:  املقر االجتماعي)

 U33, RUE POINT DU JOUR,

 RESIDENCE WATERLOO,

 ROND-POINT DU SPORT,

.QUARTIER RACINE

املدة : 99)سنة ابتداء)من التقييد)

بالسجل التجار5.

االجتماعي) رأسمالها  (: الرأسمال)

مقسمة) درهم  (100.000 في) حدد 

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

درهم للحصة الواحدة) (100 مسماة)

محررة بكاملها مرقمة من)1)إلى)1000 

حسب) كل  الشركاء) بي2  مقسمة 

مساهمته على الشكل التالي):

السيد ابراهيم الفي)00))حصة)؛

السيدة حنا2 دالل)00))حصة.

املجموع):)1000)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

مسير) معي2  الفي  ابراهيم  السيد 

للشركة.

التوقيع):)تكو2 الشركة ملزمة لكل)

عقد يخصها موقع من أحد املسيرين)

الفي) ابراهيم  السيد  طرف  من  إما 

املسير املذكور أعاله.

والتصريح) القانوني  اإليداع  تم  (

بالتقييد بالسجل التجار5 باملحكمة)

رقم) تحت  البيراء) بالدار  التجارية 

.292969
ملخص للنشر

األستاذ أيمن جديد

371 P

STE JUMATECH
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

مارس) ((2 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

قرر الشريك الوحيد للشركة) ((0(1

ما يلي):

لشركة) النهائية  التصفية  قفل 

.STE JUMATECH SARL

املوافقة على تقرير املصفي وابراء 

دمته.
التجار5  السجل  على  التشطيب 

رقم 9939).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) بسال  االبتدائية 
التجار5) السجل  رقم  تحت  ((0(1

9939))رقم اإليداع القانوني)36239.

372 P
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SUPER VAISSELLE
 شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) ((0(1 فبراير) (( بتاريخ) بالرباط 
إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الخاصيات التالية):
SUPER VAISSELLE(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

استيراد،) (: االجتماعي) املوضوع 
شراء،)بيع وتوزيع آلة غسل األواني.

وتوزيع) بيع  شراء،) استيراد،)
مستلزمات املطبخ)؛

الحمام،) مستلزمات  توزيع 
الديكور الداخلي.

بيع الهدايا.
يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التقييد في السجل التجار5.
املقر):)أنوال)1،)26)شارع مدغشقر)

ديور جامع الرباط.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
الحصص):)السيد اولياس فيصل)

00))حصة.
السيد اولياس ر�صى)00))حصة.

اولياس فيصل) السيد  (: التسيير)
كمسيرين) ر�صى  اولياس  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجار5 رقم)1263)1.

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

373 P

A.Y SERVICES
SARL

بمقت�صى عقد عرفي مسجل ب في)
مؤسسة) تم إنشاء) ((0(1 مارس) (1(

محدودة بالخصائص التالية):
.A.Y SERVICES SARL(:(التسمية

)مئة  درهم   100.000  : رأسمال 
 100 على  مقسمة  درهم(،  ألف 

حصة.

عنوا2 الشركة : أبواب سال عمارة 
) شقة 1 طريق القنيطرة سال.

خدمات   : املؤسسة  هدف 
النظافة.

املسير : الشهيد عز الدين.
الرريبة املهنية : )920203).

السجل التجار5 رقم : 33377.
باملحكمة) القانوني  اإليداع 
 3639( رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ))1)أبريل)1)0).
374 P

AY PROTECTION
SARL

بمقت�صى عقد عرفي مسجل ب في)
مؤسسة) تم إنشاء) ((0(1 مارس) (1(

محدودة بالخصائص التالية):
 AY PROTECTION (: التسمية)

.SARL
)مئة  درهم   100.000  : رأسمال 
 100 على  مقسمة  درهم(،  ألف 

حصة.
عنوا2 الشركة : أبواب سال عمارة 

) شقة 1 طريق القنيطرة سال.
خدمات   : املؤسسة  هدف 

النظافة.
املسير : االدري�صي عزوز5 احمد.
الرريبة املهنية : 9202021).

السجل التجار5 رقم : 33363.
باملحكمة) القانوني  اإليداع 
 36387 رقم) تحت  بسال  االبتدائية 

بتاريخ))1)أبريل)1)0).
375 P

SOCIETE KEEZER-PRESTAT
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 AVENUE(MOHAMMED 5
 LOTISSEMENT(OMAR 2

TABRIQUET - SALE
يوم) حرر  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بسال تم تأسيس) ((0(1 فاتح مارس)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
الشريك الواحد بالخصائص التالية):

SOCIETE KEEZER- (: التسمية)

ذات  ش.م.م   PRESTAT SARL AU

الشريك الواحد.

والتصدير  االستيراد   : الهدف 

)التاجر أو الوسيط(.

رأسمال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشركاء كاآلتي :

 1000 علي  اقراض   : السيد 

حصة.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

تابريكت   ( عمر  تجزئة   ( الخامس 

سال.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

.332(7
بمثابة مقتطف وبيا2

376 P

MERALITRANS

SARL AU

 2 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

بالخصائص) بالرباط  ((0(1 أبريل)

التالية):

الهدف اإلجتماعي):

نقل البرائع.

درهم) (100.000.00 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة)) (100

بي2 الشركاء)على الشكل التالي:

)السيد عبد القادر اكعبيش)1000 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقاومة) شارع  (: اإلجتماعي) املقر 

1))الطابق) زنقة أبيدجا2 إقامة رقم)

الثالث الشقة رقم)8)املحيط الرباط.

القادر) عبد  السيد  (: التسيير)

اكعبيش.

القادر) عبد  السيد  (: التوقيع)

اكعبيش.
(: التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(1(37

377 P

SKILLSCARE CONSULTING
SARL AU

إعال2 عن تأسيس
املسجل)) العرفي  العقد  بمقت�صى 

قد) ((0(1 أبريل) (16 بتاريخ) بالرباط 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

مواصفاتها) الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي):

 SKILLSCARE (: التسمية)

.CONSULTING SARL AU

الهدف اإلجتماعي :

التكوين واإلستشارة في التسيير.

املقر اإلجتماعي : )1 زنقة واد زيز 
رقم 01 أكدال الرباط.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

في  للشركة  اإلجتماعي  الراسمال 

100.000.00 درهم موزع على1000 

حصة 100 درهم لكل حصة موزعة 

على الشريك الوحيد كما يلي :

 1000 مصطفى  العمار5  السيد 

حصة.

التسيير : عهد تسيير الشركة مع 

اإلمراء اإلجتماعي ملدة غير محددة 

إلى السيد العمار5 مصطفى.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابية الربط  لدى 

املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ )) 

أبريل 1)0) تحت عدد 113070.

378 P

BOFORM
SARL AU

إعال2 عن تأسيس
املسجل)) العرفي  العقد  بمقت�صى 

بالرباط بتاريخ)))مارس)1)0))قد تم)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

مواصفاتها) الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي):



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9248

.BOFORM SARL AU(:(التسمية

الهدف اإلجتماعي :

وكالة التواصل واإلشهار.

املقر اإلجتماعي : )1 زنقة واد زيز 
رقم 10 أكدال الرباط.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسمال 

في  للشركة  اإلجتماعي  الراسمال 

100.000.00 درهم موزع على1000 

حصة 100 درهم لكل حصة موزعة 

على الشريك الوحيد كما يلي :

السيد التروكي بدر 1000 حصة.

التسيير : عهد تسيير الشركة مع 

اإلمراء اإلجتماعي ملدة غير محددة 

إلى السيد التروكي بدر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابية الربط  لدى 

املحكمة التجارية بالرباط بتاريخ )1 

أبريل 1)0) تحت عدد )62)11.

379 P

VIDYMED
SARL

املم�صي) العقد  بمقت�صى 

القانوني) اإلطار  وضع  تم  خصوصيا 

وذات) املسؤولية  محدودة  للشركة،)

الخصائص التالية):

.VIDYMED SARL(:(التسمية

شركة) (: القانونية) الصيغة 

محدودة املسؤولية.
زنقة واد زيز) (2 (: املقر اإلجتماعي)

أكدال) (7 الشقة) الثالث  الطابق 

الرباط.

نشاط الشركة):

شراء) بيع،) تصدير،) استيراد،)

جميع املعدات واألجهزة الطبية.

استيراد وإنتاج وبيع جميع املواد)

اإلستهالكية الطبية.

األجهزة) على  التعاقد  أو  إنتاج 

الطبية.

األجهزة) على  التعاقد  أو  إنتاج 

الطبية للتصدير))في هذا املجال.

تأجير املعدات الطبية.

مدة الشركة):)99)سنة.

درهم) (10.000.00 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)100)حصة إجتماعية من)

فئة)100)درهم وموزعة كالتالي):

 (0 واريتيني) بنزيا2  السيد حمزة 

حصة.

 (0 واريتيني) بنزيا2  عمر  السيد 

حصة.

التسيير):)يعي2 السيد حمزة بنزيا2)

واريتيني والسيد عمر بنزيا2 واريتيني)

مديرين للشركة بتوقيع منفصل ملدة)

غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 1)13)1.

380 P

MALAK ERISION شركة
ش.م.م للشريك الواحد

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الواحد

بمقت�صى عقدعرفي مؤرخ بتاريخ)

بالرباط تم تأسيس) ((0(1 فبراير) (9

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 MALAK ERISION للشريك الواحد)

والتي تحمل الخصائص التالية):

الهدف اإلجتماعي):

تربية الحلزو2.

استخراج منتجات التجميل.

اإلستغالل الزراعي بجميع أشكاله)

بما في ذلك املنتجات من أصل نباتي)

وحيواني.

استغالل الصناعات الزراعية.

واملعدات) املنتجات  في  التجارة 

يتعلق) آخر  مجال  وأ5  الزراعية 

بالزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

املنتجات) وتصدير  استيراد 

الزراعية مع ذكر املوا�صي األصلية من)

الخارج.
 100.000.00 (: الشركة) رأسمال 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة))الواحدة.

تم تسريح رأسمال الشركة موزعة)

على الشكل التالي):

 1000 لعريش) بشرى  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

)1)زنقة واد زيز) (: املقر اإلجتماعي)

شقة))رقم)1)أكدال الرباط.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

لفترة غير محدودة إلى السيدة بشرى)

لعريش كمسيرة وحيدة مع التوقيع.

التجار5) بالسجل  التقييد 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

.1(0(69

381 P

DREAM ASSA

SARL AU

رأسمال الشركة : 100000 درهم

RC : 124193

تغيير مقر الشركة
وتفويت حصص

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املنعقد بتاريخ فاتح أبريل)1)0))قرر)

 DREAM ASSA SARL(شريك شركة

حصة) (1000 قرار قبول تفويت) (AU

الواحدة) للحصة  درهم  (100 بثمن)

التي كانت في ملكية السيد فرج جبرا2)

حصة) (1000 إلى السيد ميمو2 عقا)

100000)درهم.

تحويل املقر اإلجتماعي من محل)

رقم)8)كيش لودايا تمارة إلى محل رقم)

6)8)حي النهرة)))تمارة).

وتعيي2) جبرا2  فرج  استقالة 

ميمومن عقا)CB 3(212)مسير وحيد.

تم اإليداع القانوني بمقر املحكمة 

التجارية اإلبتدائية بتمارة بتاريخ )) 

.D(28( أبريل 1)0) تحت رقم

382 P

ESSENCE DE ZAER 

SARL

تأسيس شركة
ش.م.م

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم) بتمارة،) ((0(1 مارس) (2 بتاريخ)

إنجاز القانو2 األسا�صي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):

ESSENCE DE ZAER(:(التسمية

.SARL

األهداف اإلجتماعية):

عامة) بصفة  مختلفة  أشغال 

والصناعية) التجارية  العمليات  كل 

عالقة) لها  التي  واملالية  والعقارية 

شأنها) من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في تنمية الشركة.

املتعلقة) األشغال  جميع  مقاول 

بالتسيير واإلنتاج الفالحي.

درهم) (10.000 (: رأسمال الشركة)

فئة) من  حصة  (100 إلى) مقسمة 

في) الواحدة  للحصة  درهم  (100.00

ملكية):

السيدة سارة بنمو�صى)0))حصة.

السيدة زينب الزياتي)0))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر اإلجتماعي):)رقم)136)الطابق)

))الشقة)2)شارع القاهرة تمارة.

بنمو�صى) السيدة سارة  (: التسيير)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

 12 قطاع) ب  والساكنة  (AA1(9(0

 9 شارع الزيتو2 إقامة اإلخوة شقة)

حي الرياض الرباط.

الحاملة) الزياتي  زينب  والسيدة 

 AA(207( رقم) الوطنية  للبطاقة 

والساكنة برقم)19)مكرر زنقة اكلما2)

سيد5 علي أكدال الرباط ملدة غير)

محددة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

املحكمة) لدى  التجار5  السجل  في 

رقم) تحت  تمارة  في  اإلبتدائية 

69))13)يوم)))أبريل)1)0).
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا األولى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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 SOCIETE PATRIMOINE
AVENUE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 
شريك وحيد

يقدر رأسمالها ب : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجتماعي : )3، ساحة أبو بكر 
الصديق، شقة رقم 7 أكدال الرباط

 1( بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
 (7 بتاريخ) ومسجل  (،(0(1 مارس)
مارس)1)0))قرر الشريك الوحيد في)

الشركة ما يلي):
وذلك) للشركة  املسبق  الفسخ 

بسبب توقيف نشاط الشركة.
تعيي2 السيد عبد العالي اليوناني،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)Z33(622،)كمصفي للشركة.
تعيي2 املكا2 لتصفية الشركة).

)3، ساحة أبو  (: املقر اإلجتماعي)
أكدال   7 رقم  شقة  الصديق،  بكر 

الرباط.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 
رقم) 1)0)،تحت  أبريل) ((1 بتاريخ)

.11(9(7
السجل التجار5 رقم)87)101.
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 SUNLIGHT IMMO
DEVELOPPEMENT

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

يقدر رأسمالها ب : 100.000.00 
درهم

املقر اإلجتماعي : الرقم 2)زنقة واد زيز)
الطابق الثالث الشقة رقم)7)أكدال)

الرباط
 (0 بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
فبراير) (( ومسجل في) (،(0(0 نوفمبر)

1)0))قرر شركاء)الشركة ما يلي):
تفويت)330)حصة إجتماعية من)
من طرف) للحصة،) درهم  (100 فئة)
غنام) للسيد  حلمي،) نبيل  السيد 

محمد مراد.
السيد) من  كل  يصبح  وبالتالي 
ياسر العلمي والسيد رشيد قاصيد5))
في) والسيد غنام محمد مراد،)شركاء)

الشركة.
الجديد) التقسيم  ويصبح 

لرأسمال الشركة كما يلي):
 32.000.00 العلمي) ياسر  السيد 

درهم
قاصيد5) رشيد  السيد 

33.000.00)درهم.
مراد) محمد  غنام  السيد 

33.000.00)درهم.
املجموع):)100.000.00)درهم.

حلمي) نبيل  السيد  إستقالة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
كمسير) مهمته  من  (A2(7009 رقم)

ثاني في الشركة،)مع اإلبراء).
السيد غنام محمد مراد،) تعيي2 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
في) ثاني  كمسير  (A(67037 رقم)

الشركة،)ملدة غير محدودة.
وبالتالي يصبح كل من):

رشيد قاصيد5 والسيد) ( السيد) (
املسيرا2 للشركة) غنام محمد مراد،)

ملدة غير محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 
رقم) 1)0)،تحت  أبريل) ((1 بتاريخ)

.11(977
السجل التجار5 رقم)133119.
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FLORARTIS
شركة ذات مسؤولية محدودة

الشطر 6 و7 شارع اإلمام علي وزنقة 
عمر ابن العاص بالقنيطرة

رفع رأسمال الشركة
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 
(،(0(0 يوليو) (7 بتاريخ) بالقنيطرة 
قرر الجمع العام اإلستثنائي لشركة)

FLORARTIS)ما يلي):

اإلجتماعي) املال  رأس  من  الرفع 

إلى) درهم  (200.000.00 للشركة من)

طريق) عن  درهم  (1.600.000.00

لألسهم. اإلسمية  القيمة  زيادة 

القانو2) من  (6 الفصل) تعديل  تم 

األسا�صي للشركة.

القانوني) اإليداع  إجراء) تم 

باملحكمة التجارية بالقنيطرة يوم)3) 

يوليو)0)0))تحت الرقم التالي)))18.

386 

BKL GLOBAL

SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة،)ذات املواصفات التالية):

 BKL GLOBAL SARL (: التسمية)

ش.م.م.

املقر):)1))ساحة ابو بكر الصديق،)

شقة رقم)8)أكدال الرباط

النشاط التجار5):

االستيراد والتصدير.

التجارة.

املدة):)99)سنة).

درهم) (100.000.00 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم،)مؤدات كاملة،)بحملها):

)السيد محمد قاسمي)332)حصة.)

حصة.) (333 لحكيم) أيوب  السيد 

 333 بوفر�صي) امي2  محمد  السيد 

حصة.

التسيير):)محمد قاسمي ملدة))غير)

محدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجار5 للمحكمة التجارية بالرباط)

أبريل) ((1 بتاريخ) (113003 تحت رقم)

1)0))رقم التقييد بالسجل التجار5)

.1(1287
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BEACH FIVE
SARL

العنوا2 : )3 زاوية شارع فال ولد 

اومير وزنقة بهت أكدال الرباط

بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�صى 

فور الجمع) ((0(0 ديسمبر) (3 بتاربخ)

الشركة) ملساهمي  اإلستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما يلي):

تعيي2 مسيرا2 جدد)) قرر الشركاء)

كل من السيد محمد امرير والسيد)

حماد5 امرير.

جديد) مسير  تعيي2  الشركاء) قرر 

السيد محمد امرير.

إمراء)من طرف كل من السيدا2)

محمد امرير وحماد5 امرير.

)وبنود أخرى.

بكتابة) (: وقد تم اإليداع القانوني)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) 1)0)،تحت  مارس) (18 بتاريخ)

111882
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SINGAPORE GARDEN
SARL AU

مؤرخ)) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 (0(1 فبراير) (9 بتاريخ) بالرباط 

العاد5) الغير  العام  الجمع  تم 

 SINGAPORE GARDEN لشركة)

ش.م.م.ش.و وتقرر ما يلي):

بوشرى) لحالح  السيدة  فوتت 

جميع الحصص التي تملك بالشركة)

100)حصة لفائدة السيد) والتي تبلغ)

خم�صي عبد اإلله.

اإلله) عبد  خم�صي  السيد  أصبح 

الشريك واملالك الوحيد لجميع أسهم)

الشركة على النحو التالي):

لرأسمال) املكونة  100حصة 

الشركة الذ5 ينحصر في)10.000.00 

درهم).

بوشرى) لحالح  السيدة  استقالة 

والشريكة) كمسيرة  مهامها  من 

الوحيدة.
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اإلله) عبد  خم�صي  السيد  تعيي2 

كمسير وشريك وحيد للشركة.

مالئمة للقانو2 األسا�صي للشركة)

طبقا لهذه القرارات والتغيرات.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

بتمارة يوم)7)أكتوبر)019))تحت عدد)

.11(0
بمثابةمقتطف وبيا2

SINGAPOR GARDEN 

SARL .AU
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 INOVATIVE HEALTH

SOLUTIONS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املسجل في))))سبتمبر)0)0))ما يلي):

تصفية الشركة.

اسماعيل) وبوعمر  السيد  تعيي2 

كمصفي للشركة.

الكائن) الشركة  عنوا2  تعيي2 

زنقة) (8 رقم) شقة  (30 رقم) بعمارة 

الرباط) لوكيلي حسا2  موال5 أحمد 

التجارية) املحكمة  عن  الصادر 

بالرباط تحت رقم التقييد بالسجل)

امللف) وضع  رقم  (138681 التجار5)

60)110)بتاريخ)6))يناير)1)0).
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DIAGRAM
SARL AU

اإلعال2 عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد

 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة) تأسيس  تم  ((0(1 أبريل)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد مميزاتها):

.DIAGRAM SARL AU(:(التسمية

الغرض اإلجتماعي):

املعدات) وتوزيع  تصدير  استراد،)

واللوازم الطبية.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
زنقة) (26 (: اإلجتماعي) املقر 

املعاريف) (،3 عمارة الغوز) الباطنية،)

الدارالبيراء.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة في السجل التجار5.

يتحدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 

مبلغ) في  اإلجتماعي  الرأسمال 

 100 إلى) مقسمة  درهم  (100000

درهم) (100 بقيمة) إجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة.

جواد) جالل  السيد  (: التسيير)

 198( ديسمبر) (18 بتاريخ) املزداد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
حي) القاطن  (BH(6(919 رقم)

دارالسالم مجموعة)3)عمارة))))شقة)

3)األلفة الدارالبيراء.
التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

التجارية) املحكمة  لدى  (29933(

بالدارالبيراء)بتاريخ)16)أبريل)1)0).
من أجل النشر والبيا2
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AGRI  BEN ZENAD RURAL
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها ا اإلجتماعي : واد مغرة ايت 

اعمر واعلي تكريكرة أزرو

تاسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

التأسي�صي) القانو2  وضع  تم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة تبعا)

 (0(1 لعقد عرفي بتاريخ فاتح مارس)

ذات الخاصيات التالية):

اسم) الشركة  تأخذ  (: التسمية)

AGRI BEN ZENAD RURAL)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف):

الفالحة.

)زراعة األشجار املثمرة.

املقر) يقع  اإلجتماعي:) املقر 

ايت  مغرة  بواد  للشركة  اإلجتماعي 

اعمر واعلي تكريكرة أزرو.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 : اإلجتماعي  الرأسمال 

على) مقسمة  درهم   100.000.00

قيمة) من  إجتماعية  حصة  (1000

على) الواحدة  للحصة  درهم  ( (100

الشكل التالي):

السيد قال حدو)00))حصة.

السيد قساو5 حسن)00))حصة.

املجموع):)1000)حصة.
عي2 بمقت�صى القانو2) (: التسيير)

غير) ملدة  مسيرا2  للشركة  األسا�صي 

محدودة السيدا2 قال حدو الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D(11(6(

الحامل) حسن  قساو5  والسيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.X(93(0(

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (6 بتاريخ)

السجل التجار5)09)1.
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SOCIET ISOSMILLE
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : رقم 386 النخيل 

2 أحداف أزرو

 1( في) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

فبراير)1)0)،)تم وضع محرر الجمع)

العام اإلستثنائي).

أشغال اليوم):

بيع الحصص.

تغيير املسير.

تحديث القانو2 األسا�صي.

مختلفات.

قام السيد لحسني) (: الحل األول)

ببيعها) حصة،) ((00 محمد املالك ل)

كلها للسيد شاظمي ياسي2.

العام) الجمع  قرر  (: الثاني) الحل 

قبول استقالة املسير وتعيي2 السيد)

الوحيد) املسير  اسماعيل  شاظمي 

للشركة ملدة غير محدودة.

العام) قرر الجمع  (: الثالث) الحل 
تحديث القانو2 األسا�صي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بأزرو) اإلبتدائية  باملحكمة  الربط 
بتاريخ)10)مارس)1)0))تحت رقم))1.
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 SOCIETE ESPACE VERT DE
GUERCIF
SARL AU

املصادقة على هبة الحصص 
اإلجتماعية

تحويل شكل الشركة
تعيي2 مسير جديد

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
 (0(1 أبريل) (9 اإلستثنائي املؤرخ في)
أبريل) (16 واملسجل بجرسيف بتاريخ)
 OR1026 RE11(7(1)0))تحت رقم

تقرر ما يلي):
الحصص) هبة  على  املصادقة 
اإلجتماعية وبالتالي تم تغيير الفصلي2)
من القانو2 األسا�صي للشركة) و8) (7

كما يلي):
الفصل)7)املساهمات):

برني�صي محمد أمي2)00)7))درهم.
برني�صي عثما2)00)7))درهم.
برني�صي اسية)00)7))درهم.
برني�صي زكية)00)7))درهم.

110000)درهم.
الفصل)8):)الحصص):

برني�صي محمد أمي2))7))حصة.
برني�صي عثما2))7))حصة.
برني�صي اسية))7))حصة.
برني�صي زكية))7))حصة.

تم تحويل شكل الشركة من شركة)
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 
SARL)وبالتالي تم تغيير الفصل)1)من)

القانو2 األسا�صي.
البرني�صي) خليد  املسير  استقالة 
وتعيي2 السيدة برني�صي زكية مسيرة)
محدودة) غير  ملدة  للشركة  جديدة 
وبالتالي تم تغيير الفصل))1)و16)من)

القانو2 األسا�صي.
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لكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الربط 

 (0(1 أبريل) ((0 بتاريخ) بجرسيف 

تحت رقم)2021/1063.
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STE BERN’S OLIVES
SARL

املصادرقة على هبة الحصص 
االجتماعية

تعيي2 مسير جديد
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

أبريل) (1( في) املؤرخ  االستثنائي 

بتاريخ) بجرسيف  واملسجل  (،(0(1

 RE1133(16)أبريل)1)0)،)تحت رقم

OR1027)تقرر ما يلي):

الحصص) هبة  على  املصادقة 

االجتماعية وبالتالي تم تغيير الفصلي2)

من القانو2 األسا�صي للشركة) و8) (7

كما يلي):

الفصل)7)املساهمات.

 708700 أمي2) محمد  برني�صي 

درهم.

برني�صي عثما2)708700)درهم,

برني�صي اسية)708700)درهم.

برني�صي زكية)708900)درهم.

 31(000 الرحمن) عبد  برني�صي 

درهم.

املجموع):)0.000)3.1)درهم.

الفصل)8)الحصص.

برني�صي محمد أمي2)7087)حصة.

برني�صي عثما2)7087)حصة.

برني�صي اسية)7087)حصة.

برني�صي زكية)7089)حصة.

 31(0 الرحمن) عبد  برني�صي 

حصة.

املجموع):)00)31)حصة.

البرني�صي) خليد  املسير  استقالة 

وتعيي2 برني�صي زكية مسيرا للشركة)

تغيير) تم  وبالتالي  محدودة  غير  ملدة 

القانو2) من  و16) (1( الفصل)

األسا�صي.

لكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

(،(0(1 0))أبريل) بتاريخ) بجرسيف 

تحت رقم)1061/2021.
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STE AGRI OTMAS
SARL AU

املصادقة على هبة الحصص 
االجتماعية

تحويل شكل الشركة
تعيي2 مسير جديد

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

أبريل) (9 في) املؤرخ  االستثنائي 

بتاريخ) بجرسيف  واملسجل  (،(0(1

  RE11(((16)أبريل)1)0)،)تحت رقم

)OR102)تقرر ما يلي):

الحصص) هبة  على  املصادقة 

االجتماعية وبالتالي تم تغيير الفصلي2)

من القانو2 األسا�صي للشركة) و8) (7

كما يلي):

الفصل)7)املساهمات.

برني�صي محمد أمي2)00)))درهم.

برني�صي عثما2)00)))درهم,

برني�صي اسية)00)))درهم.

برني�صي زكية)00)))درهم.

املجموع):)10.000)درهم.

الفصل)8)الحصص.

برني�صي محمد أمي2))))حصة.

برني�صي عثما2))))حصة.

برني�صي اسية))))حصة.

برني�صي زكية))))حصة.

املجموع):)100)حصة.

تم تحويل شكل الشركة من شركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

مسؤولية) ذات  شركة  إلى  واحد 

 1 محدودة وبالتالي تم تغيير الفصل)

من القانو2 األسا�صي.

البرني�صي) خليد  املسير  استقالة 

وتعيي2 برني�صي زكية مسيرا للشركة)

تغيير) تم  وبالتالي  محدودة  غير  ملدة 
القانو2) من  و16) (1( الفصل)

األسا�صي.

لكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

(،(0(1 0))أبريل) بتاريخ) بجرسيف 

تحت رقم)1062/2021.

396 P

 ANGEL’S BEAUTY SALON

AND SPA
SARL AU

السجل التجار5 بالرباط
تأسيس شركة

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تأسيس شركة) تم  ((0(1 مارس) ((6

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد خصائصها كالتالي):

 ANGEL’S BEAUY (: التسمية)

.SALON AND SPA

شارع) (،378 (: االجتماعي) املقر 

الحسن الثاني شقة رقم))،)الرباط.

املدة):)99)سنة.

الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

خارجه) أو  املغرب  داخل  سواء)

لحسابها أو لحساب اآلخرين):

صالو2 لتصفيف الشعر،)العناية)

بالجمال،)منتجع صحي.

رأس املال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

موزعة على الشكل التالي):

 1000 الدريهمي) سارة  السيدة 

حصة.

تم تعيي2 السيدة سارة) (: التسيير)

الدريهمي كمسيرة قانونية للشركة.

بجميع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)

األعمال املتعلقة بها من خالل التوقيع)

الفريد للسيدة سارة الدريهمي.

تم لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم)113073،)كما تم تقييدها)

 1(1((( تحت) التجار5  بالسجل 

بتاريخ))))أبريل)1)0).

397 P

LA CLE DU REVE
SARL AU

   1( بمقت�صى عقد عرفي محرر في)

أبريل)1)0)،)تم تكوين نظام أسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالتالي):

التسمية):)لكلي د رف.

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):

وكالة عقارية.

التجارة.

وسيط.

 1((0 رقم) أمل  االجتماعي  املقر 

املسيرة يعقوب املنصور الرباط.

 100.000 (: رأس املال االجتماعي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)درهم.

نور) السيد  تعيي2  تم  (: التسيير)

الدين براض.

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية)

وحيد) كمسير  (QA(9919 رقم)

للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجار5)23)1)1.

398 P

CORYAD
كورياد

بمقت�صى جمع عام استثنائي حرر)

(،(0(0 أبريل) (13 بتاريخ) الرباط  في 

قرر الشريك الوحيد للشركة كورياد)

ما يلي):

زيادة رأس املال):

بمبلغ) الشركة  املال  رأس  زيادة 

الديو2) بمقابلة  درهم  (3960.000

من) الدفع  واملستحقة  السائلة 

الحساب الجار5 للشيك وذلك بزيادة)

درهم) (1( البالغة) االسمية  القيمة 

لكل سهم.
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بمقدار) املال  رأس  تخفيض 

بتخفيض) وذلك  درهم  (3.960.000

القيمة االسمية البالغة))1)درهم لكل)

املقابلة) الخسائر  المتصاص  سهم 

االسمية) القيمة  تخفيض  وبالتالي 

لكل سهم ل)100)درهم والحفاظ على)

رأس املال عند)33.000.000)درهم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكة  الربط 

أبريل) ((( بتاريخ) (113060 تحت رقم)

.(0(1

399 P

 TRAVAUX DIVERS RABAT

T D R
بتاريخ فاتح أبريل)1)0)،)وبموجب)

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل)

بالدار البيراء،)قرر الشريك الوحيد)

ما يلي):

محمد) الصبار  السيد  تفويت 

بالشركة) يملكها  التي  حصة  (1000

للسيد عزيز الحمرود5 ب)100)درهم)

السيد) استقالة  الواحدة،) للحصة 

الصبار محمد من تسيير الشركة.

الحمرود5) عزيز  السيد  تعيي2 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الربط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيراء)بتاريخ))))أبرل)1)0)،)تحت)

رقم)396)77.

400 P

 AMARINA GEST
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 (7 بتاريخ) الشركاء) قرار  بموجب 

شركة) تأسيس  تقرر  (،(0(1 مارس)

ذات مسؤولية محدودة،)وتبعا لذلك)

الحسي2) السيد  من  تتكو2  فإنها 

الزهراء) فاطمة  والسيدة  امللوكي 

شهوبي.

نشاط الشركة):

»مخبزة،) الخدمات) متعدد  مقهى 

مقشدة،)مطعم.

املخابز) منتجات  وتوزيع  تصنيع 

وأ5 صنف متعلق بها.

مقر الشركة):)إقامة رقم)1)الشقة)

حي) الخامس  محمد  شارع  (11 رقم)

النهرة تمارة.

 AMARINA (: الشركة) تسمية 

.GEST sarl

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

 100.000 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم مقسم على)1000)حصة بقيمة)

100)درهم للواحدة.

التسيير والتوقيع):)السيد الحسي2)

امللوكي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

أبريل) ((( بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

1)0)،)تحت رقم)773)13.

401 P

SGT RENOVATION
SARL

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 (9 بتاريخ) الشركاء) قرار  بموجب 

شركة) تأسيس  تقرر  (،(0(1 مارس)

ذات مسؤولية محدودة وتبعا لذلك)

إيما2) السيدة  من  تتكو2  فإنها 

بوهوش والسيد علي بوهوش.

نشاط الشركة):

أعمال البناء)وأعمال مختلفة.

مقر الشركة):))1)مكرر زنقة لبنا2)

الشقة رقم)3)حي املحيط الرباط.

 SGTM (: الشركة) تسمية 

.RENOVATION SARL

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

 100.000 في) حدد  (: املال) راس 

1000)حصةقيمة) درهم مقسم على)

100)درهم للواحدة.

التسيير):)السيدة ايما2 بوهوش.
التوقيع):)التوقيع الفرد5 للسيدة)

ايما2 بوهوش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
أبريل) ((0 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)1217)1.
402 P

AG COMPANY
SARL AU

تم تسجيل العقد العرفي في فاتح)
تحمل) والتي  بالرباط  ((0(1 أبريل)

الخصائص التالية):
وتوزيع) بيع  (: االجتماعي) الهدف 
الديكور) الطبية،) واآلالت  املعدات 

وتهيئة املباني.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
موزعة على الشكل التالي):

 1000 السيد كروج عبد املطلب)
حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
لبنا2) زنقة  (1( (: املقر االجتماعي)

الرقم)03)املحيط الرباط.
عبد) كروج  السيد  (: التسيير)

املطلب.
التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(1(33
403 P

LMAAA CONSEIL SARL AU
في) العرفي  العقد  تسجيل  تم 
بالرباط والتي تحمل) ((0(1 ))مارس)

الخصائص التالية):
استشارات) (: االجتماعي) الهدف 

اإلدارية))تعهيد األنشطة اإلدارية(.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

موزعة على الشكل التالي):

 1000 كريم) فليب  بوجي  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
لبنا2) زنقة  (1( (: املقر االجتماعي)

الرقم)03)املحيط الرباط.

التسيير):)السيد بوجي فليب كريم.
التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.1(1201

404 P

STE CRISTALMAR
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

مارس) ((6 بتاريخ) واملنعقد  للشركة 

1)0)،)التغييرات التالية):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

رقم) شقة  سينا  ابن  شارع  (79 من)

 10 أكدال الرباط إلى) (،2 الطابق) (12

إقامة عمر)1)عمارة)10)شقة رقم)12 

الصخيرات،)تمارة.

بقسم) القانوني  اإليداع  وتم 

بتاريخ) بالرباط  التجار5  السجل 

1))أبريل)1)0).

405 P

 STE KENZ SERVICES ET

CONSEILS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تمت) (،(0(1 أبريل) ((1 بالرباط يوم)

لشركة) التأسي�صي  القانو2  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):

 STE KENZ SERVICES(:(التسمية

.ET CONSEILS
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والتعليم) التدريب  (: الهدف)
املدارس) وإدارة  وتشغيل  املستمر 

الخاصة واملهنيي2.
ابن) شارع  ((9 (: االجتماعي) املقر 

سينا شقة رقم)11)أكدال،)الرباط.
سنة ابتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

درهم.
الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدارة)

للسيدة خديجة جدير.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.
وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجار5 للمحكمة)
أبريل) ((1 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)113011.
406 P

STE ATMOS ENERGY
SARL AU

تأسيس الشركة
بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
17)مارس)1)0)،)تم تأسيس الشركة)

ذات املميزات التالية):
 STE (: االجتماعية) التسمية 

ATMOS ENERGY)ش م م ش و.
الهدف االجتماعي):)مكيف الهواء.

زنقة) ((2 (: االجتماعي) املقر 
تانسيفت الدار رقم)1)أكدال،)الرباط.
الرأسمال):)100.000)درهم مجزأة)
درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة.
ايوب) السيد  تعي2  تم  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  املقدم 

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل)

بالسجل التجار5.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجارية) باملحكمة  الربط  كتابة 
بالرباط بتاريخ)1))أبريل)1)0)،)تحت)

رقم)972)11.
407 P

MASHREK CAFE

SARL AU

رأسمالها : 36.000).8) درهم

املقر االجتماعي : عمارة تفراوتي، كلم 

).7 طريق الرباط )عي2 السبع(

السجل التجار5 : ))02.8)

الزيادة في الراسمال االجتماعي

موافقة النظام األسا�صي مع القانو2 

رقم 1-19)

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

للشركة) (،(0(0 ديسمبر) (31 بتاريخ)

 MASHREK CAFE SAR AU(املسماة

قرر ما يلي):

االجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

درهم) ((1.326.000 قدره) بمبلغ 

إلى) درهم  (36.890.000 من) لرفعه 

36.000).8))درهم،)عن طريق إنشاء)

13.260))حصة جديدة من فئة)100 

درهم للواحدة.

إقرار الزيادة في الراسمال املذكور)

 (8.(36.000 في) حدد  والذ5 

حصة) ((8(.360 إلى) مقسمة  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

مخصصة) للواحدة محررة بالكامل،)

 GROUPE شركة) الوحيد  للشريك 

.AKSAL SA

األسا�صي) النظام  وتحيي2  مالئمة 

الجديد) التشريع  حسب  للشركة 

متمم) ((1-19 رقم) القانو2  بتطبيق 

املتعلق) ((.96 رقم) للقانو2  ومعدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الربط 

(،(0(1 مارس) (31 بتاريخ) البيراء)

تحت رقم)761)77.

408 P

AMAZIA

SARL

رأسمالها : 0.000)10.3 درهم

املقر االجتماعي : عمارة تفراوتي، كلم 

).7 طريق الرباط )عي2 السبع(

السجل التجار5 : 322.011

الزيادة في الراسمال االجتماعي
موافقة النظام األسا�صي مع القانو2 

رقم 1-19)

االستثنائية) العامة  الجمعية 

للشركة)) (،(0(0 ديسمبر) (31 بتاريخ)

قررت) (AMAZIA SARL  املسماة)

ما يلي):

االجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

درهم) ((.310.000 قدره) بمبلغ 

إلى) درهم  ((.010.000 من) لرفعه 

0.000)10.3)درهم،)عن طريق إنشاء)

 100 3.100))حصة جديدة من فئة)

درهم للواحدة.

إقرار الزيادة في الراسمال املذكور)

 10.3(0.000 في) حدد  والذ5 

حصة) (103.(00 إلى) مقسمة  درهم 

درهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

مقسمة) بالكامل،) محررة  للواحدة 

اجتماعية) حصة  (7(.30( كاآلتي)

و) (GROUPE AKSAL SA لشركة)

لشركة) اجتماعية  حصة  (30.898

.OURTAN INVEST SARL AU

األسا�صي) النظام  وتحيي2  مالئمة 

الجديد) التشريع  حسب  للشركة 

متمم) ((1-19 رقم) القانو2  بتطبيق 

املتعلق) ((.96 رقم) للقنو2  ومعدل 

بالشركات ذات املسؤولية املحدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الربط 

(،(0(1 مارس) (31 بتاريخ) البيراء)

تحت رقم))76)77.

409 P

PERMANENT LINK GROUP

SARL

راس مالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 17، زنقة ابو عباس 

جيراو5 رقم ) حي املحطة، الدار 

البيراء

السجل التجار5 رقم 7)219.6

استمرار نشاط الشركة
قررت الجمعيةالعامة غير العادية)

استمرار) (،(0(0 سبتمبر) ((9 بتاريخ)

نشاط الشركة بالرغم من الخسائر)

التي تجاوزت)3/4)من الرأسمال.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الربط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيراء)يوم))1)فبراير)1)0)،)تحت)

رقم)))2)76.

410 P

STE ARFOD TEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

استثنائي) عام  عقد  بمقت�صى 

تم) (،(0(1 ديسمبر) (1( في) مسجل 

على) الشركة  بمقر  باالجماع  اإلقرار 

ما يلي):

الشركة) من حصص  ((0 (% بيع)

للسيد عبد الحق السهلي.

للشركة) القانوني  الشكل  تغير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.

استيراد) جديد،) نشاط  اضافة 

وتصدير.

نقل مقر الشركة من)6)زنقة ضاية)

عوا الطابق)2)شقة)16)أكدال الرباط)

الحي) (112 رقم) الجديد  العنوا2  إلى 

الصناعي سال.

السهلي) الحق  السيد عبد  تعيي2 

كمسير للشركة مع السيد عبد الحي)

امحمد5.
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التجار5) السجل  إيداع  تم 

للشركة بكتابة الربط لدى املحكمة)

مارس) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)111689.

411 P

عقد تسيير حر
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

فاتح فبراير)1)0))واملصحح االمراء)

بنفس التاريخ تم ابرام عقد تسيير حر)

ألصل تجار5 وملدة محدودة بي2 شركة)

.INSTAURA(وشركة(CEGEDA

سيجيدا) شركة  (: جهة) من 

CEGEDA)شركة محدودة املسؤولية)

واملسجل) التجار5  األصل  صاحبة 

بالسجل التجار5 تحت رقم)33))10 

والكائن ب)))شارع املسيرة الخرراء.

ومن جهة أخرى):)شركة انسطورا)

محدودة) شركة  (INSTAURA

الحر) التسيير  قبلت  التي  املسؤولية 

لألصل التجار5 عدد)33))10)ابتداء)

فبراير) ((9 إلى) ((0(1 من فاتح مارس)

))0))قابلة للتجديد بشروط وبثمن)

ابتداءا) درهم  (3(.000 قدره) شهر5 

من فاتح مارس)1)0))إلى متم فبراير)

 2(.000 قدره) شهر5  وبثمن  ((0((

درهم ابتداءا من فاتح مارس)))0).

412 P

 STE YOUREVENTO

AGENCY
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : قطاع 13 اقامة 

اشراق شقة رقم 19 حي الرياض 

الرباط

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

(،(0(1 مارس) (17 بتاريخ) املؤرخ 

»يور) لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

ش.م.م.ش.و.) اجون�صي«) افينتو 

 YOUREVENTO AGENCY

SARLAU،)ما يلي):

تحويل املقر االجتماعي الى):)قطاع)
حي) (19 اقامة اشراق شقة رقم) (13

الرياض الرباط.
النظام) من  (2 املادة) تعديل 

االسا�صي.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الربط 
بالرباط بتاريخ))))أبريل)1)0)،)تحت)

رقم)113031.
413 P

 STE TECHNOLOGY CITY
SARL AU

راسمالها : 0.000) درهم
مقرها االجتماعي : شارع الشيخ 

بلعربي العلو5 زنقة النخلة رقم 6) 
تطوا2 

السجل التجار5 رقم : 27)1)1
تغيير مقر الشركة

بمقت�صى محرر قرارات الشريك)
(،(0(1 فبراير) ((2 بتاريخ) الوحيد 

قررت الشركة ما يلي):
تغيير مقر الشركة من شارع الشيخ)
 (6 بلعربي العلو5 زنقة النخلة رقم)
تطوا2 الى))2))زنقة تانسيفت رقم)1 

أكدال الرباط.
النظام) من  (2 املادة) تعديل 

االسا�صي للشركة.
تحديث النظام االسا�صي للشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 
رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) ((( يوم)

.2612
414 P

 SOCIETE BCHERA
NETTOYAGE

SARL A U
AU(CAPITAL(DE 100.000 Dhs 

التأسيس
 30 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس شركة ذات) ((0(1 مارس)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملميزات التالية):)

 STE BCHERA (: التسميـــــــــــــة)

.NETTOYAGE SARL A U
املقر االجتماعي):)زنقة مراكش رقم)

)2)حي تكنا كلميم.)

درهم) (100.000 (: الرأسمــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

الهـــــــــــــــدف):)مقاول في التنظيف.

طلبي،) محمد  السيد  (: الشركاء)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)JA(7(31 ) 1000)حصة(.

تم تعيي2 السيد محمد) (: التسيير)

وتم) للشركة،) وحيد  كمسير  طلبي 

اعتماد اإلمراء)الوحيد للمسير لدى)

جميع اإلدارات العمومية أو الخاصة)

واملؤسسات املالية واملصرفية،)لفترة)

غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)149/2021.

415 P

 STE BATISSEN 
 SARL

محرر) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

تم تأسيس) ((0(1 ( أبريل) (0( بتاريخ)

املميزات) املسؤولية  محدودة  شركة 

التالية)):)

STE  BATISSEN(التسمية):)شركة 

)ش.م.م.

اوراش) أدوات  تصنيع  (: الهدف)

وأدوات) معدات  وبيع  البناء_شراء)

البناء_نقل البرائع لحساب الغير.

املجالعة) دوار  (: االجتماعي) املقر 

اسن اوالد تايمة تارودانت.)

املدة)):)99)سنة.
 100.000( (: رأس املال االجتماعي)

1000)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

100)درهم للحصة الواحدة.

التسيير):)السيد مصطفى ومعسو)

والسيد عبد اللطيف ومعسو.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا) القانوني  اإليداع  وتم  (- ((

هيئة) لدى  الربط  بكتابة  املحرر 

املحكمة االبتدائية بتارودانت تحت)
رقم) التجار5  والسجل  (307 رقم)

)760)بتاريخ)12)أبريل)1)0))م.
من اجل النسخة والبيا2

416 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

0(.(8.(3.(8.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

STE BAKIR FISH
 بمقت�صى القانو2 األسا�صي بتاريخ

تم تأسيس شركة) (،(0(1 يناير) (((

محدودة املسؤولية باملواصفات التالية):

 STE :))شركة باكر فيش) التسمية)

.BAKIR FISH

الطرية) األسماك  تاجر  (: الهدف)

واملجمدة.
تجزئة) (31 رقم) (: املقر االجتماعي)

األمل أنزا،)أكادير.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
رأسمالها):)100.000)درهم

للسيد عادل) (: التسيير واإلمراء)

باكر.)

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

أبريل) (19 بتاريخ) الكادير  التجارية 

1)0))تحت رقم)99179.

417 P

AL BAHAA PRIVE شركة
 SARL A.U

تجزئة أجكاك 8 حي النور تاراست 

انزكا2

تأسيس شركة
 ( في) بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ 

أبريل)1)0))تم تأسيس ش٠م٠م)

 AL BAHAA PRIVE (: التسمية)

 .SARL A.U
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محدودة) شركة  (: الشكل) (

املسؤولية.)

8)حي النور) تجزئة أجكاك) (: املقر)

تاراست انزكا2.

الغرض):)التربية والتعليم الخاص.)

الرأسمال):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة ب) (1000 مئة ألف درهم أ5)

على) موزعة  للحصة  درهم  (100.00

الشكل التالي):)

السيدة فاطمة الشفيق)100.000 

درهم) (100 1000)حصة بـ) درهم أ5)

للحصة.

)املسير):)السيدة فاطمة الشفيق).

االمراء):)السيدة فاطمة الشفيق.)

)وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

أبريل) (16 بتاريخ) بأنزكا2  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)898.

418 P

 AGADIR SERVICE

 ELECTRICITE ET

 CONSTRUCTION SARLAU
شركة محدودة املسؤولية 

 رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 0) زنقة 1)3 

حي رياض السالم اكادير

انشاء شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) وضع  ثم  ((0(1 فبراير) (18

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

AGADIR SERVICE (:  االسم)

.ELECTRICITE ET CONSTRUCTION

هدف الشركة):

تنفيذ أعمال كهربة مختلفة.

املدة محددة في)99)سنة.)

 الراسمال محدد في مبلغ)100.000

درهم مقسم الى)1000)حصة من فئة)

الواحدة قد تم) درهم للحصة  (100

اكتتابها كليا للشريك الوحيد السيد)

السقياني سعيد)1000)حصة.

السيد) تعيي2  تم  (: التسير)

السقياني سعيد كمسير للشركة ملدة)

صالحية) إعطائه  مع  محدودة  غير 

اإلمراء)اإلدار5 والبنكي.

لتكوين) ((% اقتطاع) يتم  األرباح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

 اإليداع القانوني تم اإليداع القانوني

 بكتابة الربط لدى املحكمة التجارية

بتاريخ (99039 رقم) تحت   باكادير 

7)أبريل)1)0).

419 P

املكتب العام للحسابات واالستشارات

شارع)9))فبراير رقم)16)تالبرجت أكادير

الهاتف)):))0 8) )3 32 )9

شركة كلينكوس
 STE CLEANCOS S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

محرر) عرفي  عقد  بموجب  ()1

وضع) ((0(1 فبراير) ((6 يوم) باكادير 

ذات) لشركة  األسا�صي  القانو2 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):)

كلينكوس شركة) شركة  (: االسم))

ذات مسؤولية محدودة.

املوضوع):)

منتجات) وتوزيع  وإنتاج  إنشاء)

التجميل) مستحررات  ؛) النظافة)

والجمال.

استيراد وتصدير جميع املنتجات.)

برائع)؛)اللوازم؛)مواد متعددة.

العطور،) وتسويق  وإنتاج  ابتكار 

ماء)التواليت.

بيع مواد وأدوات التنظيف والنظافة.

املهنية) للمباني  النظافة  أعمال 

والصناعية والتجارية والسكنية.

وأعمال) الصحية  الخدمات 

النظافة بكل أنواعها.

تمثيل جميع املنتجات والخدمات.

بيع مواد البقالة العامة واللوازم)

املتنوعة.)

أ5 نوع من أنواع القانو2 الخاص)

بالتجارة والحصر5 تحت التجارة.

تنظيم املعارض)؛)املؤتمرات وكافة)

األنشطة املتعلقة بنشاط الشركة.)

املرس) تجزئة  (: االجتماعي)) املقر 

الصناعي الرقم)79)الدشيرة إنزكا2.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)

درهم.

 ))-)السيدا2))أشرف نافع وإسماعيل

إدبوجمع عينا مسيرا2 للشركة ملدة)

غير محدودة.

3)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

أبريل) (12 يوم) بإنزكا2  االبتدائية 

1)0))تحت عدد)871.
مقتطف للنشر والبيا2

420 P

STE CHTOUKA BRIK
 SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مارس) ((3 طبقا للعقد املؤرخ في)

املسؤولية) شركة  تأسيس  1)0).تم 

محدودة بالخصائص التالية)):)

 STE CHTOUKA BRIK (: االسم))

 SARL

الهدف)):

وتصنيع) واستيراد  وبيع  شراء)

جميع) وكذلك  البناء) مواد  جميع 

الالزمة) واألدوات  واملواد  املعدات 

لشركة البناء.

تصنيع وتسويق مواد البناء.

استيراد جميع املواد وقطع الغيار)

واالكسسوارات.

رأسمال املجموعة)):)100.000.

التسيير):)

)السيد أحمد مطلب.)

)السيد عبد هللا أيت محند.)

أحمد) للسيد  املنفصل  التوقيع 

مطلب أو السيد عبد هللا أيت محند.

دوار) بلدية  (: االجتماعي) املقر 

تلبورج الصفا اشتوكة)-)أيت باها.

املدة)):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجار5 باملحكمة التجارية)

 12 بتاريخ) رقم877) تحت  بأكادير 

أبريل)1)0).

421 P

BOUIBAT TRANSPORT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
RC  : 23071/ INEZGANE

بها) ايت  باشتوكة  ثم  عرفي  عقد 

تأسيس) ((0(1 مارس) ((3 بتاريخ)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مواصفتها كالتالي):)

 BOUIBAT (: التسمية)

.TRANSPORT

مقاول نقل) (: الهد ف االجتماعي)

البرائع وطنيا ودوليا لحساب الغير.

االستيراد والتصدير.)

وسيط.

البويبات) دوار  (: االجتماعي) املقر 

ايت بوالطيب انشاد2 اشتوكة ايت)

بها.

املدة):)99)سنة.

(: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000

درهم) (100 بقيمة) حصةاجتماعية 

( للسهم مقسمة كالتالي):))

 (00 بوعدول) محمد  السيد 

حصة.

 (00 الشكر) ايت  سعيد  السيد 

حصة.

محمد) السيد  تعيي2  (: التسيير)

بوعدول كمسير للشركة.)

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير))إلى)31)ديسمبر.

الفصل) مقسمة حسب  (: األرباح)

8))من قانو2 الشركة.

إيداعه) تم  (: القانوني) اإليداع 

تحت) بانزكا2  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)1)9)يوم)0))أبريل)1)0). 
)للخالصة والبيا2)

422 P
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 STE BOUCHERIE VOLAILLE

CHARCUTERIE LAZZAR

SARL

Par abréviation BVCL SARL

رأسمالها 100.000Dhs درهم 

بتأسيس شركة

بتاريخ فاتح أبريل)1)0))وبموجب)

ذات) شركة  تأسست  عرفي  عقد 

اسم) تحت  املحدودة  املسؤولية 

 STE BOUCHERIE VOLAILLE

 CHARCUTERIE LAZZAR SARL

Par abréviation BVCL SARL

هدفها):)بيع جميع أصناف اللحوم.

رقم) االقامة  (: التجار5)) العنوا2 

2)6))بالحي املحمد5 أكادير.)

 رأسمالها):)100.000)درهم موزعة

حصة) كل  قيمة  حصة  (1000 إلى)

100.00)دراهم،)موزعة كما يلي):)

 (00 (: لزهر) عالءالدين  السيد 

حصة

 (00 (: لزهر) الدين  بدر  السيدة 

حصة

تعيي2) تم  (: الشركة) تسيير  (

وبدر) لزهر  عالءالدين  السيدا2 

ملدة) للشركة  كمسيرا2  لزهر  الدين 

كامل) تخويلهما  مع  محدودة  غير 

الصالحيات حسب القانو2 االسا�صي)

للشركة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب) تم  القانوني  اإليداع 

التجارية) باملحكمــة  لدى  الربط 

 (0 بتاريخ) بأكادير تحت رقم99187)

أبريل)1)0).

 BOUCHERIE( شركة) سجلت 

VOLAILLE CHARCUTERIE LAZZAR 

SARL))بالسجل التجار5 باكادير تحت)

رقم)27081)بتاريخ)0))أبريل)1)0).

423 P

 STE BEC VERTEC

 CONTRÔLE
 SARL AU

RC : 47025

 تـأسـيـس شــركة
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  (
القانو2) وضع  تم  ((0(1 مارس) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�صي 

املحدودة تحمل الخصائص التالية):)

 STE BEC VERTEC (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.CONTRÔLE T SARL AU

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة ذات شريك وحيد.)

الـمـوضـــــوع):)تأسيس شركة.)

شارع) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

الخوارزمي رقم)97)حي املسيرة أكادير.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

رأسمـــال الشركـــة):)100000.

الوحيدة) املسيرة  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

السيدة الصحمود5 نسرين.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية) باملحكمة  الربط  كتابة 

 1( بتاريخ) (99131 بأكادير تحت رقم)

أبريل)1)0))رقم سجلها التجار5 هو)

.270((
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL((:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL((:(06.11.82.46.25(/(FIX((:

0(.(8.(3.(8.68

EMAIL((:(samifisc@gmail.com

 STE FA PRO NETTOYAGE
بتاريخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 

تأسيس شركة) تم  (،(0(1 مارس) ((

باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

:(
ُ
التالية

 STE FA PRO (: التسمية)

.NETTOYAGE

الهدف):)تنظيف املحالت والشقق,)

( تنظيف السيارات.)

املقر االجتماعي):)رقم)6)املركب)10 

البيراء) الدار  الثالث شارع  الطابق 

الحي املحمد5،)اكادير.)

99)سنة ا ابتدءا من تاريخ) (: املدة)

التأسيس.

رأسمالها):)100.000)درهم

للسيدة فاطمة الزهراء) (: التسيير)

عبد العاطي.

:)للسيدة فاطمة الزهراء) اإلمراء)

عبد العاطي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

أبريل) (12 بتاريخ) اكادير  التجارية 

1)0))تحت رقم)99112. 
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 SOCIETE ENTREPRISE

ANADI
SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) وضع  تم  ((0(1 فبراير) (03

التاسي�صي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):)

 SOCIETE (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.ENTREPRISE ANADI SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (( الشكل)

املحدودة ذات شريك وحيد.

االشغال) في  مقاول  (: الـمـوضـــــوع)

والبناء)/)االستغالل الفالحي)/)مقاول)

في النقل.

الطابق االول) (: الـمـقر االجـتـماعــي)

درب) العهد  ولي  شارع  (126 رقم)

الحمام اوالد تايمة.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 100.000 (: الشركـــة) رأسمـــال 

درهم.

النا�صي) (: السيد) (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

الوطنية رقم للبطاقة  محمد حامل 

.T8(701

السنة االجتمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى31)ديسمبر من نفس السنة.

لدئ) القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

 723( رقم) تحت  التجار5  السجل 

بتاريخ)16)فبراير)1)0).
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 STE DAOUD INDUSTRIES

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بأيت)

ملول في)16)مارس)1)0))تم تأسيس)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد خصائصها):)

 DAOUD (: التسمية)

.INDUSTRIES

النشاط):)التواصل واإلشهار.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية وحيدة بشريك واحد.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم.)

املسير):)محمد امي2 داود.

الشيكات) جميع  (: التوقيع)

بالتوقيع) سارية  تكو2  والكمبياالت 

الفريد للسيد داود محمد أمي2.)

الكائن) املحل  (: االجتماعي) املقر 

ايت) الرياض  حي  (( بلوك) ((7 برقم)

ملول.

املدة):)99)سنة.

السنة) تبدأ  (: أالجتماعية) السنة 

االجتماعية في األول من يناير وتنتهي)

السنة) وستشمل  ديسمبر،) (31 في)

النهائي) تأسيس  وقت  األولى  املالية 

للشركة حتى)31)ديسمبر)1)0).

بمصلحة) تم  القانوني  اإليداع 

السجل التجار5 باملحكمة االبتدائية)

بانزكا2 في)9))مارس)1)0).

رقم اإليداع)3)7.
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 DAKHCONS SARL : شركـة

 a.u
رأسمـالـها : 000. 100 درهـم 

املقر االجتماعى زنقة تل�صي رقم )1 

القدس اكادير

التـأسيـس
بمـوجب عـقد عـرفي باكادير بتـاريخ)

019))قـرر شركـاء)شركـة) 0))نوفمبر)

شركـة) (DAKHCONS S.A.R.L a.u

ذات مسؤوليـة مـحـدودة.))

.DAKHCONS(:(التسميـة

الهـدف):)أشغال البناء.

في) الشركـة  مـدة  حـددت  (: املـدة)

من تـاريخ تـأسيسـها) سنـة إبـتداء) (99

النهـائي.

رأسمـال الشركـة):)100.000)درهـم)

مـوزع على)1000)حصـة كالتـالي):)

 1000 يوسف) الدرهم  السيـد 

حصـة.)

)السيـد السراخ.)

)املجـمـوع)1000)حصـة.

الدرهم) عـي2  (: الشركـة) تسـييـر 

غـير) ملـدة  للشركة  كمسير  يوسف 

محـددة وتـلزم الشركـة بـتوقيعـه.

:)زنقة تل�صي رقم) املـقر االجتمـاعي)

)1)القدس اكادير.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

 القانوني بكتابة الربط لدى املحكمة

ديسمبر) (11 بتاريخ) باكادير  التجارية 

019))تـحت عـدد))8889)وتحث رقم)

السجل التجار5)21891.
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STE HAZAL TRANS
SARL AU 

ICE  : 002781880000026

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)

تأسيس شركة) تم  ((0(1 مارس) (18

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE HAZAL (: التسمية)

.TRANS  Sarl

:)دواراخربا2 ايت) املقر االجتماعي)

ملول.

لحساب) البرائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.

الطاهر لفداو5 وعادل) (: التسيير)

مجدول.

املدة):)99)سنة.

فاتح يناير حتى31  (: السنة املالية)

ديسمبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

 88( رقم) تحت  بانزكا2  التجار5 
رقم السجل) ((0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

التجار5)9)30).
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Ste PRUEBAME
 S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم تأسيس شركة ذات) ((0(1 أبريل)

املسؤولية املحدودة التالية.

 Ste PRUEBAME (: التسمية)

.S.A.R.L

الهدف):)الخرر تصدير والفواكه.
املقر االجتماعي)):)بلوك)1)رقم)289 

حي الجديد ازرو ايت ملول.

سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.

الشركاء

حميد صبر)1000)حصة.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.))

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد حميد صبر.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

اإلرباح) من  ((% تخصم) (: األرباح)

لتكوين االحتياط القانوني.

االيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتداءية بانزكا2)

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (16 بتاريخ)

.89(
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Fidusco oufaski

 Cabinet de comptabilite et gestion des

enterprise

 Tel//0528772248

Av mly rachid n1(8 guelmim

  STE » H&R COSMETICS
SARL

إنشـــاء شركـــــة
)بتاريخ)8)مارس)0)0))تم تأسيس)

ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية):)

التسمية):)مستحررات التجميل)

اتش اند ار.

 ( املقر االجتماعي):)حي السعديي2)
زنقة)12)رقم)31)كلميم.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

منتجات) وتوزيع  انتاج  (: الهدف)

التجميل.

رشيد حدو�صي) السيد  (: الشركاء)

املزداد بتاريخ))))مارس))199)باسرير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  كلميم 

والساكن) (JA16(366 رقم) الوطنية 
رقم)3  زنقة01) (0( السعديي2) بحي 

كلميم.

تبتدئ من فاتح) (: ( السنة املالية)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

املزداد) السيد رشيد حدو�صي  طرف 

باسرير) (199( مارس) ((( بتاريخ)

التعريف) لبطاقة  الحامل  كلميم 

والساكن) (JA16(366 رقم) الوطنية 
 3( رقم) (01 زنقة) (0( بحي السعديي2)

كلميم.

تم باملحكمة)) (: السجل التجار5) (

مارس) ((9 بتاريخ) العيو2  االبتدائية 

1)0))رقم3387.

431 P

STE GUIBSON BUSINESS
SARL

رأسمالها 100.000Dhs درهم 

تأسيس شركة
تأسست) عرفي  عقد  وبموجب 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بتاريخ) ((0(1 فبراير) (12 اسم) تحت 

:(STE GUIBSON BUSINESS SARL

هدفها):)

بيع لوازم وتجهيزات املكاتب.

التجارة.

واألعمال) مقاولة في أعمال البناء)

املختلفة.

العزيب) حي  (: التجار5)) العنوا2 

القطاع)1)القليعة أيت ملول.)

 رأسمالها):)100.000)درهم موزعة

حصة) كل  قيمة  حصة  (1000 إلى)

100.00)دراهم،)موزعة كما يلي):)

 ((0 (: حيسو2) محمد  السيد 

حصة.

 7(0 (: اشوور) السعدية  السيدة 

حصة.

:)تم تعيي2 السيد) )تسيير الشركة)

للشركة) كمسير  حيسو2  محمد 

ملدة غير محدودة مع تخويلهما كامل)

الصالحيات حسب القانو2 االسا�صي)

للشركة.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب) تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية) باملحكمــة  لدى  الربط 

 19 بتاريخ) رقم909) تحت  بانزكا2 

أبريل)1)0).

 GUIBSON شركة) سجلت 

BUSINESS SARL)بالسجل التجار5)

بتاريخ ((30(( رقم) تحت   بانزكا2 

19)أبريل)1)0).

432 P



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9258

 STE FUTURE TRAVAUX
GENERALE
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى  ( (
القانو2) وضع  تم  ((0(1 مارس) (30

التاسي�صي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):)

 STE FUTURE (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

.TRAVAUX GENERALE sarl

شركة ذات املسؤولية) (: (( الشكل)

املحدودة.

االشغال) في  مقاول  (: الـمـوضـــــوع)

(/ مقاول في اشغال الطرق) (/ والبناء)

مقاول في اشغال الكهرباء.

بعقيلة) دوار  (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

جماعة احمر لكاللشة تارودانت.

مــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)
 (00.000 (: الشركـــة) رأسمـــال 

درهم.

:)السيد كبور بلعريبي) الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

J 11981((حامل للبطاقة الوطنية رقم 

والسيد محمد بلعريبي حامل للبطاقة)

. JC (2(79((الوطنية رقم

السنة االجتمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من نفس السنة.

لدئ) القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

 7603 رقم) تحت  التجار5  السجل 

بتاريخ)12)أبريل)1)0).
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FIDUCIAIRE TEMSIA

 STE PNEUMATIQUE
BELFAA
S.A.R.L 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب  (- (1

تم) ((0(1 أبريل) (13 بسيد5 بيبي في)

دات) لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 

تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):

 STE PNEUMATIQUE(:(التسمية

 BELFAA  S.A.R.L

الشركة) غرض  يمكن  (: الغرض)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أ5 دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):
بيع واصالح جميع انواع العجالت.
خرخنيش) تجزئة  (: الشركة) مقر 

بلفاع اشتوكة اين بها.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) يبلغ  (: الشركة) رأسمال 
 100.000 مائة االف درهم) الشركة 
مقسم إلى الف حصة ذات مائة)100 
درهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتبة)
ومخصصة) كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشريك االتى):)
السيد زراف ابراهيم)1000)حصة.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

زراف ابراهيم ملدة غير محدودة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط باملحكمة االبتدائية بانزكا2)
عدد) تحت  ((0(1 أبريل) (16 بتاريخ)

.2021/897
للخالصة والبيا2

املسير
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 SOCIETE  OMIDRAL
                    SARL

ا عال2 عن  تأ سيس                           
 30 ( بتاريخ) بمقت�صى عقد عرفي 
مارس)1)0)))تم تأسيس شركة ذات)
الخصائص التالية))):)))))))))))))))))))))))))))))))

                   . OMIDRAL(التسمية):)شركة
ذات مسؤولية) شركة  ( (: الصفة)

محدودة.
الهدف:

توزيع القهوة.
زنقة) ((3 رقم) ( ( (: املقر االجتماعي)
321)امسرنات))كادير.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
إلى) مقسمة  درهم  (100.000.00
درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للحصة كلها للسيده كشير امال)).

التسيير والتوقيع):)عينت)))السيدة))

للشركة) وموقعة  مسيرة  امال  كشير 

ودالك ملدة غير محدودة).)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

باملحكمة) (: القانوني) االبداع  تم 

   991(8 رقم) تحت  باكادير  التجارية 

السجل) أبريل1)0)) (16 ( بتاريخ)
التجار5))رقم))3)270  .              

مقتطف قصد اإلشهار)))))))
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 MA COPINE DU SUD 
شركة محدودة املسؤولية 

إعال2 عن التأسيس
 (( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

باكادير حررت قواني2) ( ((0(1 مارس)

شركة محدودة املسؤولية خصائصها)

كالتالي):

 MA COPINE DU(((:((((((((االسم

 .SUD  SARL

الهدف:)صــنــاعــة الــنــســيــج,)جــاهــز)

للــبــس,)االســتــيـــراد والــتــصـــديـــر.

الـمـتـجـر الـكـائـن) (: املقر االجتماعي)

رقـم) الـسـالم  الـنـهـرـة حـي  بـمـشـروع 

األرضـي)) بـالطـابـق  الـمـتـواجـد  ((38

مـن الـعـمـارة رقـم)89)الـشـطــر رقـم)10 

-اكـاديــر-.)))))

تاريخ) ابتداءا من  سنة  (99 املدة:)

التاسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم مقسم الى) (100.000,00 مبلغ)

درهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

للواحدة موزعة على الشركاء):

بنميال))))))))) الصادق  عبد  السيد 

200))حصة بمبلغ)20.000.00)درهم.)

)الـسيدة نجاة بنميال600)))حصة)

بمبلغ)60.000.00)درهم.)

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة ما عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر).

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

نــجــاة) للــســيــدة  محدودة  غير  وملدة 

بــنــمــيــال.

التوقيع)) حق  :اسناد  االمراء)

للــســيــدة نــجـــاة بــنـــمـــيــال.

األرباح):))يتم اقتطاع)))%)لتكوين)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد) من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحكمة) الربط  بكتابة  القانوني 

 16 ( بتاريخ) بأكادير  التجارية 

أبريل1)0))تحت))رقم)6)991.
للخالصة والتذكير)
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 LYMA ZI
SARL

انشاء شركة
املقر االجتماعي: محالت االنبعات 

عمارة رقم 2  شارع الحسن الثاني 

اكادير

بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) وضع  ثم  مارس1)0)) (16

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 .LYMA ZI(:((االسم

-)هدف الشركة):

-)اشغال التجزئة والبناء).

املدة):)محددة في)99)سنة).

مبلغ) في  محدد  -الراسمال 

100.000.00)درهم مقسم الى)1000  

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة قد تم اكتتابها للسيد تقي)

حصة) الفاضلي  الشراد5  الدين 

هولدنغ) الشراد5  وللشركة  واحدة 

999)حصة).

تقي) السيد  تعيي2  ( تم) (: -التسير)

كمسير) الفاضلي  الشراد5  الدين 

للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه)

والبنكي) اإلدار5  اإلمراء) صالحية 

منفردا.

لتكوين) ((% -األرباح يتم اقتطاع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا
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اإليداع) تم  القانوني  -اإليداع 

لدى) الربط  بكتابة  القانوني 

رقم) باكاديرتحت  التجارية  املحكمة 

))991))))بتاريخ)12)أبريل1)0).
للخالصة والتذكير

قبال حسن

437 P

املركز الجهــو5 للخدمـــات تيزنيت

)ش م م)

الهاتف):)2.10).8.60).)0

LAND MERCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
العام) الجمع  محرر  على  بناء)

 3 بتاريخ) املنعقد  التأسي�صي 

ذات) شركة  تأسست  ديسمبر019))

باالعتبارات) املحدودة  املسؤولية 

التالية):)

 «LAND MERCE«(االسم:)شركة(-

ذات املسؤولية املحدودة.

املعدر) توبوزار  دوار  العنوا2:) (-

تيزنيت.

-الهدف):

)-)تجارة املنتجات الغذائية.

إنشاءات) أو  أعمال  -مقاول 

متنوعة.

أو) )تاجر  تصدير) أو  استيراد  (-

وسيط(.

 99( تسعة وتسعو2 سنة) -املدة:)

سنة(.

الشركة) رأسمال  (: املــال) رأس  (-

درهم)) (100.000 هو مائة ألف درهم)

مقسمة إلى ألف)1000)حصة بقيمة)

مائة))100()درهم لكل حصة.

السيد محمد الورد5)) التسيير:) (-

مسيرا للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (-

القانوني باملحكمة االبتدائية بتزنيت)

رقم) تحت  سبتمبر0)0)) (7 (: بتاريخ)

.626
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 STE SARCOFIX
       SARL AU

إعـــال2 قانــوني
بمقت�صي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ)

تأسيس) تم  إنزكا2  مارس1)0)) (31

شركة ذات املسؤولية))املحدودة)))ذات)

الخصائص) تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية):

 STE SARCOFIX (: التسمية) (

.SARL AU

))حي أطلسيا) ( ( ( (: )املقر االجتماعي)

الدشيرة) ((08 الزنقة) (20 رقم)

الجهادية انزكا2.

)رأس املال)))):))100.000)درهم.

)املدة:)99))))))سنة)).

)املسير))):))السيد))لحسن دوشن.

النشاط)):)

توزيع املواد شبه الصيدلية.

-االستيراد و التصدير.

-)التجارة.

)تم اإليداع القانوني لدى املحكمة))

أبريل1)0)  ((0 بأنزكا2) االبتدائية 

تحت رقم)2)9 .
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 STE  SAID COM شركة

 SERVICES
 SARL A.U

إعـال2 عن إنشـــاء شركـــــة
 (3 ( بتاريخ) بمقت�صى عقد عرفي 

مارس1)0))))تم تأسيس شركة))ذات)

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية:

 STE SAID COM التسمية:)

.SERVICES  SARL A.U

شارع) (87: املقر االجتماعي)

محمد الخامس))-))طانطا2.))

100.000,00درهم) الرأسمال:

حصة من فئة) ( (1000 مقسمة على)

100,00)دراهم.

الهدف):أنشطة املنظمات النقابية)

األخرى.)

الشركاء:
مزداد) مغربي،) (، -سعيد خوماني)
رقم) ب.ت.و  (،04/03/1984 ( بتاريخ)

 . SH1(1331
:تبتدئ من فاتح) السنة املالية))
ديسمبر من كل) (31 يناير و تنتهي في)

سنة.
من) حاليا  الشركة  التسيير:تسير 

طرف:
سعيد خوماني ملدة غير محددة.

باملحكمة) :تم  السجل التجار5)
 12 بتاريخ) بطانطا2  االبتدائية 

أبريل1)0))تحت رقم)777).
440 P

FIDUCIAIRE TEMSIA 
 TEL(:(06.73.21.94.30

   STE RTSV AUTO
S.A.R.L 

تأسيس شركة دات املسؤولية 
املحدودة 

مؤرخ) عرفي  عقد  بموجب 
وضع) تم  أبريل1)0)) (13 بطانطا2)
دات) لشركة  األسا�صي  النظام 
تكمن) والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما يلي):
    STE RTSV AUTO (: التسمية)

.S.A.R.L
الشركة) غرض  يمكن  الغرض:)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أ5 دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي):
-اشغال صباغة السيارات.

L.حي الهد5 مجموعة (: -العنوا2)
رقم)26)اكادير.

 99 املدة:حددت مدة الشركة في)
سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسمال) يبلغ  (: الشركة) رأسمال 
الشركة مائة ألف درهم)100000.00 
مقسم إلى ألف حصة دات مائة)100 
درهم كقيمة لحصة الواحدة،مكتتبة)
ومخصصة) كليا  القيمة  ومدفوعة 

للشريك اآلتي):
السيد الحسي2 اصوب هللا)1000 

حصة.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)
وتنتهي في)31)ديسمبر).

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)
الحسي2 اصوب هللا ملدة غير محدودة.)
القانوني لد5 كتابة) تم اإليداع  (
باكادير) التجارية  باملحكمة  الربط 
عدد) 19أبريل1)0)تحت  بتاريخ)
بالسجل) واملسجلة  (99172/2020

التجار5 تحت رقم)27067.
للخالصة والبيا2

املسير
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 STE SIZAX INDUSTRIE
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة  
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر االجتماعي: رقم )16 شارع 
الخوارزمي حي املسيرة اكادير

تأسيس شركة
 0( ( ( بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ)
قواني2) وضع  تم  ( (،(0(1 أبريل)

الشركة ذات امليزات التالية:
 STE  SIZAX (: -1التسمية)

   . INDUSTRIE
ذات) شركة  القانوني:) الشكل  ((-

. SARL((مسؤولية محدودة
-3)الهدف:

)التكامل الروبوتي.
 16( رقم) (: ( االجتماعي) املقر  (2-

شارع الخوارزمي حي املسيرة اكادير.
))-)املدة:))99)سنة ابتدءا من تاريخ)

التأسيس).
مبلغ)) في  حدد  (: -6رأسمال)
 1000 الى) مقسم  درهم  (100.000

حصة من فئة)100)درهم.
إلى) أسند  التسيير  التسيير:) (7-
وفيصل) شيبوب  اشرف  ( السيدين)

املرابط الترغي.
بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع  (8-
التجارية) ( املحكمة) لدى  الربط 
بأكادير))تحت رقم)99117)))بتاريخ)12 

ابريل)1)0) .
من اجل النسخة والبيا2 عن املسير:

))السيد اشرف شيبوب))))))

442 P
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  ROR SUPER TRANS
 Sarl

Au(Capital(de : 100 000,00 Dhs
 Siège(Social : domiciliation(à

 N° 37 AVENUE(EL(MAHDI(BEN
TOUMART GUELMIM

ICE: 002812152000004
تـــأسيــس

 18 1(بمقت�صى عقد عرفي بتاريخ)
تم تأسيس شركة ذات) أبريل1)0)،)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
              .ROR SUPER TRANS:(التسمية
 37 املقر االجتماعي):)توطي2):)رقم)

شارع املهد5 بن تومرت كلميم.
درهم) (100.000 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم).
الشــــــــــــــركاء):)السادة:)

عمار اوحداش:1/3))حصة).
اروش رشيد:1/3))حصة.

العارفي رشيد:1/3))حصة.
املستخدمي2) نقل  (: الهـــــــــــــــــدف)

لحساب الغير.
املسير القانوني))))):)

عمار اوحداش.
))اروش رشيد).)))))))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 ( بتاريخ) ( بكلميم) االبتدائية 

أبريل1)0))تحت رقم))164/2021.
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 STE RED PACK
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك أوحد 

طبقا للعقد املؤرخ في فاتح أبريل)
محدودة) شركة  تأسيس  تم  ((0(1

املسؤولية بالخصائص التالية):
  .RED PACK SARL AU(:(االسم

الهدف:)
الفواكه) وتعليب  تحويل 

والخرروات.
رأسمال املجموعة):)100.000.00 

درهم.)

مأمو2) محمد  السيد  التسيير:)

بوهدود.)

 ,1( املقر االجتماعي:)عمارة أ,)رقم)

الحسن) برج دالالت,شارع  (,2 مكتب)

الثاني,)اكادير.

املدة):))99)سنة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجار5 باملحكمة التجارية تحت رقم)

99133))بتاريخ))1)أبريل)1)0).  

444 P

STE   SOTIFA

SARL AU

تـأسـيـس شــركة ))))))))))))))))))))))))))))
بتاريخ))) ( عرفي) عقد  بمقت�صى  (

القانو2) وضع  تم  مارس1)0)) (19

التاسي�صي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية:

 STE SOTIFA  SARL:(الـتـسـميـــــــــــــــة-

 .AU

-الشكل:))))شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الواحد)).

-الـمـوضـــــوع):

))))مقاول في اعمال البناء.))))))))))

شارع الكبير) (: -الـمـقر االجـتـماعــي)

حي الشراردة أوالد تايمة.

-مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)

-رأسمـــال الشركـــة:)))00000.00) 

درهم.

:اصهاض) السيد) -الـتسـيـيــــــــــــــــــر:)

الوطنية) البطاقة  رقم  محمد 

. JC1(88(9

من فاتح) (: االجتمـاعيـة) ( السنة) (-

يناير إلى)31)ديسمبر.

-)لقد تم التسجيل القانوني لدى)

في) بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 

رقم1)76  تحت  التجار5  السجل 

بتاريخ)19)أبريل1)0).
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 TICHKA FRERES
Sarl

  E املقر االجتماعي: رقم )21 بلوك
زنقة عبد هللا الكرسيفي حي الهدى 

اكادير

       انشاء شركة
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) وضع  مارس1)0)ثم  (9

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

.TICHKA FRERES Sarl(:((االسم

-)هدف الشركة):

-)اشغال متنوعة في البناء).

املدة)):)محددة في)99)سنة).

مبلغ) في  محدد  (: -الراسمال)

1.000.000)درهم مقسم الى)10000  

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة قد تم اكتتابها للسيد ايت)

داود مصطفى))000))حصة وللسيد)

إسماعيل ايت داود)000).

السيد) تعيي2  ( :تم) -التسير)

إسماعيل ايت داود كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة مع إعطائه صالحية)

اإلمراء)اإلدار5 و البنكي منفردا.

لتكوين) ((% -األرباح يتم اقتطاع)

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع) تم  القانوني  -اإليداع 

لدى) الربط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية باكادير تحت رقم)

3)991))))بتاريخ)12)أبريل1)0).
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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TAMOUNTE LAKHSSAS
G.I.E

تأسيس شركة
النفع) ذات  مجموعة  (: التسمية)

الخصاص) تمونت  (: اإلقتصاد5)

.TAMOUNTE LAKHSSAS G.I.E

الحسن) شارع  االجتماعي:) املقر 

 7( رقم) تكنيت  ودادية  الثاني 

الخصاص سيد5 افني.

الى) املجموعة  تهدف  الهدف:)

ممارسة النشاط االتي):

-تربية النحل.

:)حدد في مبلغ) رأسمال املجموعة)

خمس أالف درهم)000.))درهم.

املسير:)املجموعة مسيرة من طرف)

السيد:)مبارك فرحا2 وذلك ملدة غير)

محدودة.

املجموعة)) (: التأسيس) مدة 

تأسست ملدة)99)سنة.

االيداع) تم  القانوني:) االيداع 

الربط) بكتابة  للشركة  القانوني 

بتيزنيت) االبتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  أبريل1)0)) (13 ( بتاريخ)

.139/2021
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TAH YOU TRANS

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك واحد 

فبراير) (( ( ( طبقا للعقد املؤرخ في)

تم تأسيس شركة املسؤولية)) ((0(0

واحد) شريك  ذات  ( ( محدودة)

بالخصائص التالية):))

.TAH YOU TRANS(:(االسم

الهدف):))

نقل البرائع.

رأسمال املجموعة):))100.000.00 

درهم.

املسير:)يوسف الطاهير5.

املقر االجتماعي:)بلوك ب رقم)))9 

الوفاق العيو2.))

املدة):))99)سنة.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل باملحكمة االبتدائية بالعيو2)

تحت رقم)72))بتاريخ)))مارس0)0).

448 P
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 SOCIETE Y ASCENEURS

 SYSTEME
S.A.R.L. A.U

 Société(à(Responsabilité(Limitée

 AU(au(Capital(de  :1 00.000,00

Dhs

 Adresse : DOMICILIATION

 CHEZ STE DARJA SERVICES AV

 MEHDI BEN TOUMERTE N°37

 GUELMIM

ICE : 002779352000091

تـــأسيــس  شركة
بتاريخ ( عرفي) عقد   1(بمقت�صى 

شركة) تأسيس  ،تم  أبريل1)0)) (9  

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد))باملميزات التالية:

التسمية:))شركة يا أسونسور.

لدى) توطي2  (: االجتماعي) املقر 

شركة الدرجة سيرفيس شارع املهد5)

بن تومرت رقم)37)كلميم.))))

درهم) (100.000 الرأسمـــــــــــــال:)

حصة من فئة) (1.000 مقسمة على)

100)درهم.

االجهزة) إصالح  ( (: الهـــــــــــــــــدف)

الكهربائية املنزلية.)))))))

الشــــــــــــــركاء):)

)))الفاتحي ياسي2)))1000))حصة).

املسير القانوني))))):)الفاتحي ياسي2))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) كلميم  االبتدائي 

أبريل1)0))تحت رقم2021/157.  

449 P

VERT DAKIR شركة
 SARL A.U

رقم 189 تجزئة تمدولت الدراركةـ 

اكادير 

إعال2 عن تأسيس شركة
 13 بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)

أبريل)0)1)تم تأسيس ش٠م٠م.)

 VERT DAKIR-SARL((:التسمية-(

 . A.U

-الشكل:)شركة محدودة املسولية.

تمدولت) تجزئة  (189 رقم) املقر:)

الدراركة اكادير).

-)الغرض:

والنظافة) الصيانة  أعمال 

والبستنة.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)

أ5) درهم  ألف  مئة  (100000.00

درهم) (100.00 ب) ( ( ( حصة) (1000

للحصة موزعة على الشكل التالي):

السيد التبار5 داكر)100000.00 

ب100.00  حصة  (1000 أ5) درهم 

درهم))للحصة.

-))املسير):)السيد التبار5 داكر)).

االمراء):)السيد التبار5 داكر)).

القانوني) اإليداع  تم  وقد 

 (0 باملحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)

أبريل1)0)))تحت رقم)99190.
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 VERONA SUD
اإلشهار القانوني

 7 ( على العقد املحرر بتاريخ) بناء)

بتاريخ)) باكادير  واملسجل  أبريل1)0))

شركة) تأسيس  تم  أبريل1)0)) (7

باملواصفات التالية):

. VERONA SUD(:(االسم

:الطابق) االجتماعي) -العنوا2 

شارع) ( (L بلوك) (13( رقم) السفلي 

محمد الفا�صي حي الهدى))اكادير.

ذات) شركة  القانوني:) -الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد).

حدد رأسمال) رأسمال الشركة:) (-

درهم،) ((00000,00 في) الشركة 

 100 حصة بقيمة) ((000 مقسم إلى)

على) موزع  القانونية  للحصة  درهم 

الشكل التالي:

صالح))))))))))))))))))))))))))))) بدوش  -السيد 

000)))حصة).

-)األهداف):)شراء)وبيع جميع مواد)

العقاقير.)))))))))))

بدوش) السيد  -التسيير:يعتبر 

ملدة) ( للشركة) ( صالح املسير الوحيد)

غير محدودة.

-)التوقيع):)الشركة ملزمة بالتوقيع)

الوحيد للسيد بدوش صالح.

-)املدة):)99)سنة.

بكتابة)) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) ( أبريل1)0)) (19 ( يوم) بأكادير 

بالسجل) واملسجل  ( (99163 ( رقم)

رقم) اليوم تحت  نفس  ( في) التجار5 

  .  270((
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 STE TRANSPORT

COLISROULE
SARL

إعال2 عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ICE: 002776628000016

بمقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  أبريل1)0)) (8

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):)

 STE TRANSPORT (: التسمية)

.COLISROULE  Sarl

رقم) ج  بلوك  ( االجتماعي:) -املقر 

168)حي املسيرة ايت ملول).

لحساب) البرائع  نقل  -الهدف:)

الغير.

 100000 (: -الرأسمال االجتماعي)

درهم.

-التسيير):محمد القرع).

-املدة:)99)سنة.

-السنة املالية):))فاتح يناير حتى31 

ديسمبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

  906 رقم) تحت  بانزكا2  التجار5 

رقم السجل) ( أبريل1)0)) (19 بتاريخ)

التجار5)1)30).
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STE TRANS BOURHILA

SARL AU

رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زرايب اوالد بنونة 

رقم 02) مكرر  تارودانت

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))

تم إحداث القانو2) (،(0(1 أبريل) (8

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�صي 

الوحيد،) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.TRANS BOURHILA(:(التسمية

اوالد) زرايب  (: اإلجتماعي) املقر 

بنونة رقم)02))مكرر))تارودانت.

الهدف اإلجتماعي):)

نقل البرائع لحساب الغير.

نقل األمتعة غير املصحوبة)»طرود)

و رسائل«.

االستيراد والتصدير.

((: في) حدد  الشركة  مال  رأس  ( (

 1000 على) مجزء) درهم  (100.000

)للحصة) 100))درهم) ( حصة من فئة)

لواحدة كلها مكتتبة))كالتالي):

  1000 (: بورحيلة) محمد  السيد 

حصة،)أ5)100.000)درهم.

أ5) (، حصة) ( ( (1000 (: املجموع)

100.000)درهم.

محمد) السيد  عي2  (: التسيير)

الزمور5)) هشام  ( والسيد) بورحيلة 

كمسير5 للشركة ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر.

املدة):)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد  (

املحكمة االبتدائية))بتارودانت بتاريخ))

 -  313 رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1(

السجل التجار5)7617

453 P



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9262

TOLECHAUDE DU SUD
املقر االجتماعي: حي توكاما2 اورير 

اكادير

انشاء شركة
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) وضع  ثم  (،(0(1 9))مارس)

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

 TOLECHAUDE DU (: االسم)

.SUD

هدف الشركة):

التلحيم)) في  متنوعة  اشغال 

والحدادة.

املدة محددة في)99)سنة.

الراسمال محدد في مبلغ)100.000 

درهم مقسم الى)1000)حصة من فئة)

الواحدة قد تم) درهم للحصة  (100

اكتتابها للسيد وحما2 يوسف.

التسير):)تم))تعيي2 كل من السيد)

وحما2 يوسف كمسير للشركة ملدة)

صالحية) إعطائه  مع  محدودة  غير 

اإلمراء)اإلدار5 و البنكي.

لتكوين) ((% اقتطاع) يتم  األرباح 

عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع) تم  القانوني  اإليداع 

لدى) الربط  بكتابة  القانوني 

رقم) باكاديرتحت  التجارية  املحكمة 

)9916))بتاريخ)19)أبريل)1)0).
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حسابات أدميم ش.م.م

336)شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف)2.00.02).8).)0)الفاكس)

0(.(8.(2.9(.16

YASSTECH 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة وذات الشريك الوحيد 
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)
القانو2) وضع  ثم  (،(0(1 أبريل) ((

محدودة) شركة  لتأسيس  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية:

 .YASSTECH(التسمية):)شركة
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم مقسمة) (100.000 الشركة في)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)
في) كلها  هي  و  للواحدة  دراهم  (100

ملكية السيد منتاك زكرياء
مقر الشركة):)الطابق السفلي رقم)
س) بلوك  (07 رقم) مسدود  ممر  (09

حي النهرة ايت ملول.)
نشاط الشركة:)االشغال املختلفة)
بيع وتركيب جميع اآلالت) او البناء،)
االلكترونية،)بيع االت ولوازم املكتب.
التسيير:)عن السيد منتاك زكرياء)

كمسير الشركة ملدة غير محدودة.
:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)

الوحيد للسيد منتاك زكرياء.
من فاتح يناير الئ) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
املدة):))مدة الشركة محددة في)99 

سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الربط باملحكمة االبتدائية إلنزكا2)
  917 تحت رقم) ((0(1 أبريل) ((0 يوم)

ورقم السجل التجار5)3063).
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شركة سومير للهندسة املعمارية
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

 (6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) وضع  تم  (،(0(1 مارس)
التأسي�صي لشركة محدودة املسؤولية)
الخصائص) تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية):
التسمية):)شركة سومير للهندسة)

املعمارية.
مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة بشريك وحيد.
املوضوع):)الهندسة املعمارية.

ليلو) عمارة  (: االجتماعي) املقر 
الطابق)3)رقم املكتب)7)فونتي العليا)

أكادير.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)
يوم تأسيسها.

مقسم) درهم  (10.000 (: راسمال)
الى)100)حصة ب)100)درهم للحصة.

الشركاء)ومساهمتهم):
 100 (... سمر) الدين  نور  السيد 

حصة ب)100))درهم للحصة.
  %  ( يتم اقتطاع نسبة) (: االرباح)
من االرباح لالحتياط القانوني والباقي)
يوزع أو) سواء) حسب تقرير الشركاء)

ينقل.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد نور الدين سمر.
لدى) القانوني  االيداع  تم  لقد 
 ( يوم) باكادير  االبتدائية  املحكمة 

أبريل)1)0)،)تحت رقم)1)268.
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 STE AUTO ECOLE RACHID
MOUKHLIS

SARL AU
تاسيس شركة

بمقت�صى القانو2 االسا�صي املؤرخ)
تاسيس) تم  ((0(1 أبريل) (12 بتاريخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
 AUTO ECOLE الوحيد) الشريك 
ذات) (،RACHID MOUKHLIS

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

هو):)مدرسة لتعليم السياقة.
املقر االجتماعي):)شارع واد سوس)

حي املوحدين)1)رقم)3))كلميم.
املدة):)99)سنة.

 100.000 في) حدد  (: الراسمال)
حصة) (1000 الى) مقسم  درهم 
اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة)

وهي في نصيب):
 1000 مخليص) رشيد  السيد 

حصة اجتماعية.
:)تسير الشركة وملدة غير) التسيير)
رشيد) السيد  طرف  من  محدودة 

مخليص.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

1)0)،)تحت رقم)159/2021.
457 P

STE ZONIR MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي حرر في أكادير)

تأسيس) تم  ( (،(0(1 أبريل) (8 بتاريخ)

لها) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املميزات التالية):

 STE ZONIR MAROC(:(التسمية

SARL.)ش.م.م.

الهدف):))انشطة مختلفة وأعمال)

البناء.

تكاديرت) دوار  (: االجتماعي) املقر 

نعبادو دراركة اكادير.

عبد) بار5  السيد  (: التسيير)

العالي والسيد مراد جعيط ملدة غير)

محدودة.

 100.000 (: الشركة) راسمال 

درهم.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

أبريل) (13 بتاريخ) باكادير  التجارية 

سجل) (،99103 رقم) تحت  (،(0(1

تجار5 رقم)26997.
الخالصة لالشهار
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STE JIMASLINE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : محل رقم )1 

زنقة )29 حي النجاح اكادير 

تاسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)

تم تاسيس شركة) (،(0(1 مارس) ((3

املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

 JIMASLINE شركة) (: التسمية)

TRANS)ش.م.م.

لحساب) البرائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

 1( رقم) محل  (: االجتماعي) املقر 

زنقة))29)حي النجاح اكادير.
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 10.000 (: االجتماعي) رأسمال 

حصة من فئة) (100 درهم مجزأ الى)

100)درهم للحصة.

حصة) ((00 قادر) كريم  السيد 

 (00 السالك) الحكيم  عبد  والسيد 

حصة.

التسيير):)تعيي2 السيد كريم قادر)

مسير للشركة ملدة غير محددة.

العقد) لهذا  القانوني  االيداع  تم 

املحكمة) هيئة  لدى  الربط  بكتابة 

التجارية باكادير،)تحت رقم)99026،)

والسجل التجار5 رقم)26933)بتاريخ)

8)أبريل)1)0).
من اجل النسخة والبيا2
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ترونس اميراج
تـأسـيـس شــركة

)بمقت�صى عقد عرفي بتأريخ)))ابريل)

التاسي�صي) القانو2  تم وضع  (.(0(1

لشركة محدودة املسؤولية الشريك)

الوحيد تحمل الخصائص التالية):

الـتـسـميـــــــــــــــة):)ترونس اميراج.

)شركة دات املسؤولية) (: ( الشكل)

املحدودة الشريك الوحيد.

:)نقل البرائع لفا ئدة) الـمـوضوع)

الغير.

الطابق) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 

السفلي،)تجزئة ب)178،)تدارت،)انزا)

العليا،)اكادير.

سنة ابتداء) ( (99 (: مــــــدة الشركــــــة)

من يوم تأسيسها.

رأسمـــال الشركـــة))):))100.000درهم)

مقسم على)1000)حصة من فئة)100 

درهم))كلها))للسيد رشيد بايميك.)

 %( نسبة) اقتطاع  يتم  (: األربــاح)

من األرباح))لالحتياط القانوني والباقي)

حسب تقرير الشريك الوحيد.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

طرف السيد:)رشيد بايميك.

مع كل صالحيات االمراء.))

السنـــة االجتمـاعيـة):)من فاتح يناير)

إلى)31)دجنبـــــر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم) باكادير  التجارية  ( املحكمة)

19)أبريل)1)0)،)تحت رقم)99168.
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نايد بيب
ش.م.م 

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر في أكادير)

بتاريخ)))ابريل)1)0).
تم إنشاء)القانو2 األسا�صي لشركة)
ذات مسؤولية محدودة والبيانات هي)

على النحو التالي):
االسم):)نايد بيب.

املقر االجتماعي):)موطن لدى جود)
عمارة) (9 الثالت رقم) الطابق  كونطا 

)1))حي لسالم اكادير.))
مقاولة االشهار) (: نشاط الشركة)

والتواصل.
تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)عاما ابتداء)من تاريخ تأسيسها.
 100.000 ( االجتماعي:) الرأسمال 
حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 
للحصة) درهم  (100 اجتماعية)
تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع)

اشتراكاته وهي كما يلي):
حصة) (1000 خليل) نبيل  السيد 

اجتماعية.
مسيير) خليل  نبيل  (: التسيير)

بتوقيع وحيد ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)دجنبر.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ابريل) (1( بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

1)0))تحت رقم)99083.
رقم السجل التجار5):)26981.
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غيت فارو
ش.م.م 

تأسيس شركة
في) محرر  عرفي  عقد  بموجب 
تم) (،(0(1 مارس) (17 بتاريخ) أكادير 
إنشاء)القانو2 األسا �صي لشركة ذات)
مسؤولية محدودة والبيانات هي على)

النحو التالي):

االسم):)غيت فارو.

تكاديرت) دوار  (: االجتماعي) املقر 

نعبادو دراركة))اكادير.

مواد) تصنيع  (: الشركة) نشاط 

منتجات) وتصدير  استيراد  البناء،)

البحر والصيد.

تم تحديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)عاما ابتداء)من تاريخ تأسيسها.

الرأسمال االجتماعي):)))100.000 

حصة) (1000 على) مقسمة  درهم 

للحصة) درهم  (100 اجتماعية)

تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع)

اشتراكاته وهي كما يلي):

 1000 فروق) إبراهيم  السيد 

حصة اجتماعية.

مسيير) فروق  ابراهيم  التسيير 

بتوقيع وحيد ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31))دجنبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ابريل) (( بتاريخ) باكادير  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)98976،

رقم السجل التجار5):)26877.
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فميلي جوب

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�صى 

القانو2) تم وضع  (،(0(1 أبريل) (17

التاسي�صي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):

الـتـسـميـــــــــــــــة):)فميلي جوب.

)شركة دات املسؤولية) (: ( الشكل)

املحدودة.

املطاعم) استغالل  (: الـمـوضـــــوع)

والفراءات السياحية.

الـمـقر االجـتـماعــي):)رقم)9)بلوك ف)

16)حي الداخلة)-)اكادير.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم تأسيسها.

 100.000 (: الشركـــة) رأسمـــال 

حصة من) (1000 درهم مقسم على)

فئة)100)درهم.

عزيز املومن)00))حصة.

رشيد املومن)00))حصة.

مليكة املومن)00))حصة.

رقية املومن)00))حصة.

فاطمة املومن)00))حصة.

 %( نسبة) اقتطاع  يتم  (: األربــاح)

من األرباح))لالحتياط القانوني والباقي)

حسب تقرير الشركاء.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)

طرف السيدة مليكة املومن.

للسيدا2))) االمراء) صالحيات 

(: -السنـــة االجتمـاعيـة) املومن) مليكة 

دجنبـــــر....لقد) (31 من فاتح يناير إلى)

املحكمة)) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير))يـوم))2021/04/20 

تحت رقم))))))9919.
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GB ASCENSEUR    
العنوا2 : حي أيت القا�صي بلوك 7 

زنقة )2 رقم 3 تيكوين اكادير

التأسيــــــس 
تحت) عرفي  عقد  بمقت�صى 

مؤرخ) للشركاء،) الشخ�صي  اإلمراء)

وضع) تم  (،(018 يناير) (18 ( بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�صي  القانو2 

الخصائص التالية):

 GB (: القانونية) التسمية 

.ASCENSEUR

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.)))

املقر االجتماعي):)حي أيت القا�صي)

بلوك)7)زنقة))2)رقم)3)تيكوين اكادير.)))))))))))

تصنيع) (: االجتماعي) الغرض 

والرافعات.) املصاعد  وتصليح 

الكهربائية،) والتركيبات  الصيانة 

مختلفة.) أشغال  العامة،) التجارة 

االستيراد والتصدير.



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9264

املعامالت) جميع  عامة  وبصفة 
واملبادالت التجارية التي من شأنها أ2)

تنمي وتوسع من نشاط الشركة.)).
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
ومدفوعة) محررة  درهم  (100.000
حصة) (1000 إلى) ومقسمة  بالكامل 
100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
املساهمة) الواحدة ومقسمة حسب 

كما يلي):
 (00 (: نسرين) بوبكر  السيدة  (
قدرها) بمساهمة  اجتماعية،) حصة 

0.000))درهم.)
السيدة الغزييل امينة):)خمسمائة)
قدرها) بمساهمة  اجتماعية،) حصة 

0.000))درهم.)))
)التسيير):)تم تعيي2 السيدة بوبكر)
امينة) الغزييل  السيدة  مع  نسرين 

مسيرتي2 للشركة ملدة غير محدودة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجار5))

باملحكمة))التجارية باكادير.)
تبتدئ من) (: السنة االجتماعية) ( (
وثالثي2) واحد  في  وتنتهي  يناير  فاتح 

دجنبر من كل سنة.
)%)من األرباح) :)تخصم) األرباح) ( (
والباقي) القانوني  االحتياط  لتأسيس 
الجمعية) تصرف  تحت  يوضع 

العمومية للشركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الربط 
باكادير بتاريخ))))يناير)018)،)حيث)
تم تسجيل الشركة بالسجل التجار5)

التحليلي تحت رقم)7)362.  
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 FULLEXPERT  
العنوا2 : رقم 7)) زنقة وجدة الحي 
الصناعي تاسيال الدشيرة الجهادية 

انزكا2
التأسيـــــــس 

تحت) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بتاريخ)) مؤرخ  الشخ�صي  اإلمراء)
املصادقة) تمت  (،(0(1 ابريل) (13
ذات) لشركة  األسا�صي  القانو2  على 

الخصائص التالية):

((((: القانونية) التسمية 

.FULLEXPERT

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.)
7)))زنقة) :)رقم) )املقر االجتماعي) (

وجدة الحي الصناعي تاسيال الدشيرة)

الجهادية انزكا2.

التجارة) (: االجتماعي) الغرض  ( (

الجملة.) ونصف  بالجملة  العامة 

املواد) واستيراد  ( وتوزيع) بيع  شراء،)

وبيع) شراء) املختلفة.) الغدائية 

الكحولية) املنتجات  وتسويق 

بالجملة) الروحية  واملشروبات 

ونصف الجملة.)االستيراد والتصدير.)

املعامالت) جميع  عامة  وبصفة 

واملبادالت التجارية التي من شأنها أ2)

تنمي وتوسع من نشاط الشركة.)))

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال  ( (

مدفوعة) كلها  درهم  ((00.000 في)

إلى) ومقسمة  بالكامل  ومحررة 

بقيمة) اجتماعية  حصة  ((00.000

وكلها) الواحدة  للحصة  درهم  مائة 

السيد) الوحيد  والشريك  ( للمساهم)

محتيج رشيد.)))

التسيير):)تم تعيي2 السيد محتيج)
رشيد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيل الشركة في السجل التجار5)

باملحكمة االبتدائية بانزكا2.)

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)دجنبر من كل)

سنة.

 (00.000 تخصم) (: األرباح) ( (

درهم من األرباح لتأسيس االحتياط)

القانوني والباقي يوضع تحت تصرف)

الجمعية العمومية للشركة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

بانزكا2 بتاريخ)0))أبريل)1)0)،)تحت)

الرقم)918.
التجار5) بالسجل  واملسجلة 

التحليلي رقم))306).  
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 SOCIETE OUBELKASS

TRANS

رأس مالها : 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : دوار تماعيت 

جماعة دراركة اكادير

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

6)))مارس)1)0)،)تم إحداث القانو2)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة من طرف املوقعي2 للعقد،)

خصائصها كالتالي):

التسمية):)شركة اوبلقاس ترانس

. STE  OUBELKASS TRANS-

تماعيت) دوار  (: اإلجتماعي) املقر 

جماعة دراركة اكادير.

مقاول نقل) (: الهدف اإلجتماعي) (

ااملستخدمي2 لحساب الغير.

 ENTREP TRANSPORT DE

 PERSONNEL POUR  COMPTE

                   . AUTRUI

(: في) حدد  الشركة  مال  رأس 

الف) إلى  مقسم  درهم  (100.000

للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها كل من السادة):

           (00 اسماعيل) اوبلقاس  السيد 

حصة.

                (00 ميلود) اوبلقاس  السيد 

حصة.

اوبلقاس) السيد  عي2  (: التسيير)

ميلود مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)دجنبر).

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 (0 املحكمة التجارية باكادير بتاريخ)

 -  99191 رقم) تحت  (،(0(1 أبريل)

السجل التجار5)27089.
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 ILYES NOUISRI شركة

TRANS

 ش.م.م بشريك واحد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : املركز التجار5 

الجامعي رقم 9)) مدينة الداخلة 

أكادير

تـأسـيـس

توقيع) ذ5  عرفي  عقد  بموجب 

 (0(1 أبريل) (13 بتاريخ) خاص 

أبريل) (13 يوم) بأكادير  واملسجل 

األسا�صي) القانو2  وضع  تم  (،(0(1

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الخاصيات التالية):

داخل) الشركة  تهدف  (: الـهــدف)

املغرب.))

نيابة عن) للبرائع  الدولي  النقل 

الغير.

استيراد و تصدير.

الخاص) لحسابها  البرائع  نقل 

و) الوطني  الصعيدين  ينعلى  ولآلخر 

الدولي.

نقل) معدات  واستئجار  شحن 

البرائع.

نقل الركاب املحلي والدولي.

نقل موظفي الشركة.

اإلرساليات.

العمليات) جميع  العموم  وعلى 

والغير) العقارية  املالية،) التجارية 

العقارية التي لها عالقة مباشرة أو غير)

املباشرة بأهداف املشار إليها والتي من)

شأنها تطوير وتوسيع نشاط الشركة.

 ILYES NOUISRI (: التسميــة)

TRANS))ش.م.م.بشريك واحد.

التجار5) املركز  (: االجتماعي) املقر 

الداخلة) مدينة  (((9 رقم) الجامعي 

أكادير.

الـــمــدة):)99)سنة.



9265 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

درهم) (100.000 (: الـرأسـمـال)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

بالكامل) ومحررة  نقدا  مكتتبة 
ومسندة كلها إلى السيدة النويصر5)

بوشرى.

 31 إلى) يناير  فاتح  من  لـسـنـــة 

دجنبر.)

يسير الشركة ملدة غير) (: الـتـسـيـير)

محدودة السيدة النويصر5 بوشرى.

السجل التجار5):))2710)أكادير.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) ((1 يوم)

.99(09
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EL GRAID TRANS
الوحيد))) الشريك  قرار  حسب 

EL GRAID TRANS– لشركة)

 (0(1 أبريل) (7 بتاريخ) ( ( (S.A.R.L-A.U

قرر ما يلي):

 0( رقم) شقة  (: الشركة) مقر 
الطابق األول بلوك))0)رقم))6)شارع)

محمد البعمراني ايت ملول.)
رأس املال حدد في)100.000)درهم)

فئة))) من  حصة  (1000 إلى) مقسومة 

كتالي:)) وموزعة  الواحدة  100درهم 

 REZZAQ ABDELKRIM 1000

حصة.

املوضوع):)من أهداف الشركة):

نقل البرائع على مستوى الوطني)

والدولي لحساب الغير.

التسيير):)قرر الشريك الوحيد أ2)

 EL GRAID TRANS –S.A.R.L(شركة

.AU

 REZZAQ (: السيد) سيسرها 

ABDELKRIM)ملدة غير محدودة.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

 19 املحكمة ابتدائية بإنزكا2 بتاريخ)

السجل) (908 1)0))تحت رقم) أبريل)

التجار5 رقم)3)30). 
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

0(.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE ALIMA SUD
بمقت�صى القانو2 األسا�صي بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  (،(0(1 ما5) (18

باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية):

التسمية):)شركة اليما سود.)

الهدف):))التغذية العامة.

املقر االجتماعي):)املحل الواقع رقم)

حي) زيدو2  ابن  ندى شارع  عمارة  (1

السالم اكادير.

املدة):))99)سنة ا ابتدءا من تاريخ)

التأسيس.

رأسمالها):))100.000)درهم.

السيد) بي2  مشترك  (: التسيير)

هشام زهر5 والسيدة سعاد حجي.)))))))

اإلمراء):)للسيدة سعاد حجي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

أبريل) (19 بتاريخ) ألكادير  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)99177.  

469 P

STE LATINO LIFE
 SARL AU

يوم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

8)مارس)1)0).

تم إنشاء)شركة ذات الخصائص)

التالية):

  STE  LATINO LIFE (: التسمية)

.S.A.R.L AU

تجـزئة افــولكـي)))) (31( رقم) ( (: املقر)

ايت مـلول.))))))

الـرخـام) بيـع  (: الشركة) غـرض 

بالـتقـسيط.

درهم) (100.000 (: الرأسمال)

من) نقدية  حصة  (1000 إلى) مقسم 

فئة)100درهم):))

 1000 (: مصطـفى) الغـريب  اد 
حصة.

الغـريب) اد  شخص  في  التسيير 
مصطـفى.))))))))))))))

باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 
أبريل) (19 يوم) بانزكا2  االبتدائية 
والسجل) ( (91( ( تحت رقم) ( (،(0(1

التجار5 تحت))رقم)7)30).
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STE WEAME NIHALE
   SARL

يوم) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
17)مارس)1)0).

تم إنشاء)شركة ذات الخصائص)
التالية:

التسمية):
.STE  WEAME NIHALE   S.A.R.L
االمام) شارع  (16( رقم) (: املقر)

البخار5 اراك بووركا2 اكادير.))))))
سناك) مطعم  (: الشركة) غـرض 

بورك.
درهم) (100.000 (: الرأسمال)
من) نقدية  حصة  (1000 إلى) مقسم 

فئة)100درهم):)
بن دريـوش احمد)00))حصة.
بندريـوش نهـال))0))))حصة.
بندريـوش))وئام)0)))حصة.

دريـوش) بن  شخص  في  التسيير 
احمد.

باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 
مارس) (19 ( يوم) ( باكادير) التجارية 
99188))والسجل) ( 1)0)))تحت رقم)

التجار5 تحت رقم)27083.
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TIKA FRET TRANS
التشطيب النهائي للشركة

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
 TIKA FRET لشركة) االستثنائي 
مارس) ((3 يوم) املنعقد  (TRANS

1)0)،)تقرر ما يلي):)
 TIKA لشركة) النهائي  التشطيب 
مقر) تحديد  وتم  (،FRET TRANS
التصفية هو املقر االجتماعي رقم)01 
انزكا2) العهد  ولي  حي  الرياض  زنقة 

وعي2 السيد بوكيو الحسي2 مصف)

للشركة.)))))

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ثم 

الربط باملحكمة االبتدائية النزكا2)

تحت رقم)903. 

))يوم)19)أبريل)1)0).
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WISH
ش م م

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

التصفية) إقرار  تم  ((0(1 فبراير) (8

النهائية لشركة)WISH))ش م م.

)املسجلة بالسجل التجار5 تحت)

رقم)13)16.

تمت إتمام املعامالت االجتماعية)

واملالية وتصفية جميع الديو2.

تم إيداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمة االبتدائية إلنزكا2 تحت)

رقم)882)بتاريخ))1)أبريل)1)0).

473 P

 STE  SINCE      
 SARL

 Siège(social : DOUAR(AIN

LAASSID OULED BERHIL

Tél/ 06 71 54 57 94

DISSOLUTION

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

ديسمبر) ((( الغير العاد5 املنعقد في)

1)0)،)))تم بموجبه):

في) ووضعها  للشركة  مسبق  حل 

تصفية.

فاسلة))) سعد  السيد  تعيي2 

مصفية))للشركة.

تثبيت مقر التصفية في))دوار عي2))

العصيد أوالد))برحيل))تارودانت.

القانوني باملحكمة) ( أال يداع) ( ثم)

التجارية بتار ودانت))18)مارس)1)0)  

تحث رقم))2).  

474 P
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 STE SORABEN TRAV
SARL

Capital : 100 000 DH 
 SIEGE(SOCIAL: APPT(N 04

 BLOC 8 N 212 HAY(AZROU(AIT
MELLOUL

RC(N° 12717
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ))09/04/2021)يلي):
اعتماد تقرير املصفي.

التصفية) نتائج  تخصيص 
الختامية.)

إبراء)الذمة من املصفي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بإنزكا2 في)19)أبريل)1)0)،))

تحت رقم)910.
475 P

شركة صوترادري
شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

دات الشريك الوحيد 
املقر االجتماعي . تجزئة رقم )1 

شوكير محمد وسط  جماعة سيد5 
بيبي شتوكةايت باها

  تصفية الشركة
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 
فبراير) (1( في) املؤرخ  العاد5  الغير 
قرر الشربك الوحيد لشركة)) (،(0(1
محدودة) شركة  »صوترادر5«)
االجتماعـي)) ( رأسمالها) املسؤولية،)
درهم)) ( (100.000 مبلغ) ( في) محدد 
بتجزئة) موجود  ( االجتماعي) ومقرها 
رقم))1)شوكير محمد وسط))جماعة)
سيد5 بيبي شتوكةايت باها ما يلي):))

نظرا) لشركة  متوقع  حل 
واجهتها) التي  والعراقيل  لصعوبات 

منذ التأسيس.
تعيي2 السيد اضريف عبدالرحيم)

كمصفي للشركة).
لشركة) االجتماعي  املقر  تحديد 

كمقر لتصفية).))
))تم وضع الوثائق القانونية بكتابة)
االبتدائية) ( املحكمة) لدى  الربط 
بانزكا2 بتاريخ)))مارس)1)0)،))تحت)

رقم))))6.
476 P

   STE   SALAM   MARKET
 SARL AU

 (8 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة))) شركاء) قرر  ((0(0 دجنبر)

  SALAM  MARKET    SARL AU 

ما يلي):

  SALAM ( اإلقفال النهائي لشركة)

. MARKET  SARL AU

إبراء)ذمة املصفي.

املصادقة على تقرير التصفية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (

باملحكمة) الربط  بكتابة  القانوني 

االبـتــدائــيــة بــانــزكـــا2 بتاريخ)))1)أبريل)

1)0)،)تــحــت رقـــم)887 .
للخالصة و التذكير)

477 P

 STE  LA CASA DE PEZ
SARL

 SIEGE : HAY(ELFATH(N°110

GUELMIM

العام) الجمع  قرار  بمقت�صى 

مارس) ((( االستثنائي املنعقد بتاريخ)

بمقر الشركة املدو2 أعاله،) (،(0(1

تقرر مايلي:

ولد) الباسط  عبد  السيد  تنازل 

بلعيد عن حصته في الشركة البالغة)

السيد) لفائدة  اجتماعية  حصة  ((0

عبد بن بها.

يقرر زيادة رأس املال من)10.000 

درهم إلى)100.000)درهم.

السيد)) طرف  من  الشركة  تسير 

عبد هللا املصطور ملدة غير محدودة)

عبد) السيد  استقالة  قبول  بعد 

الباسط بن بها من مهام التسيير.

تحويل مقر الشركة إلى العنوا2) (

التالي):)حي الفتح رقم)110)كلميم.

التالي:)) النشاط  إضافة  يقرر 

مقاول في األشغال املختلفة و البناء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

1)0)،))تحث رقم))155/2021.

478 P

STE FYNBOS

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

 رأسمالها 100.000 درهم

شركة محدودوة املسؤولية

السجل تجار5 رقم):221)) 

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�صى 

بتاريخ))1)نونبر)0)0).

التصفية الودية للشركة املصفي)

السيدة الهام غاليم).

عنوا2 التصفية حي تدارت بلوك)

113)رقم)6))اكادير.

فاتح) بتاريخ  القنوني  اإليداع  (

بالحكمة) (98933 رقم) (،(0(1 ابريل)

التجارية باكادير.)

479 P

شركة ايكستريم فيتنيس 

ش.م.م.ش.و

مقرها االجتماعي :  الهدى بارك رقم 

33 أ أكادير

 رقم السجل  التجار5 : 39601 

أكادير.

الجمعية) اجتماع  محرر 

 3 في) املنعقد  العادية  غير  العامة 

الحل املبكر) املتعلق بـ:) ((0(1 مارس)

للشركة،)على الرغم من أ2 الوضعية)

رأس) ربع  من  أقل  الصافيةللشركة 

مال الشركة.

العام) االجتماع  قرر  األول  القرار 

الشركة) حل  إلى  الحاجة  عدم 

على الرغم من أ2 الوضعية) مبكًرا،)

رأس) ربع  من  أقل  الصافيةللشركة 

مال الشركة.

وتم) للتصويت  القرار  هذا  طرح 

تبنيه باإلجماع.

في املحكمة) تم  القانوني:) اإليداع 

 (0(1 أبريل) (13 التجارية بأكادير في)

تحت رقم)99091.

480 P

 STE AARICHINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها : 0.000) درهم

 مقرها  : حي املرس شارع علي بن 

ابي طالب رقم 3 الدشيرة الجهادية 

انزكا2

السجل التجار5 رقم):))17769

بانزكا2

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

أبريل) (7 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

1)0)،)قرر الشركاء)ما يلي:

أبريل) (7 الحل املسبق لشركة من)

(0(1

العكار5) اسالم  السيدة  تعيي2 

مصفية الشركة.

كمقر) االجتماعي  املقر  تحديد 

التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) بإنزكا2  االبتدائية 

1)0)،)تحت رقم)902.

481 P

Cabinet comptable

Tel(:(0600(036(473

Ste AGA SOLUTION
شركة محدودة املسؤولية

 رأسمالها : 100.000  درهم

مقرها االجتماعي : رقم 202 إقامة 

الصفاء عمارة 1 حي املحمد5 آكادير

في))) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة))))))))))))))))))) قرر شركاء) ((0(1 مارس) (18

AGA SOLUTION))مايلي:

حل نهائي للشركة.

باللخزين) محمد  السيد  تعيي2 

كمصفي للشركة.

كمكا2) االجتماعي  املكا2  تعيي2 

للتصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الربط 

بأكادير بتاريخ)16)أبريل)1)0)،)))تحت)

رقم)0)991.

482 P
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STE AQUA PROD
SARL AU

(EX ALEK GLOBAL SARL AU (

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها: 100.00درھم

مقرها االجتماعي : شارع محمد 

السادس-عمارة ماتيس بلوك-  أ 

-الطابق الثاني –السوي�صي الرباط.

الحل النهائي للشركة

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

  (0(0 31دجنبر) بتاريخ) املنعقد 

 AQUA PROD SARL AU ( لشركة)

.EX. ALEK GLOBAL SARL AU

بعد قراءة تقرير املصفى،)املوافقة)

إعطاء) التصفية،) حسابات  على 

بإغالق) والنطق  للمصفى  اإلبراء)

عمليات التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الربط 

بالرباط بتاريخ))))مارس1)0))تحت)

رقم.132)11 .

483 P

 STE THE BEST TEAM FOR

AGRICULTURAL SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك  وحيد

مقرها اإلجتماعي :  جنا2 التصريف 

رقم 2) املحايطة – 83000 

تارودانت املغرب

السجل التجار5 رقم : 1)66 

تارودانت

 تفويت حصص.
 استقالة مسير الشركة. 

 تعيي2 مسير جديد للشركة.
 التوقيع االجتماعي.

 تحيي2 ا لنرام األسا�صي.
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

تمت) مارس1)0)) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على:

بوجمعة) السيد  تفويت 
من) اجتماعية  حصة  سكوتي1000)
السيد) لفائدة  حصة  (1000 أصل)
من مارس) (30 املهد5 ازرياح بتاريخ)

.(0(1
السيد) (: الشركة) مسير  استقالة 

بوجمعة سكوتي.
ازرياح) املهد5  السيد  تعيي2 
لقبول) تبعا  للشركة  جديد  كمسير 

استقالة املسير.
املهد5) للسيد  الفرد5  التوقيع 

ازرياح.
تحيي2 ا لنرام األسا�صي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

ابريل1)0))تحت رقم)))3.
484 P

STE LE GATEAU DORE
SARL AU

فوت)) ( رسمي،) عقد  بمقت�صى 
السيدة) لفائدة  ( فهمي) السيد ر�صى 
حنا2 البوغة نيابة عن السيد ايت)
الحصص) كافة  الرحيم  عبد  الفقير 
ب1000حصة) املقدرة  االجتماعية 
وكافة) للحصة  ب100درهم  مقومة 
 LE« شركة) من  الجار5  الحساب 
 GATEAU( DORE«,( SARL( AU
راسمالها) وحيد،) بشريك  ش.ذ.م.م 
املتجر) الكائنة  100.000درهم 
3عمارة1)اقامة خليج النخيل))فونتي)

اكادير.
بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
أبريل) (19 ( بتاريخ) باكادير  التجار5 

1)0)،))تحت عدد99167.
485 P

STE MALAI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها :  100.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم شارع 

الخوارزمي حي املسيرة 
-اكادير-

 (0 بموجب عقد عرفي مؤرخ في)
يناير)1)0))و)0)فبراير)1)0))بأكادير)
 MALAI CAR ( شركة) شركاء) قرر 

التوقيع على عقد تفويت حصص كل)

من):

  800 (: مصطفى) ( امال) السيد 

حصة إلى السيد ادبوهوش محمد.

السيدة حنيفي امل))))):100)حصة)

الى السيد ادبوهوش محمد.

السيد امال بدر)))))))):))100)))حصة)

الى السيد ادبوهوش محمد.

استقالة السيدة حنيفي امل)

تعيي2 صفاء)شوقر مسيرة ملدة غير)

محدودة

تحويل املقر االجتماعي من اكادير)
92)شارع الخوارزمي حي املسيرة) رقم)

الثاني) الطابق  (11 رقم) تزنيت  الى 

ساحة املشوار.

من) القانوني  الشكل  تحويل 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة))

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
تغيير الفصول)6.2)و7)من القانو2)

األسا�صي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

من) ( فبراير) (17 التجارية باكادير يوم)

سنة)1)0))تحت رقم))98360.    

486 P

  STE  MISTER PESCADO
العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

مارس) ((( االستثنائي املنعقد بتاريخ)

1)0)،)بالعيو2))تقرر ما يلي):)

)املصادقة على تفويت))0)7)حصة)

اجتماعية))من طرف السيد عبا د بو)

)كل من السيد عبا د) شعيب لفائدة)

حصة اجتماعية)) ((00 ( العزيز) عبد 

حصة) ( (((0 السيد غسا2 حرب) و 

اجتماعية.

لراسمال) الجديد  التقسيم 

الشركة):

  (00 العزيز) عبد  عباد  السيد  (

حصة اجتماعية.

      ((0 بوشعيب) عباد  السيد  (

حصة اجتماعية.

حصة) (((0 السيد غسا2 حرب)

اجتماعية.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

عباد بو شعيب و السيد غسا2 حرب))

وملدة غير محدودة).
القانو2) تجديد  على  املصادقة 

األسا�صي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو2)

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) (13 بتاريخ)

 .1168/21

487 P

 STE GROUPE SCOLAIRE

ABOUBAKER ARRAZI PRIVE

عـــن تعديل شــركـــــــة
مداوالت) محرر  بمقت�صى 

الجمعية العامة غير العادية لشركة)

 SOCIETE GROUPE SCOLAIRE

 ABOUBAKER ARRAZI PRIVE

إقرار) تم  (،(0(1 فبراير) (((  بتاريخ)

ما يلي):

بيع أسهم السيد محطيطي محمد)

لصالح السيد نزار بوبكر.
التجار5) االسم  تغيير 

 GROUPE SCOLAIRE من)

ABOUBAKER ARRAZI PRIVE

 GROUPE SCOLAIREالى

.ASSOYOUTI PRIVE

تحويل الشكل القانوني من شركة)

الى شركة) ذات املسؤولية املحدودة 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

تعديل النظام األسا�صي للشركة.)

باملحكمة) تم  (: التجار5) السجل 

أبريل) (8 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

1)0)،)تحت رقم)145/2021.

488 P

  STE EL HORRA COMPANY
 SARL.AU

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)8)فبراير)1)0)،))تمت)

املصادقة على ما يلي:
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اجتماعية) حصة  (1000 تفويت)

لفائدة) لعثماني  حسناء) للسيدة 

السيد لعثماني موال5 يوسف.

موال5) لعثماني  السيد  تعيي2 

 EL HORRAشركة مسير  يوسف 

.COMPANY SARL AU

التغييرات في القانو2 االسا�صي.

باملحكمة) تم  القانوني  االيداع 

مارس) (9 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

1)0)،)تحت عدد)3)986.
مقتطف قصد االشهار

489 P

  STE LOQMANE VOYAGE
SARL

العام) الجمع  مداولة  ( بمقت�صى)

فبراير)) (10 بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

رأسمالها) والتي  لشركة  (،(0(1

00.000))درهم الكائنة ب)186)مكرر)

زنقة اولتيت تجزئة الصراحة تزنيت)

تقرر مايلي):)

السيد) حصص  تفويت 

العوفي) والسيدة  محمد  البوقسيمي 

فاظمة))الى))السيد عبد االله ملني.)

استقالة السيدة البوقيمي امينة))

و تعيي2 السيد عبد االله ملني كمسير)

جديد).

)تحويل املقر الى عنوا2 جديد رقم)

7)2)شارع عبد هللا الكرسيفي بلوك))))

حي الهدى اكادير.

تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)

االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 

تيزنيت بتاريخ)2))مارس)1)0)،))تحت)

رقم))11.

490 P

 STE OUITAN
SARL

العام) الجمع  مداولة  ( بمقت�صى)

ابريل)) (1( بتاريخ) املؤرخ  االستثنائي 

رأسمالها) والتي  لشركة  ( (،(0(1

بمركز) الكائنة  درهم،) (100.000

ميرلفت سيد5 افن،))تقرر مايلي):)

احمد) السيد  حصص  تفويت 
محمد بوزيت الى))السيد احمد ازبرو5.
تم انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الربط 
تحت) (،(019 ما5) (3 بتاريخ) تيزنيت 

رقم)7)1.
491 P

 STE SEMOUG  
 TECHNOLOGIE

«SOSEMTECH«
 SARL AU

 الزيادة في  الرأسمال
 و تغيير املقرر التجار5

بتاريخ)) عرفيي2  عقدين  بمقت�صى 
قرر) بأكادير  ( (،(0(0 يوليو) ((0
 SEMOUG الشريك الوحيد لشركة)
 TECHNOLOGIE «SOSEMTECH

ما يلي):
الشركة) مال  رأس  في  الزيادة 
ليصبح) درهم  (1(0.000,00 ( من)

1.000.000)درهم.)
تغيير املقر االجتماعي من)))رقم02 
شارع)383)الحرية الخيام))))-اكادير-,)
شارع) (, (71 رقم) الجديد  املقر  الى 

غاند5 حي الداخلة)-اكادير-).
من) (07 و) (06  ,02 تغيير البندين,)

القانو2 األسا�صي))للشركة.))
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الربط  بكتابة  القانوني 
أبريل) (12 ( ( بتاريخ) بأكادير  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)99113.
للخالصة و التذكير)
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 STE D’ETUDES شركة
 ASSISTANCE TECHNIQUE

 ET CONSEILS
SEATCO 

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مال الشركة :301.000 درهم 
مكتب رقم 6، الطابق 3، عمارة رقم 

79)3، زنقة الدار البيراء الحي 
املحمد5 اكادير

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
شركاء )1)يناير1)0)،صادق  في)

ذات) شركة  شركة  (SEATCO

مسؤولية محدودة على ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 

خالد) زنقة  (،2 شقة) (،2 من)»عمارة)

إبن وليد الداخلة اكادير«)إلى)»مكتب)

رقم)6،)الطابق)3،)عمارة رقم)79)3،)

زنقة الدار البيراء)الحي املحمد5)–)

اكادير«.

األساس) القانو2  صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ابريل) (1( التجاريةبأكاديربتاريخ)

1)0)تحت رقم))9913.
لالستخالص والبيا2

املسير
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 SOCIETE »STE ILMA

»METAL
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE ASSOCIE UNIQUE

 CAPITAL(SOCIAL : 2 000 000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : N139 A(COTE

 DE LA GRANDE MOSQUEE

D’ASSAIS TIKIWIN AGADIR

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

 (0(0 ديسمبر) فاتح  بتاريخ   املنعقد 

ما يلي):

الى) للشركة  الرئي�صي  املقر  نقل 

قرب املسجد الكبير رقم)139)تيكوين)

في) السابق  العنوا2  من  بدال  أكادير 

23))بلوك أ تيكوين) حي الزيتو2 رقم)

أكادير
زيادة رأس املال الشركة من مليو2)

مليوني) إلى  (1.000.000,00 درهم)

درهم)000.000,00.) 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بأكادير بتاريخ)24/03/2021 

تحت رقم)98833.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL:(06.11.82.46.25(/(FIX:(05.28.23.28.68

EMAIL:(samifisc@gmail.com

STE CHR EQUIPEMENT
بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�صى 

11/02/2021،)تم إقرار ما يلي):

-))تحويل مقر الشركة من رقم)187 

الداخلة) حي  الذهبي  املنصور  شارع 

في) األر�صي  بالطابق  متجر  إلى  أكادير 

شارع غاند5) (1316 الداخلة) عمارة 

حي الداخلة أكادير.

املتواجد) الشركة  فرع  إغالق  (-

حي) ((( بشارع األمير عبد القادر رقم)

املسيرة أكادير

التسيير والتوقيع للسيد محمد) (-

أكنكار.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع  (-

التجارية بأكادير بتاريخ)14/04/2021 

تحت رقم)99107.
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 AMENNOU « شركة

 » SERVICES
SARL. AU

RC(N° : 3227

تعديالت قانونية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

قرر) مارس)1)0)،) (10 بتاريخ)

لشركة) واملسير  الوحيد  الشريك 

ذات) شركة  »امنوسيرفيس«،)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ومقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)

االجتماعي الكائن):)6))شارع الشاطئ)

الحي اإلدار5 طانطا2 ما يلي:

تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى)

العنوا2 التالي:)دكا2 رقم)08)1)جوار)

مسجد محمد السادس طانطا2)

النظام) من  (02 البند) تعديل 

باملقر) املتعلق  للشركة  األسا�صي 

االجتماعي.
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تحيي2 النظام األسا�صي للشركة.)

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

 16/04/2021 بتاريخ:) بطانطا2,)

تحت رقم):)111/2021.
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” RCHM “ شركة
ش.م

رأسمال 000.000.)1  درهم س.ت 

عدد 13713

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

في) املؤرخ  االستثنائي  للشريك 

12/01/2021)تم تقرير ما يلي:

 FAHL THOMAS(استقالة السيد

عام) كمدير  منصبه  من  (JORG

للشركة.

كمدير) ( (THÖNE ULRICH2تعيي

جديد.

تفويض السلط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 

 14/04/2021 في) بأكادير  التجارية 

تحت عدد)99108)والتقييد بالسجل)

التجار5 التحليلي تحت عدد))8)1.

497 P

Société SAYATA
S.A.R.L  A.U

حي شيخ محمد لغظفى شارع  10 
زنقة رقم )1 طانطا2

تعي2 مسيرين
بمق�صى محاضر القرار االستثنائي)

املحدودة) املسؤولية  دات  للشركة 

فبراير) ( (9 بتاريخ) الوحيد  للشريك 

1)0))تقرر مايلي):

الكهل) السيد يوسف  استقالة  (-

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

))JZ38)من منصبه كمسير الشركة.

بومنخار) محمد  السيد  تعي2  (-

  JZ90((الحامل للبطاقة الوطنية رقم

كمسير اولي للشركة).)

الخر�صي) حمدو  السيد  تعي2  (-

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

JZ3996))كمسير ثاني.)

-)تغير القانو2 االسا�صي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

بطانطا2 بتاريخ))0)ابريل)1)0).
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SOCIETE 

 » LES CONSERVERIES

MAROCAINES DOHA «
S.A

 Siège(Social : Zone(Industrielle,

Route Biougra Ait Melloul

العامة) الجمعية  انعقاد  اثر  على 

فقد) (، (20/01/2021 العادية بتاريخ)

تقرر مايلي):

محمد) بشا  السيد  تعيي2 

لبطاقة) الحامل  الحسي2  بن 

 JE 1(3632 رقم) الوطنية  التعريف 

الحامل) ادحلي  الناجم  والسيد 

رقم)) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

(، بالشركة) J3(8((3كمتصرفي2 

تبتدئ من) وذلك ملدة ست سنوات 

السنة املالية)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ)14/04/2021 

تحت رقم))9911.
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 WHOLESOME FOODS شركة
ش.م.م.ش.و. 

تجزئة االمل تجزئة رقم 9)) 

تارودانت.  

السجل التجار5 رقم 6781 

تارودانت.

- زيادة نشاط من اهداف الشركة.
-تحيي2 النظام االسا�صي.

ملحرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 

العادية) غير  العامة  الجمعية 

 WHOLESOME FOODS لشركة)

  (0(1 مارس) (13 ش.م.م.ش.و بتاريخ)

تم االتفاق والترا�صي على مايلي):
أهداف) من  مفاوض  زيادة  (-

الشركة.

-)تحيي2 النظام األسا�صي للشركة.))

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

 (0(1 ابريل) (06 بتاريخ) تارودانت 

تحت رقم:)78).
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 STE »STATION SERVICE

» BELFAA
SARL AU

ICE: 002520373000085
توسيع النشاط التجار5

الغير) العام  الجمع  بمقترـى 

(،09/03/2021 في) املؤرخ  العاد5 

 STATION SERVICE لشركة)

BELFAA  SARLAU)))تقرر مايلي):

بزيادة) التجار5  النشاط  توسيع 

األنشطة التالية:))

استغالل محطة للوقود ومقهى) (-

و فندق.

و) التخزين  و  الشراء) و  البيع  (-

كل) و  الزيوت  و  الوقود  التوزيع 

مشتقاته.

-)بيع قطع الغيار و ميكانيك عام.

وتركيب) إصالح  و  صيانة  (-

العجالت.

-)تحيي2 القانو2 األسا�صي.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم  (-

 09/04/2021. االبتدائية بانزكا2 في)

تحت رقم837.

501 P

STE

» LOCALUB«
 SARL AU

ICE: 001475480000037
توسيع النشاط التجار5

الغير) العام  الجمع  بمقترـى 

(،9/03/2021 في) املؤرخ  العاد5 
لشركة)LOCALUB  SARLAU)))تقرر)

مايلي):

بزيادة) التجا ر5  النشاط  توسيع 

االنشطة التالية:))

-استغالل محطة للوقود.

التخزين) و  الشراء) و  -البيع 

بالجملة) الزيوت  و  الوقود  والتوزيع 

ونصف الجملة.

-)بيع قطع الغيار.

-)ميكانيك عام.

-)تسيير مقهى ومطعم و فندق.

-)تحيي2 القانو2 األسا�صي.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم  (-

 14/04/2021 في) بانزكا2  االبتدائية 

تحت رقم)87.
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شركة امليل بييس أوطو

ش م م

برأسمال قدره : 10.000 درهم

رقم 79 زنقة عمر الخيام

حي امسرنات أكادير

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

فبراير) (17 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

1)0)،)تمت املصادقة باإلجماع على)

املقترحات اآلتية):

البعسيي) املرحوم  لورثة  السماح 

الشركة) في  مكانه  بأخذ  محمد 

بصفتهم ذو5 الحقوق.

الوحيد) الشريك  أسهم  توزيع 

املتوفى على ذو5 الحقوق.

عائشة) البع�صي  السيدة  تعيي2 

يعود) حيث  للشركة  وحيدة  مسيرة 

البنكي) التوقيعي2  من  كل  إليها 

واالجتماعي وذلك ملدة غير محددة.

تحيي2 القانو2 األسا�صي للشكة.

صالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) بأكادير  التجاية 

1)0)،)تحت رقم)2021/11017.
مقتطف قصد االشهار
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REDAMINE LOGISTIQUE
تأسيس فرع

وتمديد غرض الشركة
بمقت�صى محرر الجمع االستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)16)أبريل)1)0))لشركة)

REDAMINE LOGISTIQUE)ش م م)
ش و،)رأسمالها)10.000.000)جرعن)

اقرر ما يلي):

 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

أبريل)1)0)،)تم االتفاق على ما يلي):

فرع) تأسيس  على  املوافقة  تمت 

للبنزين) محطة  عن  عبارة  للشركة 

الكائن بدوار أكنا5 جماعة أمسكرود)

تمديد) على  املوافقة  تمت  وكذلك 

استغالل) ليشمل  الشركة  غرض 

محطات البنزين.
من القانو2) (3 تم تعديل الفصل)

األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة اضبط)
بالعيو2) االبتدائية  املحكمة  لدى 

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) (19 بتايخ)

.1244/2021
من أجل النسخة والبيا2

عن املسير

504 P

 SOCIETE LES

 CONSERVERIES

MAROCAINES DOHA 
S.A

 Siège(Social : Zone(Industrielle,

Route Biougra Ait Melloul

العامة) الجمعية  انعقاد  اثر  على 

(،12/03/2021 بتاريخ) االستثنائية 

فقد تقرر مايلي):

تعديل الفقرة األولى من املادة)12 

من النظام األسا�صي للشركة.

 -Harmonisation- مواءمة)

مع) للشركة  األسا�صي  النظام 

 (0-19 رقم) القانو2  مقتريات 

املغير واملتمم للقانو2))9-17)املتعلق)

بشركات املساهمة.

الجديد) األسا�صي  النظام  اعتماد 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ)14/04/2021 

تحت رقم))9911.
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 Sté  COMPETENCE

 IMMOBILIER
SARL

استدراك خطا وقع في الجريدة 
الرسمية عدد661) 

بدال من)))100.000.00))درهم

يعوض ب.00  200.000درهم

وتم اإليداع القانوني لهذا املحرر)

املحكمة) هيئة  لدى  الربط  بكتابة 

التجارية باكادير تحت رقم))9910)و)

بتاريخ) (27001 السجل التجار5 رقم)

.13/04/2021
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FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

 AGADIR/TEL(:(05(28(23(69(69/(06(61(39

64(08(/(06(22(16(99(84

RIMO TECH 
S.A.R.L

تغيير
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 

العام) الجمع  قرر  (2021/03/18

االستثنائي

السيد خدير5 محمد) من اسهم 

بيع و) (_ ((0% للسيد محمد الطويل)

تشطيب)

_السيد ر�صى لعديداو5 والسيد)

االدارة) لهم صالحية  الطويل  محمد 

والتوقيع نيابة عن الشركة لفترة غير)

محدودة

للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 

باملحكمة) التجار5  بالسجل 

 916 رقم) تحت  بانزكا2  االبتدائية 

بتاريخ)20/04/2021.
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تأمينات الجنوب - املغرب

اونتروبريز بري�صي إيمانوييل

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة السالم

رقم 3 زنقة الشيخ السعد5 أكادير

بأكادير) محرر  عرفي  لعقد  تبعا 

بتاريخ)19)يناير)1)0)،)تم عقد الجمع)

العام الغير العاد5 لشركة اونتروبريز)

تغيير) قررت  التي  إيمانويل،) بري�صي 

املقر االجتماعي وبالتالي تغيير الفصل)

2)من القانو2 األسا�صي):

املقر) (: الجديد) (2 الفصل)

االجتماعي.

عي2 املقر االجتماعي في بلوك س)

بنسركاو) أغروض  سوس  واد  طريق 

أكادير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

1)0)،)تحت رقم)99086.
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 STE OUHASSOU 

EQUIPEMENTS

 sarl a.u

رأس مالها : 100000.00 درهم

املقر االجتماعي : رقم 11 طريق 

ادميم زنقة واد املخاز2 ايت ملول

استدراك خطأ
 1-)استدراك خطأ وقع بالجريدة)

بتاريخ) ((6(( عدد) الرسمية 

املرتكب) الخطأ  و  (17/03/2021

يكمن في رقم السجل التجار5 بدال)

كتابة) تم  (((601 عدد) كتابة  من 

العدد)99))).

)لقد تم اإليداع القانوني لدى) ( (- (

بتاريخ) بانزكا2  االبتدائية  املحكمة 

 -  (31 رقم) تحت  (02/03/2021

السجل التجار5:)601))
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 STE AM SPORT

SOLUTIONS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

واملسجل) بالرباط  ((0(1 مارس) ((

بالرباط،) ((0(1 مارس) (2 بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

املحدودة وذات املميزات التالية):

 STE AM SPORT (: التسمية)

.SOLUTIONS SARL

في) استشارة  (: االجتماعي) الهدف 

تسيير كل ما يتعلق بالرياضة.

مكرر شارع) (2( (: املقر االجتماعي)

مدغشقر املحيط بالرباط.

الراسمال):)حدد راسمال الشركة)

في مبلغ)10.000)درهم مقسم الى)100 

حصة من فئة)100)درهم موزعة على)

الشكل التالي):

السيد بدر5 أسامة).....))7)حصة.

 (( (.... املنتخب) جريدة  شركة 

حصة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.

بدر5) أسامة  تعيي2  (: التسيير)

غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيرا 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0)،)تحت الرقم)0)23.
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STE C&M 7DA BABK
SARL

بعد عقد الجمع العام غير العاد5)

(،(0(1 يناير) ((0 بتاريخ) للشركة 

املوجودة باملقر التالي):
)))مكرر حي البريد) رقم) (27 زنقة)

ح.5.م.)الرباط.

مسير) وتعيي2  املسيرة  استقالة 

جديد):
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حسني) لطيفة  السيدة  استقالة 

وتعيي2 السيد أيوب بومهد5 كمسير)

جديد للشركة.

(: االجتماعية) الحصص  بيع 

 (00 تبيع) حسني  لطيفة  السيدة 

بالشركة) تمتلكها  اجتماعية  حصة 

أدم) للسيد  (C&M( 7DA( BABK

بومهد5.

حذف واضافة نشاط تجار5:

التجار5) النشاط  حذف  تم 

صناعة الخبز والحلويات.

بيع) تجار5  نشاط  اضافة  تم 

وشراء)وتوزيع املواد الغذائية.

باملحكمة) امللف  ( االيداع) تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)96)111 

بتاريخ)9)مارس)1)0).

511 P

 STE HILTON LIMOUSINE

SERVICE

SARL

السجل التجار5 رقم : 981)10

 رفع الراسمال الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

قرر) (،(0(1 أبريل) (( بالرباط بتاريخ)

الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  راسمال  رفع 

 7.(00.000 الى) درهم  ((.000.000

حصة) (((.000 بخلق) ذلك  درهم 

محررة) درهم  (100 فئة) من  جديدة 

طريق) عن  االكتتاب  عند  بالكامل 

ادماج احتياطي االرباح املؤجلة.

تعديل البندين)6)و7)من القانو2)

االسا�صي للشركة.

تحيي2 القانو2 االسا�صي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) ((( في)

.1130(8

512 P

STE CLE SERVICES

SARL AU

 SIEGE(SOCIAL : N°2520 BIS(HY

ELQODS LOTS AL WIFAQ

LAAYOUNE

RC(N° : 21511

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

أبريل) ((0 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

1)0)،)تم تقرير ما يلي):

نقل) الى  الشركة  نشاط  تغيير 

البرائع لحساب الغير.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) االبتدائية بالعيو2،)

(،1289/2021 رقم) تحت  (،(0(1

السجل التجار5 رقم)11)1).

513 P

STE EKHOAN AKTIR

SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

السجل التجار5 رقم : 69)36

تاسيس شركة
أبريل) ((0 بتاريخ) بالعيو2  تم 

انشاء)شركة ذات املسؤولية) (،(0(1

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

  ELKHOAN AKTIR (: التسمية)

ش.م.م.)بشريك وحيد.

توزيع) شراء،) بيع،) (: النشاط)

الفواكه والخرروات وتسويق جميع)

املواد الغذائية.

 F  2(7 رقم) (: االجتماعي) املقر 

الوكالة)1)بلوك)F)العيو2.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.

راسمال):)100.000)درهم مقسمة)

على)1000)حصة موزعة كالتالي):

 1000 (.... اكثير) مبارك  السيد 

حصة.

تم تعيي2 السيد مبارك) (: التسيير)

أكثير كمسير وحيد ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم  (

أبريل) ((0 بتاريخ) بالعيو2  االبتدائية 

1)0)،)تحت رقم)2021/1259.

514 P

STE AKTIR COMMERCE
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

السجل التجار5 رقم : 71)36

تاسيس شركة
أبريل) ((0 بتاريخ) بالعيو2  تم 

انشاء)شركة ذات املسؤولية) (،(0(1

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

التالية):

  AKTIR COMMERCE(:(التسمية

ش.م.م.)بشريك وحيد.

توزيع) شراء،) بيع،) (: النشاط)

الفواكه والخرروات وتسويق جميع)

املواد الغذائية.

 E(املقر االجتماعي):)الوكالة)1)بلوك
رقم)))7))العيو2.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.
راسمال):)100.000)درهم مقسمة)

على)1000)حصة موزعة كالتالي):

 1000 السيد عبد الحق أكثير)....)

حصة.

عبد) السيد  تعيي2  تم  (: التسيير)

غير) ملدة  وحيد  كمسير  أكثير  الحق 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم  (

أبريل) ((0 بتاريخ) بالعيو2  االبتدائية 

1)0)،)تحت رقم)2021/1260.

515 P

STE DAHAB CONFECTION
SARL AU

تاسيس شركة
 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

ذات) شركة  انشاء) (،(0(1 ( مارس)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية):

 DAHAB (: التسمية)

.CONFECTION

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

واملالبس) املالبس  وتصنيع  ابتكار 

الداخلية)...
املقر االجتماعي):حي السالم)A)زنقة)

3)الرقم)10)الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.
 100.000 :حدد في مبلغ) راسمال)

1000)حصة من) درهم مقسمة على)

فئة)100)درهم للواحدة.

محمد) السيد  (: راسمال) توزيع 

 1000 (.... اهل سيد5 عمر) امبارك 

حصة.

تم تعيي2 السيد محمد) (: التسيير)

كمسير)) عمر  سيد5  اهل  امبارك 

للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم  (

  13 بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

أبريل)1)0)،)تحت رقم)2021/601،)

بالسجل التجار5 تحت رقم))1790.

516 P

 STE INTERNATIONALE

 IMMOBILIERE ET

INDUSTRIELLE SAHARA
 SARL

تاسيس شركة
 (9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

شركة ذات) تم انشاء) (،(0(1 مارس)

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

التسمية):

 STE INTERNATIONALE

 IMMOBILIERE ET

. INDUSTRIELLE SAHARA SARL

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

صنع مواد البناء.
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املقر االجتماعي):الرقم)208)عمارة)

سمية شارع الوالء)الشقة))))الداخلة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التاسيس.
 100.000 :حدد في مبلغ) راسمال)

1000)حصة من) درهم مقسمة على)

فئة)100)درهم للواحدة.

توزيع راس املال):)

 8(( (: املورابط) الحسي2  السيد 

حصة.

 (0 (: املورابط) اسماعيل  السيد 

حصة.

 (0 (: املورابط) محمد  السيد 

حصة.

 (( (: املورابط) سميرة  السيدة 

حصة.

 (( (: املورابط) أسماء) السيدة 

حصة.

السيدة هجر املورابط):))))حصة.

السيدين) تعيي2  تم  (: التسيير)

واسماعيل) املورابط  الحسي2 

املورابط)))كمسيرين))للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم  (

  19 بتاريخ) الذهب  بواد  االبتدائية 

أبريل)1)0)،)تحت رقم)2021/640،)

بالسجل التجار5 تحت رقم)17967.

517 P

STE  E.E.Z EQUIPEMENTS
 SARL

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : VILLE 25 MARS(BLOC(Y

NR 1046 LAAYOUNE

تاسيس شركة
 31 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

مارس)1)0)،)تم تاسيس))شركة ذات)

املسؤولية املحدودة املميزات التالية):

 STE E.E.Z. (: التسمية)

EQUIPEMENTS))ش.م.م.

املقر االجتماعي):)مدينة))))مارس)
بلوك)»و«)رقم)1026)العيو2.

درهم) (100.000 (: الراسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

الهدف):)خدمات التكييف.

الحسن) السيد محمد  (: الشركاء)

زهير والسيد يوسف زهير.

املدة):)99)سنة.

حاليا) الشركة  تسيير  (: التسيير)

من طرف السيد محمد الحسن زهير)

رقم البطاقة التعريف الوطنية رقم)

2)بوتسرابن) J2(7(66)الساكن بكلم)

سركاو اكادير.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالعيو2))بتاريخ فاتح))أبريل)

بالسجل) (،1009 رقم) تحت  (،(0(1

التجار5 تحت رقم)963)3.

518 P

 STE  MASTERS LOGISTICS

RIVER
SARL  AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : C/O(APP(N°21 IMM(TR

 01 TR(CITE(ADRAR(TIKIOUINE

AGADIR

تاسيس شركة
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

مارس)1)0)،)تم تاسيس))شركة ذات)

املسؤولية املحدودة املميزات التالية):

 STE MASTERS ( (: التسمية)

ش.م.م.) ( ( (LOGISTICS RIVER

بشريك وحيد.

 (1 رقم) شقة  (: االجتماعي) املقر 

عمارة الشطر)1)ادارار تيكوين اكادير.

درهم) (100.000 (: الراسمال)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)درهم.

لحساب) البرائع  نقل  (: الهدف)

الغير.

الشركاء):)السيد بنيس يحيى.

املدة):)99)سنة.

حاليا) الشركة  تسيير  (: التسيير)
رقم) ( يحيى) بنيس  السيد  من طرف 
رقم) الوطنية  التعريف  البطاقة 
الكويرة بلوك  الساكن  (J(31819 
التمديد) زكريا  احمد  زنقة  (1( رقم)

الداخلة اكادير.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( باكادير) االبتدائية 
بالسجل) (،1370 رقم) تحت  (،(0(1

التجار5 تحت رقم))2709..
519 P

 STE COMMERCE MAROC
IMPEX

SARL  AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

1)0)،)تم وضع) 9))مارس) بتاريخ)
الرقم) تحت  لشركة  منظم  قانو2 
املحدودة) املسؤولية  ذات  (21/959
باملحكمة) الوحيد  الشريك  وذات 
املميزات)) وذات  بالعيو2  االبتدائية 

التالية):
 STE COMMERCE (: التسمية)
املسؤولية) ذات  (MAROC IMPEX

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
والخدمات،) االشغال  (: الهدف)
التجارة العامة،)االستيراد وتصدير)..

الراسمال):)حدد الراسمال في مبلغ)
 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000
للواحدة) درهم  (100 حصة من فئة)

موزعة كاالتي):
املقر االجتماعي):)حي االدار5 شارع)

محمد الخامس الرقم)7)1)طرفاية.
السيد) طرف  من  تسير  (: االدارة)
لبطاقة) الحامل  لوما2  لعرو�صي 
التعريف الوطني رقم)JF(0280،)ملدة)

غير محددة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الربط باملحكمة االبتدائية بالعيو2)
رقم) تحت  (،(0(1 مارس) ((9 بتاريخ)

السجل التجار5)891)3.
520 P

STE TAC LAAYOUNE
SARL AU

سجل تجار5 رقم : )3213
تغيير شركة

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

العنوا2) الى  الشركة  مقر  نقل 
التالي):)شارع ولي عهد املر�صى العيو2.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
مارس) (8 بتاريخ) بالعيو2  االبتدائية 

1)0)،)تحت رقم)2021/722.
521 P

STE LAGOON FISH
 AVENUE(EL(WALAA & RUE

 ABD(KHALEK(TORRES, BP 249
DAKHLA OUED DAHAB

الجمع) قرر  بمقت�صى عقد عرفي 
العام االستثنائي ما يلي):

 1000 باع السيد أو عليت حسن)
فاضل) للسيد  اجتماعية  حصة 

بنعيش.
تعيي2 السيد فاضل بنعيش مسير)
السيد) واستقالة  للشركة  جديد 

وعليت حسن.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2(2 التجارية بالداخلة تحت الرقم)

بتاريخ)18)مارس)1)0).
522 P

MONDIAL OEUFS
SARL

سجل تجار5 رقم 8237)1 بتمارة
حل نهائي للشركة

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
شركة) (،MONDIAL OEUFS SARL
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 

100.000)درهم.
(،(0 مقرها االجتماعي):)محل رقم)
عمارة)G)إقامة نسيم البحر)))تجزئة)
الغير) العام  الجمع  خالل  تمارة  (19
الشركة) بمقر  انعقد  الذ5  العاد5 

بتاريخ))))مارس)1)0).
الحل النهائي للشركة.
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التصفية) تقرير  على  املصادقة 

ملغار5) السيد  طرف  من  املحرر 

العربي.

ملصفي) ونهائي  تام  إبراء) تسليم 

ملغار5) السيد  الشركة  لحسابات 

العربي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) ((1 بتاريخ)

.(271

523 P

STE SANI LOKMAN
SARL AU

تأسيس شركة
 6 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسيس) تقرر  بسال  ((0(1 أبريل)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد بالخصائص التالية):

ساني) (: االجتماعية) التسمية 

لوكما2.

املقر االجتماعي):))19)تجزئة أرض)

ابن عاشر سال.

الهدف):)بيع مواد البناء)والعقاقير.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 على) مقسم  درهم  (100.000

حصة بقيمة)100)درهم.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد رشيد الحصاني.

املدة غير محدودة.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

.33227

باملحكمة) الطلب  إيداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) بسال  االبتدائية 

1)0)،)تحت رقم)))362.

524 P

BELOUT SERVICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم تأسيس شركة) (،(0(1 )))مارس)

بالشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 BELOUT SERVICES (: التسمية)

.SARL AU

البشرية) تنسيب املوارد  (: الهدف)

نيابة عن الغير.

توفير املوارد البشرية واملادية نيابة)

عن الغير في مقر الشركة أو مباشرة)

والدعم) التدريب  العميل  مقر  في 

واملساعدة.

املقر االجتماعي):)عمارة)30)شقة)8 

شارع موال5 احمد الوكيلي،)حسا2،)

الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجار5.

 100.000 في) حدد  (: الرأسمال)

حصة) (1000 إلى) مقسم  درهم،)

اجتماعية بقيمة)100)درهم للواحدة))

سدد اكتتابها وتوزيعها كما يلي):

السيد بلوط بديع)1000)حصة.

السيد) الشركة  يدير  (: التسيير)

بلوط بديع،)ملدة غير محدودة ابتداء)

األسا�صي) القانو2  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع اعتماد توقيعها في جميع)

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

من) (%( يخصم ما قدره) (: األرباح)

في) القانوني  االحتياطي  تكوين  أجل 

حدودة)1/5)من الرأسمال.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)11)1)1 

بتاريخ))))أبريل)1)0).
بمقت�صى مقتطف وبيا2

525 P

STE NUPICK

SARL AU

رأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : حي القدس ميسور

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 

(،(0(1 مارس) (10 بتاريخ) بميسور 

لشركة) األسا�صي  القانو2  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد حسب الخصائص التالية):

 STE NUPICK SARL (: التسمية)

.AU

نشاط الشركة):)

البناء)واألشغال املختلفة.

صنع وبيع مواد التجميل.

االستيراد والتصدير.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

سنة تحتسب) (99 (: مدة الشركة)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجار5.

مقر الشركة):)حي القدس ميسور.

درهم) (100.000 رأسمال الشركة)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

على) موزعة  لكل حصة  درهم  (100

الشكل التالي):

 1000 غرابي) نسرين  السيدة 

حصة.

التسيير):)تم تعيي2 السيدة نسرين)

غرابي مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

السنة الحسابية:)ابتداء)من فاتح)

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة عدا)

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التسجيل في السجل التجار5 وتنتهي)

مع متم ديسمبر)1)0).

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية لبوملا2 بميسور تحت رقم)

2021/60)بتاريخ)19)مارس)1)0).
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STE TERSALTE MED
SARL AU

رأسمال : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع موال5 حفيظ 

عمارة برحو الطابق الثاني الشقة 3 

ميسور

تأسيس
محرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 

(،(0(1 أبريل) (16 بتاريخ) بميسور 

لشركة) األسا�صي  القانو2  وضع  تم 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد حسب الخصائص التالية):

 STE TERSALTE MED(:(التسمية

.SARL AU

نشاط الشركة):

البناء)واألشغال املختلفة.

املاء) قنوات  وتركيب  صيانة 

الصالح للشرب والصرف الصحي.

تركيب قنوات السقي بالتنقيط.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

سنة تحتسب) (99 (: مدة الشركة)

ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجار5.

مقر الشركة):)شارع موال5 حفيظ)

 3 عمارة برحو الطابق الثاني الشقة)

ميسور.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

موزعة على) درهم لكل حصة،) (100

الشكل التالي):

السيد موحا بوملا)1000)حصة.

تم تعيي2 السيد موحا) (: التسيير)

بوملا مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

السنة الحسابية):)ابتداء)من فاتح)

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة عدا)

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التسجيل في السجل التجار5 وتنتهي)

مع متم ديسمبر)1)0).

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية))لبوملا2 بميسور تحت رقم)

2021/87)بتاريخ)1))أبريل)1)0).
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STE ALUFERINOX
SARL

رأسمال : 00.000) درهم
املقر االجتماعي : شارع املقاومة 

أوطاط الحاج
تأسيس

محرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 

(،(0(1 فبراير) فاتح  بتاريخ  بميسور 
لشركة) األسا�صي  القانو2  وضع  تم 
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد حسب الخصائص التالية):
 STE ALUFRINOX (: التسمية)

.SARL AU
نشاط الشركة):

البناء)واألشغال املختلفة.
نجارة االلومينيوم والخشب.

املاء) قنوات  وتركيب  إصالح 
الصالح للشرب والصرف الصحي.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)
املسؤولية.

سنة تحتسب) (99 (: مدة الشركة)
ابتداء)من تاريخ تسجيلها في السجل)

التجار5.
املقاومة) شارع  (: الشركة) مقر 

أوطاط الحاج.
رأسمال الشركة):)00.000))درهم)
فئة) من  حصة  ((000 على) مقسمة 
موزعة على) درهم لكل حصة،) (100

الشكل التالي):
 ((00 هشام) صادقي  السيد 

حصة.
السيد صادقي منير)00)))حصة.

التسيير):)تم تعيي2 السيد صادقي)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  هشام 

محددة.
السنة الحسابية):)ابتداء)من فاتح)
يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة عدا)
تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 
التسجيل في السجل التجار5 وتنتهي)

مع متم ديسمبر)1)0).
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية))لبوملا2 بميسور تحت رقم)

2021/88)بتاريخ))))أبريل)1)0).
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ARDOR’LUX ENERGY
SARL

رأسمال يقدر ب 100.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع األبطال 

الشقة رقم 2 أكدال الرباط
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
(،(0(1 مارس) ((( بتاريخ) بالرباط 
القانو2 األسا�صي للشركة) تم إنشاء)

والتي تتصف كما يلي):
الصفة))القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية.
.ARDOR’LUX ENERGY(:(اسمها
هدفها):)التسيير واإلدارة التجارية،)
استيراد وتصدير املعدات) التفاوض،)
والبنية) والصناعة  البناء) مجال  في 
وتكنولوجيا) والزراعة  التحتية 
املعلومات وقطاع التقنيات الجديدة.
مقرها):)شارع األبطال الشقة رقم)

2)أكدال الرباط,
سنة تبتدئ من يوم) (99 (: امدها)

التأسيس.
درهم) (100.000 (: رأسمالها)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة،)موزعة)

بي2 الشركاء)على الشكل التالي):
 (00 النفز5) أنوار  محمد  السيد 

حصة.
السيدة إكرام زويتينة)00))حصة.

إدارتها):)يدير الشركة كل من):
النفز5) انوار  محمد  السيد 

والسيدة إكرام زويتينة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.
يقتطع من األرباح) (: توزيع األرباح)
االحتياط) أجل  من  (%( الصافية)
القانوني والباقي من األرباح الصافية)
حسب) املشاركي2  على  توزع 

الحصص.
بها) املحتفظة  املبالغ  باستثناء)
املخصصة) أو  املتتالية  للسنوات 
لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
بسال تحت رقم)83)1)1.
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GHOUZALI HALIM
SARL

رأسمال يقدر ب 100.000 درهم
املقر االجتماعي : حي كريمة، الولجة 

رقم )1 سال
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
(،(0(1 فبراير) (1( بتاريخ) بالرباط 
القانو2 األسا�صي للشركة) تم إنشاء)

والتي تتصف كما يلي):
الصفة))القانونية):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 GHOUZALI HALIM (: اسمها)

.SARL AU
هدفها):)تاجر منتجات غذائية.

سمك طازج.
الدواجن والبيض.

اللحوم بالجملة واملخلفات.
الخرار الخرراء.

فواكه طازجة.
التجارة بشكل عام.

الولجة) حي كريمة رقم  ( (: مقرها)
رقم))1)سال.

يوم) من  تبتدأ  سنة  (99 (: امدها)
التأسيس.

درهم) (100.000 (: رأسمالها)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.
حليم) للسيد  جميعها  منحت  (

غزالي.
غير) وملدة  الشركة  يدير  (: إدارتها)

محددة السيد حليم غزالي.):
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.
يقتطع من األرباح) (: توزيع األرباح)
االحتياط) أجل  من  (%( الصافية)
القانوني والباقي من األرباح الصافية)
حسب) املشاركي2  على  توزع 

الحصص.
بها) املحتفظة  املبالغ  باستثناء)
املخصصة) أو  املتتالية  للسنوات 
لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 
بسال تحت رقم)89)33.
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 ASTHAFAM DISTRIBUTION

SARL AU

تأسيس شركة
 12 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) وضع  تم  (،(0(1 أبريل)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات التالية):

 ASTHAFAM شركة) (: التسمية)

.DISTRIBUTION SARL AU

وخارج) داخل  الشركة  غرض 

املغرب.

توزيع املواد الغذائية.

استغالل املقاهي واملطاعم.

األغذية) وتصدير  استيراد 

الزراعية.

لبنا2،) زنقة  مكرر،) (1( (:  املقر)

رقم)3،)املحيط،)الرباط.

ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجار5.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1000 مقسمة إلى) درهم،) (100.000

للواحدة،) درهم  (100 ب) حصة 

مكتتبة،)محررة وموزعة كالتالي):

النوجي) عدنا2  محمد  السيد 

1000)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

للشركة) وحيد  تسيير  (: التسيير)

عدنا2) محمد  السيد  طرف  من 

النوجي الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

)Q(9(13)ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الشركة  لنظام  القانوني 

 (( بتاريخ) وذلك  بالرباط  التجارية 

أبريل)1)0).

سجلت الشركة بالسجل التجار5)

تحت رقم)29)1)1.
مقتطف من أجل االشهار
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EXPRESS EL GALAI

SARL

تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسيس شركة) تم  (،(0(1 12)أبريل)

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية):

 EXPRESS EL GALAI (: التسمية)

SARL)شركة محدودة املسؤولية.

غير) األمتعة  نقل  (: الهدف)

املصاحبة لحساب اخر.

النقل الوطني والدولي للبرائع.

املقر االجتماعي):)شارع مراكش حي)

الفتح العرو5 الناظور.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) قسمت  درهم  (100.000

100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

كما) ومحررة  مكتتبة  كلها  للواحدة 

يلي):

اآلنسة مريم الكلعي)0)3)حصة.

السيد محمد الكلعي)0)3)حصة.

السيد خالد الكلعي)300)حصة.

في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

من) (31 في) لتنتهي  يناير  من  الفاتح 

ديسمبر.

الشركة) لتسيير  عي2  (: التسيير)

وملدة غير محدودة.

اآلنسة مريم الكلعي رقم البطاقة)

.SX23(8(الوطنية للتعريف

السيد محمد الكلعي رقم البطاقة)

.S6((((8(الوطنية للتعريف

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الربط 

(،(0(1 أبريل) ((0 بتاريخ) بالناظور 

تحت رقم)797.
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

TEL(:(0661220099

KENITRA

OTOMOTIVE ENGINE PART

ش ذ م م

املقر االجتماعي : شارع الحسي2 

الرا�صي سالو5، رقم 17، سوق 

أربعاء الغرب

الجمعية) اجتماع  ملحرر  تبعا 

أبريل) (7 بتاريخ) العادية  العمومية 

املسير) استقالة  لوحظ  (،(0(1

وهكذا) السابق السيد الزين الياس،)

فإ2 الجمعية العامة العادية درست)

جميع املأموريات التي أذ2 بها املسير)

املستقيل السيد الزين إلياس الذ5)

املأموريات) جميع  أ2  بشرفه  صرح 

شركة) عن  نيابة  بها  قام  التي 

قد) (OTOMOTIVE ENGINE PART

تم تنفيذها ضمن الحدود التي يسمح)

بها غرض الشركة.

الجمعية) قررت  ذلك  على  وبناء)

استقالته) قبول  العادية  العامة 

ومنحه إبراءا تاما.

بعد ذلك قررت الجمعية العامة)

جديد) وحيد  مسير  تعيي2  العادية 

في شخص السيد) لفترة غير محددة،)

(،CIN N° BH-378166 الزين أيوب)

التي) الوظيفة  بقبول  صرح  الذ5 

أوكلت إليه للتو.

العادية) العامة  الجمعية  قررت 

تحيي2 النظام األسا�صي.

لهذا) الققانوني  االيداع  تم  وقد 

بسوق) االبتدائية  باملحكمة  املحرر 

تحت) (،(0(1 أبريل) (19 أربعا بتاريخ)

السجل) بملف  (2021/55 رقم)

التجار5 رقم)6079).
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STE RAMAS CAR
SARL AU

تكوين شركة محدود املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محرر  بمقت�صى 

وضع) تم  (،(0(1 أبريل) ((0 بتاريخ)

القواني2 األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
بدو2) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

حي) (3 ج) مكرر  (112 رقم) (: املقر)

يعقوب املنصور الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.

قدره) بما  حدد  (: املال) رأس 

 100 على) مقسم  درهم  (100.000

للواحدة،) درهم  (100 بنسبة) حصة 

االجتماعي) الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

األرباح) من  (%( تؤخذ) (: األرباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.

لغريد) كمال  السيد  (: الحصص)

1000)حصة.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

أبو) العمراني  حسنة  اللة  السيدة 

االسعد ملدة غير محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

تحت رقم السجل التجار5)79)0)1.
للنشر والبيا2
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SOCAFAP
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيراء 171 

زنقة الحاج عمر الريفي

تذويب وتصفية الشركة
تعيي2 مأمورة التصفية

العام) الجمع  محرر  بمقت�صى 

(،(0(1 مارس) (16 االستثنائي بتاريخ)

قد تقرر ما يلي):

 SOCAFAP(تذويب وتصفية شركة

ش م م.

الشركة) تصفية  مأمورة  تعيي2 

وفي مقر مأمورة تصفية الشركة في)

 DOMECQ ANNE مسكنها السيدة)

 6 الساكنة بالدار البيراء) (،MARIE

بطاقة) زنقة محمد الخمار الغنوني،)

.BE08273K(التعريف رقم

تم إيداع القانوني بكتابة الربط)

البيراء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (،(0(1 أبريل) ((1 بتاريخ)

.77((((
للنشر والبيا2
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STE. ARTBD ENGINEERING

SARL AU

تكوين  شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محرر  بمقت�صى 

وضع) تم  ((0(1 فبراير) (( بتاريخ)

القواني2 األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

والبحوث) الدراسات  مكتب 

ودراسة الطرق.

اإلستشارة في مجال األشغال.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 

حسا2) شارع موال5 أحمد الوكيلي،)

الرباط.

بما) ( حدد رأس املال) (: رأس املال)

قدره)100.000.00)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف السيدة أحبا�صي)

سناء.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

بتاريخ)7)أبريل)1)0).

رقم السجل التجار5):)0981)1.

536 P
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ASWAK ATTIKA
SARL

رأسمالها : 100000درهم
 7 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تأسيس شركة ذات) ((0(1 أبريل)
تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
.ASWAK ATTIKA(:(التسمية

.SARL(:(الصفة القانونية
الهدف اإلجتماعي :
بيع املواد الغذائية.

رأسمال الشركة : 100000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة موزعة 

بي2 الشركاء على الشكل التالي :
السيد محمد الزامى 00) حصة.
السيدة مينة حمار5 00) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع 

السجل التجار5.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة   66  : اإلجتماعي  املقر 

الزعكوني الصخيرات تمارة.
املسير:

 السيد محمد الزامى.
 والسيدة مينة حمار5.

التجار5  بالسجل  التقييد  رقم 
.13(7(1
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ALLIANCE OTKA IMPORT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ)) 
تم تأسيس شركة ذات) ((0(1 أبريل)

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:
 ALLIANCE OTKA (: التسمية)

.IMPORT
الشركة) غرض  يكمن  (: الغرض)

فيما يلي):
وتصدير) استيراد  وشراء) بيع 

املنتوجات واللوازم املنزلية.

مجال) في  الدراسة  اإلستشارة،)
وتطوير) واالتصاالت  املعلوماتي 
لفائدة) الحاسوبية  البرمجيات 

األغيار،)داخل املغرب وخارجه.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

املتعلقة بالغرض املذكور أعاله.
املقر االجتماعي):))1)شارع األبطال)

شقة)2)أكدال الرباط.
 100000 (: الشركة) رأسمال 
حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 
درهم للحصة الواحدة تم) (100 فئة)
اكتتابها من طرف شريكي2 الذين هما)
عثما2 لطفي الصنهاجي وعبد الكامل)

السوالمي وتم دفع قيمتها بالكامل.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
الصنهاجي) لطفي  عثما2  السيد 
غير) ملدة  وذلك  الجنسية  املغربي 

محدودة.
األرباح الصافية يمكنها،) (: األرباح)
قرار) قانوني،وبعد  اقتطاع  كل  بعد 
السنوية،) العادية  العامة  الجمعية 
اإلحتياطي) أموال  تكو2  أو  توزع  أ2 

املنصوص عليه قانونا.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجار5 بالربط تحت رقم)))1130.

لإلشارة والنص
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JEBROU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 27، زنقة عمرو بن 
العاص، إقامة اسماعيل، مكتب 

رقم 2 القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانو2 األسا�صي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 JEBROU TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زنقة عمرو) (،27 (: املقر اإلجتماعي)

بن العاص،)إقامة اسماعيل،)مكتب)

رقم)2)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

املقاولة في نقل املستخدمي2.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

100.000.00)درهم) الشركة))في مبلغ)

إجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) الواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد محمد جبرو)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)

جبرو.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)7)98))بتاريخ)9))مارس)1)0).
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إدريس بازا

محاسب معتمد من طرف الدولة

 2)،)زنقة معمورة رقم)3)القنيطرة

CACTUS ROSE PRIVEE
ش.ذ.م.م بشريك وحيد

إعال2 بتأسيس
بمقت�صى عقد عرفي محرر بتاريخ)

القنيطرة،) ( بمدينة) ((0(1 أبريل) (8

األسا�صي) القانو2  صياغة  تمت 

املسؤولية) ذات  أعاله  للشركة 

اآلتية) وحيد  بشريك  املحدودة 

خصوصياتها):

 CACTUS ROSE (: التسمية)

.PRIVEE SARL AU

األهداف):

مؤسسة للتعليم الخصو�صي.

املقر اإلجتماعي):)حدد بالقنيطرة،)

97،)تجزئة بريكة.

مبلغ) في  حدد  (: املال) رأس 

إلى) مقسمة  درهم  (100.000.00

بقيمة) إجتماعية  حصة  (1000

درهم للواحدة جميعها بحوزة) (100

مشرع) السيدة  الوحيدة  الشريكة 

لطيفة.

التسيير):)تسهر على تسيير شؤو2)

السيدة) محدد  غير  ألجل  املؤسسة 

مشرع لطيفة.

الزمنية) املدة  حددت  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ) للشركة في)

تأسيسها ما عدا في حالتي التمديد أو)

الحل السابق ألوانه املقرر من لد2)

الشريكة الوحيدة.

تصادف) (: اإلجتماعية) السنة 

السنة املدنية.

النتيجة املحاسبية):

تقرر الشريكة الوحيدة) (: إيجابية)

تعيي2 األرباح املحققة.

سلبية):)تتحمل الشريكة الوحيدة)

العجز املسجل.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت عدد))08)8.
للخالصة والبيا2
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FIDUCIAIRE KAMAL

COMPTABILITE FISCALITE

9(RUE N°3 LOT TADDERT KHEMISSAT

SOCIETE ALCAZAR TRANS
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : RUE 44 N° 65

KENITRA

محرر استثنائي
 تفويت حصص

للشركة) عام  محرر  بموجب 

أبريل) (8 بتاريخ) اإلمراء) مصحح 

1)0))تم االتفاق على ما يلي):
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فوت السيد اعريس عبد الرحما2)

0))حصة للسيد اعريس محمد قيمة)

ما) أ5  درهم  (100 الواحدة) الحصة 

مجموعه)0.000.00))درهم.

اعريس) السيد  أصبح  وبذلك 

محمد يملك)0))حصة قيمة الحصة)

درهم أ5 ما مجموعه) (100 الواحدة)

0.000.00))درهم.

مناصفة مع السيد اعريس عبد)

الرحما2 الذ5 أصبح يملك أيرا)0) 

 100 الواحدة) الحصة  قيمة  حصة 

 (0.000.00 مجموعه) ما  أ5  درهم 

درهم.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الربط 

بالقنيطرة تحت رقم)93)))بتاريخ)19 

أبريل)1)0).
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STE.  CHOUITA TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : زنقة هارو2 

الرشيد، إقامة فردوس رقم 3، 

ميموزا القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانو2 األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE.  CHOUITA (: التسمية)

.TRAV SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
هارو2) زنقة  (: اإلجتماعي) املقر 

(،3 رقم) فردوس  إقامة  الرشيد،)

ميموزا القنيطرة.

موضوع الشركة):)

املقاولة في نقل االشخاص.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

100.000.00)درهم) الشركة))في مبلغ)

إجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) الواحدة،) درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 1000 شويطة) هشام  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد هشام) (: التسيير)

شويطة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)1)601)بتاريخ)13)أبريل)1)0).
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تسيير حر ألصل تجاري

بمكتب) توثيقي  عقد  بمقت�صى 

موثقة) بحر5،) بوشرى  األستاذة 

تم اإلتفاق بي2 األطراف) بالقنيطرة،)

اآلتية أسماؤهم،)على ما يلي):

الحامل) يمنح السيد أحمد املير،)

.G130683(للبطاقة الوطنية رقم

الحامل) إلى السيد ميمو2 زريق،)

.G130683(للبطاقة الوطنية رقم

التجار5) لألصل  الحر  التسيير 

املغرب) (17( رقم) الكائن بالقنيطرة،)

العربي)B)توسعي،)واملستغل كمقهى،)

واملسجل بالسجل التجار5 باملحكمة)

رقم) تحت  بالقنيطرة  اإلبتدائية 

70326)وذلك ملدة سنتي2 تبتدئ من)

)))مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) بالقنيطرة  اإلبتدائية 

التجار5 رقم)70326)القنيطرة.
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BARAE IMRANE

SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 (0(1 بتاريخ فاتح أبريل) بالقنيطرة،)

براء) لشركة  العام  الجمع  انعقد 

إمراIMRANE BARAE(2)شركة ذات)

اإلتفاق) تم  وقد  محدودة  مسؤولية 

على ما يلي):

)تغيير عنوا2 الشركة من)20)زنقة)

الداخلة سيد5 يحيى إلى العنوا2)12 

مجموعة الوفاء)))القنيطرة.

املطلب) عبد  لعرج  السيد  تعيي2 

كمسير للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بسيد5 سليما2 بتاريخ)0) 

أبريل)1)0))تحت رقم)107.
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FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FISCAL ET

JURIDIQUE

 368AV. MED V APPT 2 (EME ETAGE

KENITRA

TEL(:(07.07.32.57.44

GSM(:(06.61.84.21.90

G5.S.S شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 (0(1 مارس) ((( بتاريخ) بالقنيطرة 

لشركة) األسا�صي  القانو2  وضع  تم 

G(.S.S)بالخصائص التالية):

.G(.S.S(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

 31 تجزئة رقم) (: املقر اإلجتماعي)

تجزئة املغرب العربي الحي الصناعي)

س.)القنيطرة.

غرض) يكو2  (: الشركة) غرض 

الشركة):

أعمال املراقبة واألمن.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

العقارية) الصناعية،) التجارية،)

بنشاط) عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شأنها املساهمة في)

تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

 100.00 (: اإلجتماعي) الرأسمال 

درهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

100)درهم للواحدة سدد ثمنها كاملة)

من طرف):

السيد دعايشة عبد الرحيم)00) 

حصة.

السيد بوكور رشيد)00))حصة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

دعايشة عبد الرحيم.

وقيدت الشركة بالسجل التجار5)

بالقنيطرة) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد)1))60.
بمثابة ومقت�صى

املسير
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KYMB CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : 31، زاوية زنقة 

أنوال وزنقة محمد القر5، إقامة 

منار A، مكتب رقم ) القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة تم وضع القانو2 األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.KYMB CLEAN SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

زاوية زنقة) (،31 (: املقر اإلجتماعي)

إقامة) القر5،) محمد  وزنقة  أنوال 

منار)A،)مكتب رقم)))القنيطرة.
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موضوع الشركة):)

واجهات) تنظيف  في  املقاولة 

املتاجر والشقق.

املقاولة في الحراسة والحماية من)

السرقة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

100.000.00)درهم) ( الشركة في مبلغ)

إجتماعية) ( 1000)حصة) مقسمة إلى)

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

 (00 ملي2) كريم  محمد  السيد 

حصة.

السيد يونس بطيخي)00))حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى):

)السيد محمد كريم ملي2.

)والسيد يونس بطيخي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)9))60)بتاريخ)1))أبريل)1)0).
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MSBS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000.00درهم

املقر اإلجتماعي : زاوية زنقة 

 A اإلستقالل ومر�صى إقامة البيرال

مكتب رقم 8 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�صى 

بالقنيطرة تم وضع القانو2 األسا�صي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 MSBS (: التسمية)

.CONSTRUCTION SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
زنقة  زاوية   : اإلجتماعي) املقر 

 A البيرال  إقامة  ومر�صى  اإلستقالل 

مكتب رقم 8 )القنيطرة.

موضوع الشركة):

املقاولة في األشغال املختلفة أو) (

البناء.

تاجر.

حدد رأسمال) (: رأسمال الشركة) (

100.000.00)درهم) ( الشركة في مبلغ)

إجتماعية) ( 1000)حصة) مقسمة إلى)

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتبة،) بكاملها،)

الشركاء)كالتالي):

السيد محمد الصحراو5.

السيد بوعزة سليكة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)

الصحراو5 وإلى السيد بوعزة سليكة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجار5) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)17)60)بتاريخ)0))أبريل)1)0).
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ALDAR MEDIA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

الرأسمال قدره : 100.000.00 درهم

مقرها : 66 زنقة ملوية بالطو رقم 9، 

الطابق 3 أكدال، الرباط

رقم السجل التجار5 : 130193

اإلستثنائي) العام  للجمع  وفقا 

املؤرخ في)11)مارس)1)0)،)تم القرار)

بتحويل املقر اإلجتماعي مقر الشركة،)

إلى) ((0(1 مارس) (11 من) ابتداء)

شارع ابن سينا،) (،79 العنوا2 التالي)

أكدال) (،6 رقم) الشقة  (( الطابق)

الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)0))تحت رقم))8)2.
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SOCIETE ZAER FLOUR

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم

تأسيس شركة

 (3 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 

تأسيس) تم  بالرماني،) ((0(0 نوفمبر)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية:

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.SOCIETE ZAER FLOUR SARL

دوار) (،1 الرقم) (: اإلجتماعي) املقر 

البراشوة،) احد  (( ميمو2) اوالد 

الرماني.

الهدف):

مطحنة.

إنتاج وتسويق الحبوب.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) مال  رأس 

على) مقسمة  درهم  (100.000.00

1000)حصة،)قيمة الحصة الواحدة)

100)درهم،)موزعة على الشركاء)كما)

يلي):

يمتلك) طارق،) هللا  سور  السيد 

00))حصة.

يمتلك) املهد5،) هللا  سور  السيد 

00))حصة.)

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجار5.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

سور هللا طارق.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  التجار5 

بمدينة الرماني تحت رقم)339.
)ملخص للنشر واإليداع

املسير
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 STE. DE TRANSPORT

OUAAZIZ LAHOUCINE
SARL

سجل تجار5 للرباط رقم : 391)7

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

املقر اإلجتماعي : 3)، زنقة سبو رقم 

) أكدال الرباط

قفل التصفية
العام) الجمع  محرر  إثر  على 

اإلستثنائي،)املنعقد بتاريخ)2))مارس)

1)0))بالرباط،)تقرر ما يلي):

للشركة) اإلدارية  التصفية  قفل 

وحذفها من السجل التجار5.

الحسي2) السيد  املصفي  تبرئة 

.BK 2(992(،وعزيز ب.ت.و

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الربط 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (19 بتاريخ)

.2220
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EDART &  CO
تكوين شركة مساهمة

تكمن) التي  الشركة  تكوين  تم  أ/)

أبريل) ((0 بتاريخ) يلي  فيما  مميزاتها 

:((0(1

الشكل):)شركة مساهمة.

.EDART(&((CO(:(التسمية

الغرض):)يكمن غرض الشركة في)

املغرب كما في الخارج في):

والشراء) والتصدير  اإلستيراد 

والبيع والتمثيل والتوزيع والتسويق)

والسلع) والبرائع  املنتجات  لجميع 

واملتاجرة) والخدمات  والتجهيزات 

عموما تحت جميع أشكالها).

بواسطة) خدمات  تقديم 

اإللكترونية) التجارة  مثل  األنترنيت،)

والخدمات) لألمتعة  بالتقسيط 

املشار إليها أعاله وكذا تقديم جميع)

الخدمات اللوجستيكية))االعتدادية()

والرقمية واألداءعبر الخط.
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جميع نشاطات الشحن والتعشير)
والجمركة) واملراسلة  والعمولة 
والتخزين) واالستئما2  واملناولة 
والبعث والتسليم وكذا النقل لجميع)

املنتجات والبرائع.
والشحن) التعشير  نشاط  كل 
العامي2) والناقلي2  التخزين  الجو5،)
البرية) النقل  بواسطة جميع وسائل 

والبحرية والسككية أو الجوية.
جميع العمليات بصفة معشر أو)

وكالء)النقل.
املدة):)99)سنة ابتداءا من قيدها)

بالسجل التجار5.
(،71 الدارالبيراء) (: مقر الشركة)
الطابق) هللا،) عبد  بن  عالل  زنقة 

الرابع.
رأسمال الشركة):)300.000)درهم)
 100 ذات) سهم  (3.000 إلى) املقسم 
درهم كقيمة إسمية لكل سهم واحد،)
واملدفوعة) نريا  بكاملها  املكتتبة 

القيمة كليا.
عبد) موال5  السيد  (: املتصرفو2)
بالدارالبيراء) الساكن  العلمي،) هللا 

)املعاريف()37)زنقة إبن حزم.
 AOD PARTICIPATIONS شركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسمالها) ( بشريك وحيد،)
بالدارالبيراء) مقرها  الكائن  درهم،)
71،)زنقة عالل بن عبد هللا،)الطابق)

الرابع.
كويلهو) لوبوك  فرانك  السيد 
 FRANCK LEBOUC-GUILHOU
بوعزة() )دار  بالدارالبيراء) الساكن 

إقامة سليمة،)فيال))1.
فيداروك) (: الحسابات) مراقب 
(،27 الدارالبيراء) تورنتو2  كرا2 

زنقة عالل بن عبد هللا.
يتكو2) (: واألرباح) اإلحتياطيات 
الربح) من  للتوزيع  القابل  الربح 
بعد) املالية،) للسنة  الصافي 
القانوني) لإلحتياطي  املخصص 
وتخصيص النتائج الصافية السابقة)
يمكن) الربح،) هذا  ومن  املرحلة،)
جميع) تقتطع  أ2  العامة  للجمعية 
أ2) املناسب  من  ترى  التي  املبالغ 
أموال) لجميع  تستعملها كمخصص 

أو ترحيلها من جديد،) اإلحتياطيات 

للمساهمي2) وجد  إ2  الرصيد  يمنح 

على شكل ربيحات.

يخرع) (: قابلية األسهم للتفويت)

تفويت األسهم لألغيار لقبول مجلس)

اإلدارة.

القيام) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط) بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى املحكمة التجارية للدارالبيراء)

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) ((0 بتاريخ)

.77(.0(1

بالسجل) الشركة  قيد  تم  ب/)

رقم) تحت  للدارالبيراء) التجار5 

299.701)من السجل التحليلي.
مجلس اإلدارة
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RAZ PHARMA
تكوين شركة مساهمة

تكمن) التي  الشركة  تكوين  تم  أ/)

أبريل) ((0 بتاريخ) يلي  فيما  مميزاتها 

:((0(1

الشكل):)شركة مساهمة.

.RAZ PHARMA(:(التسمية

الغرض):)يكمن غرض الشركة في)

املغرب كما في الخارج في):

التعليب،) التصنيع،) التحرير،)

التصدير،) االستيراد،) الشراء،)

بالجملة) البيع  اإليداع،) التحويل،)

الصيدليات) لجميع  والتوزيع 

في) األدوية  من  ولإلحتياطيات 

املنتجات) لجميع  املصحات 

وجميع) الكيميائية،) الصيدالنية،)

املشتقات،) أو  الفرعية  املنتجات 

األجهزة الطبية،)جميع املستحررات)
البشر5) بالطب  الخاصة  األخرى 

البيطر5 وجميع املواد األولية أو) أو 

للصناعة) الررورية  املعدات  جميع 

الصيدالنية أو الكيميائية.

اإلستغالل،) اإلحداث،) الشراء،)

لجميع) والبيع  اإلستئجار،) التدبير،)

املؤسسات واملقاوالت التي لها نشاط)

مماثل أو مرتبط بالنشاط املحدد في)

الفقيرة السابقة.

اإليداع) البحث،) الدراسة،)
اإلقنتاء،)املتاجرة،)اإلستغالل والبيع)
العالمات،) اإلختراع،) براءات  لجميع 
الرخص) أو  الصنع  وطرق  النمادج،)

وكذا جميع اإلمتيازات.
تولي جميع املشاركات أو املصالح)
املحدد) الشركة  غرض  إنجاز  بفعل 
التقدمة) طريق  عن  الكيفية  بهذه 
باالنصهار) التقدمة  الجزئية،)
واإلكتتاب أو شراء)السندات في جميع)
الشركات أو املقاوالت املوجودة أو في)
طور التكوين التي لها غرض مماثل أو)

مرتبط.
املدة):)99)سنة ابتداءا من قيدها)

بالسجل التجار5.
(،71 الدارالبيراء) (: مقر الشركة)
الطابق) هللا،) عبد  بن  عالل  زنقة 

الرابع.
رأسمال الشركة):)300.000)درهم)
 100 ذات) سهم  (3.000 إلى) ملقسم 
درهم كقيمة إسمية لكل سهم واحد،)
واملدفوعة) نريا  بكاملها  املكتتبة 

القيمة كليا.
عبد) موال5  السيد  (: املتصرفو2)
بالدارالبيراء) الساكن  العلمي،) هللا 

)املعاريف()37)زنقة إبن حزم.
 AOD PARTICIPATIONS شركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسمالها) ( بشريك وحيد،)
بالدارالبيراء) مقرها  الكائن  درهم،)
71،)زنقة عالل بن عبد هللا،)الطابق)

الرابع.
كويلهو) لوبوك  فرانك  السيد 
 FRANCK LEBOUC-GUILHOU
بوعزة() )دار  بالدارالبيراء) الساكن 

إقامة سليمة،)فيال))1.
فيداروك) (: الحسابات) مراقب 
(،27 الدارالبيراء) تورنتو2  كرا2 

زنقة عالل بن عبد هللا.
يتكو2) (: واألرباح) اإلحتياطيات 
الربح) من  للتوزيع  القابل  الربح 
بعد) املالية،) للسنة  الصافي 
القانوني) لإلحتياطي  املخصص 
وتخصيص النتائج الصافية السابقة)
يمكن) الربح،) هذا  ومن  املرحلة،)
جميع) تقتطع  أ2  العامة  للجمعية 

أ2) املناسب  من  ترى  التي  املبالغ 

أموال) لجميع  تستعملها كمخصص 

أو ترحيلها من جديد،) اإلحتياطيات 

للمساهمي2) وجد  إ2  الرصيد  يمنح 

على شكل ربيحات.

يخرع) (: قابلية األسهم للتفويت)

تفويت األسهم لألغيار لقبول مجلس)

اإلدارة.

القيام) تم  (: القانوني) اإليداع 

الربط) بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى املحكمة التجارية للدارالبيراء)

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) ((0 بتاريخ)

.77(.0(1

بالسجل) الشركة  قيد  تم  ب/)

رقم) تحت  للدارالبيراء) التجار5 

299.701)من السجل التحليلي.
مجلس اإلدارة
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TERRA SOLIS

استمرار الشركة

غير) العامة  الجمعية  بموجب 

العادية املنعقدة في))))يونيو)0)0)،)

لتسمية) الحاملة  الشركة  فإ2 

مساهمة) شركة  (،»TERRA SOLIS«

الكائن) درهم،) (300.000 رأسمالها)

مقرها بالرباط))السوي�صي()-))،)شارع)

)السجل التجار5،) األميرة اللة مريم)

قررت) قد  (،)1(2.129 رقم) الرباط 

 3(7 استمرار الشركة تطبيقا للمادة)

املتعلق) (17-9( رقم) القانو2  من 

بشركات املساهمة.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الربط 

تحت) ((0(1 أبريل) (6 بتاريخ) للرباط،)

رقم))27)11.
مجلس اإلدارة

553 P
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ADRIAMSOFT MAROC
تغيير تسمية الشركة

العادية) غير  العامة  الجمعية  إ2 
للشركة) ((0(1 مارس) (( املنعقدة في)
 ADRIAMSOFT لتسمية) الحاملة 
مسؤولية) ذات  شركة  (،MAROC
درهم،) ((0.000 رسمالها) محدودة 
البيراء) بالدار  مقرها  الكائن 
الصناعية) الحريرة  (- )بوسكورة()
»CFCIM«)الجزأة))))السجل التجار5)

الدار البيراء)238.891(،)قد):
شركة) تسمية  اعتماد  قررت 

»DMS TECHNOLOGIES«)؛
عدلت نتيجة لذلك الفصل الثاني)

من النظام األسا�صي)؛
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الربط 
للدار البيراء)بتاريخ)12)أبريل)1)0) 

تحت رقم))1).772.
املدبر
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DMS TECHNOLOGIES
تفويت حصص الشركة

انسحاب شريك
قبول شريك

إعادة صياغة النظام األسا�صي 
تالزميا

في مؤرخ  عرفي  عقد  عن   يترتب 
17)مارس)1)0))أ2):

فوت  قد  ساحل،  مهد5  السيد 
شركة  حصة   )100( مائة  مجموع 
 DMS« التي كانت يمتلكها في شركة
ذات) شركة  (،»TECHNOLOGIES
مسؤولية محدودة رأسمالها)0.000) 
الكائن مقرها بالدار البيراء) درهم،)
الصناعية) الحريرة  (- )بوسكورة()
التجار5) )السجل  (( جزأة) (،CFCIM
لفائدة) ()238.891 البيراء) الدار  (-
 «TECHNOV CAPITAL« شركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن) درهم،) (100.000 رأسمالها)
مقرها بالدار البيراء)-)زنقة مصطفى)
 23 رقم) »الفريلة«) فيال) املنفلوطي،)
)السجل التجار5 الدار البيراء)رقم)

.(391.0(9

العادية) غير  العامة  الجمعية  إ2 

نفس) في  املعنية  الشركة  لشركاء)

لتفويت) ونتيجة  واليوم،) التاريخ 

الحصص املذكورة،)قد):

 TECHNOV«(قبلت شركة شركة

CAPITAL«)بصفتها شريكا جديدا)؛

مهد5) السيد  انسحاب  عاينت 

ساحل من الشركة)؛

قررت تعديل الفصل السابع من)

النظام األسا�صي.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الربط 

 (0(1 أبريل) (12 في) للدار البيراء)

تحت رقم)13).772.
املدبر
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JODIA PHONE
SARL AU

بمقت�صى عقد جمع عام استثنائي)

الشريك) قرر  (،(0(1 مارس) (((

 JODIA PHONE للشركة) الوحيد 

ش.م.م ذات الشريك وحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (1000 تفويت)

ابراهيم العاليمي إلى السيدة لطيفة)

العالمي)؛

استقالة السيد ابراهيم العاليمي)

من منصبه كمسير)؛

العالمي) لطيفة  السيدة  تعي2 

؛) غير محدودة) ملدة  للشركة  كمسير 
تعديل املواد)6 . 7)و)13)من القانو2)

األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الربط)

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

)))أبريل)1)0))تحت رقم))11306.
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LE LIVRE TUNISIEN
SARL AU

 بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ بالرباط

شركة) تأسيس  تم  (،(0(1 أبريل) ((

ذات مسؤولية محدودة شريك وحيد)

لها الخصائص التالية):

رؤوف) محمد  السيد  (: الشريك)

رقم) السفر  لجواز  حامل  الدخالو5 

)C(8891)تون�صي الجنسية الساكن)

بقرطاج تونس.

 LE LIVRE (: التسمية االجتماعية)

.TUNISIEN

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة شريك وحيد.

في) الغرض من الشركة  (: الهدف)

املغرب والخارج):

الكتب) وبيع  توزيع طباعة  نشر،)

املغاربية)؛

الكتب) جميع أنشطة بيع وشراء)

املغاربية)؛

استيراد وتصدير الكتب املغاربية)؛

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)

بالنشاط املشار إليه أعاله والتي من)

تدعيم وتنمية نشاط) شأنها تسهيل،)

املساهمات) جميع  وأيرا  الشركة،)

املباشرة أو غير املباشرة أيا كانت في)

مؤسسات ذات هدف مماثل.

املقر االجتماعي):))1)شارع األبطال)

شقة رقم)2)اكدال الرباط.

99)سنة ابتداءا من) مدة الشركة:)

تاريخ تسجيلها في السجل التجار5.

الرأسمال االجتماعي):)حدد رأسمال)

الشركة في)0.000))درهم مقسم على)

00))حصة من فئة)100)درهم للحصة)

موزعة كالتالي):

الدخالو5) رؤوف  محمد  السيد 

00))حصة.

التسيير):)عي2 السيد محمد رؤوف)

رقم) السفر  لجواز  حامل  الدخالو5 

)C(8891)كمسير للشركة.

تبتدئ السنة) (: السنة االجتماعية)

االجتماعية من فاتح يناير من كل سنة)

وتنتهي في)31)ديسمبر من نفس السنة.

بنسبة االحتفاظ  بعد  (:  األرباح)

لالحتياط القانوني يمنح الباقي) ( (% ((

لصاحب الشركة.

االيداع) تولى  (: القانوني) اإليداع 

بالسجل) والتسجيل  القانوني 

التجار5 باملحكمة التجارية بالرباط)

أبريل) ((( بتاريخ) (1(1(17 تحت رقم)

.(0(1

557 P

DEALY MARKET
SARL

تأسيس شركة
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�صى 

الرباط بتاريخ)))أبريل)1)0)،)تم وضع)

النظام األسا�صي لشركة ذات مسؤولية)

محدودة بالخصائص التالية):

 DEALY MARKET(:(اسم الشركة

.SARL

من  الغرض   : الشركة  غرض 

الشركة هو :

الغذائية  املنتجات  في  التجارة 

والغير الغذائية ؛

منتجات  لجميع  بالتجزئة  البيع 

والخرروات  والفواكه  البقالة 

تعزز  التي  األخرى  املنتجات  وجميع 

تنمية الشركة ؛

ميني  أو  بقالة  متجر  أ5  تشغيل 

ماركت وجميع األنشطة اإلضافية أو 

ذات الصلة لغرض الشركة ؛

تنفيذ جميع العمليات التي تندرج 

أو  ضمن غرض الشركة، بمفردها، 

باملشاركة أو باالشتراك مع أشخاص 

طبيعيي2 أو اعتباريي2 آخرين ؛

كما يجوز لها تقديم أ5 مساهمة 

أل5 شركة حالية أو مستقبلية. وبشكل 

الصناعية  العمليات  جميع  أعم، 

واملنقولة وغيرها،  واملالية  والتجارية 

مباشر  بشكل  تتعلق  استثناء،  دو2 

أو غير مباشر بغرض الشركة وجميع 

أو  الصلة  ذات  أو  املماثلة  األشياء 

التي من املحتمل أ2 تسهل توسيعها 

وتطويرها، وكذلك جميع املشاركات 

في  األشكال  من  شكل  بأ5  املباشرة 

الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف 

مماثلة أو ذات صلة.
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املقر االجتماعي : الطابق األر�صي 
علي  موال5  شارع   267 رقم  عمارة 

الشريف تمارة.
سنة من يوم تسجيله) (99 (: املدة)
الحل) باستثناء) في السجل التجار5،)

املبكر أو التمديد.
درهم) (1.(00.000 (: ( املال) رأس 
بقيمة) سهم  (1(.000 إلى) مقسم 
100)درهم لكل سهم موزعة) اسمية)
كومغار) السيد  التالي  النحو  على 

الحسن)9000)حصة.
السيد كومغار امي2)3000)حصة.

التسيير):)عي2 السيد كومغار امي2)
مسير للشركة ملدة غير محددة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة مالية.

اإليداع القانوني):)الشركة مسجلة)
للمحكمة) التجار5  السجل  في 

االبتدائية تمارة برقم)671)13.
558 P

MATROUH SERVICE
 ش.م.م ش.و

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
درهم

املقر االجتماعي : إقامة سال الجديدة 
رقم 1001 مكرر احصي2 سال

بمقت�صى عقد توثيقي مؤرخ في سال)
بتاريخ)18)مارس)1)0))قد تم تأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
نشاطها) ويهدف  وحيد  بشريك 

االجتماعي):)تجارة.
رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.
 1000 هللا) عبد  مطروح  السيد 

حصة.
سنة) (99  : شركة  نشاط  املدة 
النهائي أ5 من) التأسيس  من  ابتداء)

تاريخ وضع السجل التجار5.
 1001 رقم) الجديدة  سال  إقامة 

مكرر احصي2 سال.
تحت تسير):)مطروح عبد هللا.

مقيدة بالسجل التجار5):)33201.
559 P

 KORTE AVOCATS

RECHTSANW AELTE
الصفة القانونية):)شركة محدودة)

املسؤةلية بمساهم وحيد.

في:)) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

09)مارس)1)0))بـالرباط.

و التي تحمل الخصائص التالية):

توزيع) و  بيع  االجتماعي:) الهدف 

الديكور و) (/ املعدات واآلالت الطبية)

تهيئة املباني.
 --100000- (: الشركـة) رأسمال 

درهم))مقسمة إلى))1000-)حصة من)

فئة)100-)درهم للحصة الواحدة)

موزعة على الشكل التالي):

 -1000 دوتش) زكرياء) السيد 

حصة،

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ5 من تاريخ وضع)

السجل التجار5.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإلجتماعي):)28)شارع فال ولد)

عمير)،)أكدال الرباط)،)املغرب

التسيير):)السيد زكرياء)دوتش.
التجار5) بالسجل  التقييد  رقم 

:(1(1279

560 P

املركز الجهو5 لالستثمار)

جهة الدار البيراء-)سطات

)ملحقة برشيد(

 CENTRE KINESITHERAPIE

OUMAIMA ALAOUI  SARL
عليه) مصادق  عقد  بمقت�صى 

تم) ( ببرشيد) (06/04/2021 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 

تحمل) والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):

التسمية)):))))

 CENTRE KINESITHERAPIE 

  OUMAIMA(ALAOUI  SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة)

املعالجة) (: االجتماعي) الهدف 

بالترويض
رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

بمبلغ)10.000)درهم في يد)
-)سيد5 محمد الطاهر5 العلو5))

000))درهم

       (000 أميمة الطاهر5 العلو5) (- (

درهم

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي.

 31 يناير إلى) (1 من) السنة املالية:)

ديسمبر من كل عام.
االول) الطابق  االجتماعي:) املقر 

عمارة نصر هللا تجزئة نصر هللا برشيد

التسيير) حق  أعطي  التسيير:)

للسيدة:)أميمة الطاهر5 العلو5))ملدة)

غير محددة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد)

تحت رقم)471/2021)كما تم تسجيل)

بتاريخ) التجار5  بالسجل  الشركة 

09/04/2021)تحت عدد))009)1.    

1 C

LAILA PRO SOLO
تأسيس شركة 

املقر االجتماعي   حي سيد5 احمد 

الراو5 الزنقة )) رقم 9 الفقيه بن 

صالح
رقم التقييد بالسجل التجار5

2681

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  (24/03/2021

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  دات  املحدودة 

تحمل))الخصائص التالية):

 STE LAILA ( (: الشركة) تسمية 

 PRO SOLO SARL AU

املقر االجتماعي):)حي سيد5 احمد)
الراو5 الزنقة))))رقم)9)الفقيه بن)

صالح

(– الزيوت) ( استخراج) (: الغرض)

االستيراد) (- الطبية) األعشاب  بيع 

والتصدير)

رأس املــال)100.000)درهم مقسم)

قيمتها)) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

100)درهم).

السنة املـالية:)السنة امليالدية.

مدة الشركة:))99)سنة.

املسيرة):)ليلى الصالحي).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) ( الفقيه بن صالح) ( االبتدائية)

رقم)111)بتاريخ))6/4/2021.

2 C

CABINET BADREDDINE

 STE TAOUSSE SRAGHNA

TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

 STE TAOUSSE SRAGHNA

TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

اآلفاق  رقم 26 سعادة  - 20000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.99867

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((0(0 دجنبر) ((9 في) املؤرخ 

 STE TAOUSSE SRAGHNA حل)

ذات) شركة  (TRAVAUX PUBLICS

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000

 26 رقم) ( اآلفاق) تجزئة  اإلجتماعي 

املغرب) مراكش  (20000 (- ( سعادة)

من) (3( و) (32 نتيجة لطبقا للبندين)

القانو2 االسا�صي للشركة).

و عي2:

سالمة) مصطفى  السيد)ة()

وعنوانه)ا()فرنسا)*)*)*)كمصفي))ة()

للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((0(0 دجنبر) ((9 بتاريخ)

 20000 (- ( سعادة) (26 رقم) ( اآلفاق)

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)1228)1.

1I

LMT AUDITING

WAARA PROD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

WAARA PROD شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

موال5 يوسف الطابق 3 الشقة 

12 الدارالبيراء - 0000) الدار 

البيراء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 

.203(09

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 يناير) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):

السانا)) ( تميت) )ة() السيد) تفويت 

100)حصة اجتماعية من أصل)100 

حصة لفائدة))السيد))ة()مريم))امادو)

بتاريخ)8))يناير)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)762867.

(I

TGE FIDUS

RIME COIFFE
شركة ذات  مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 8810)، 

املحمدية املغرب

RIME COIFFE شركة ذات  

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13  زنقة 

احمد املجاطي اقامة األلب الطابق 

1 رقم 08 املعريف - 0330) الدار 

البيراء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.220(61

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

1)0))تقرر حل) )))فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

  RIME COIFFE الوحيد) الشريك 

درهم) (100.000,00 رأسمالها) مبلغ 

زنقة) ( (13 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي)

احمد املجاطي اقامة األلب الطابق)

الدار) ((0330 (- املعريف) (08 رقم) (1

توقيف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيراء)

نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)13))زنقة)

احمد املجاطي اقامة األلب الطابق)

الدار) ((0330 (- املعريف) (08 رقم) (1

البيراء)املغرب.)

و عي2:

السيد)ة()هند))مزاكي و عنوانه)ا()

 1 مج) مجموعة  الخرراء) الجوهرة 

 (7((3 19الرحمة) شقة) (7 ( عمارة)

)ة() كمصفي) املغرب  البيراء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)2)7707.

3I

TGE FIDUS

LAITERIE LA DELICIEUSE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 8810)، 

املحمدية املغرب

LAITERIE LA DELICIEUSE شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 
رياض الشالالت مجموعة 2 رقم 

08 شالالت املحمدية - 0830) 

املحمدية املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(363(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 يناير) ((8 في) املؤرخ 

 LAITERIE LA DELICIEUSE حل)

محدودة) ( مسؤولية) ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000

اإلجتماعي رياض الشالالت مجموعة)
2)رقم)08)شالالت املحمدية)-)0830) 

لتوقيف) نتيجة  املغرب  املحمدية 

نشاط الشركة.

و عي2:

السيد)ة()مريم))الحمر و عنوانه)ا()
زاوية شارع محمد سميحة وزنقة بيير)

 ( بارا2 اقمة اقامة جوهرة الطابق)
رقم)0) 0090))الدارالبيراء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رياض) وفي  ((0(1 مارس) (10 بتاريخ)
الشالالت مجموعة)2)رقم)08)شالالت)

املحمدية)-)830))املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ))0)أبريل)

1)0))تحت رقم)8)8.

2I

LMT AUDITING

LES PERLES D›HERMITAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 LES PERLES D›HERMITAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8زنقة 
إبراهيم نخعي معاريف الدار 

البيراء - 0000) الدار البيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
2981(7

 1( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PERLES D’HERMITAGE
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.
8زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
إبراهيم نخعي معاريف الدار البيراء)

- 0000))الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

12.698.200)درهم،)مقسم كالتالي:
 36726 (: السيد عادل ابن سينا)

بقيمة)100)درهم.
(: سينا) ابن  عبدالرحمن  السيد 

36726)بقيمة)100)درهم.
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السيد عافيف ابن سينا):)36726 

بقيمة)100)درهم.

 36726 (: السيدة نادية ابن سينا)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل ابن سينا عنوانه)ا()

13)ممر بير�صي الرميطاج الدارالبيراء)

0000))الدار البيراء)املغرب.

سينا) ابن  عبدالرحمن  السيد 
الفراشات) زنقة  (07 عنوانه)ا()

الدار) ((0000 الوازيس الدارالبيراء)

البيراء)املغرب.

سينا) ابن  عافيف  السيد 

 (61 كازا كرين تاو2 فيال) عنوانه)ا()

بوسكورة النواصر) املدينة الخرراء)

الدار البيراء) ((0000 الدارالبيراء)

املغرب.

السيدة نادية ابن سينا عنوانه)ا()
إقامة رحمة زنقة الفرشات) (10 رقم)

الدار) ((0000 الوازيس الدارالبيراء)

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد عادل ابن سينا عنوانه)ا()

13)ممر بير�صي الرميطاج الدارالبيراء)

0000))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))9)773.

(I

LMT AUDITING

AGUACATES DEL LUKKOS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 AGUACATES DEL LUKKOS

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 09 زنقة 
إبنو أَدِد5 راسي2 عمالة مقاطعة 
الدار البيراء أنفا - 0000) الدار 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
2931(3

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AGUACATES DEL LUKKOS
األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الزراعية.
زنقة) (09 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
مقاطعة) عمالة  راسي2  أَدِد5  إبنو 
الدار) ((0000 (- أنفا) البيراء) الدار 

البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 FARM INVEST الشركة)
MOROCCO(:((1.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 FARM INVEST الشركة)
MOROCCO)عنوانه)ا()09)زنقة إبنو)
الدار) مقاطعة  عمالة  راسي2  أَدِد5 
الدار البيراء) ((0000 أنفا) البيراء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
بنجلو2) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()زاوية زنقتي احمد الشر�صي)
دور) بافيو2  اقامة  ابدالرزاق  وعلي 
 (0000 البيراء) راسي2  أ  الشقة 

الدار)0000))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)2)7)77.
6I

LMT AUDITING

FRUTAS DEL LUKKOS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
FRUTAS DEL LUKKOS شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 09 زنقة 
إبنو أَدِد5 راسي2. عمالة مقاطعة 
الدار البيراء أنفا - 0000) الدار 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
2971(1

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.FRUTAS DEL LUKKOS
األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الزراعية.
زنقة) (09 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
مقاطعة) عمالة  راسي2.) أَدِد5  إبنو 
الدار) ((0000 (- أنفا) البيراء) الدار 

البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 FARM INVEST الشركة)

MOROCCO(:((1.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 FARM INVEST الشركة)
MOROCCO)عنوانه)ا()09)زنقة إبنو)

الدار) مقاطعة  عمالة  راسي2.) أَدِد5 

الدار البيراء) ((0000 أنفا) البيراء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
بنجلو2) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()زاوية زنقتي احمد الشر�صي)
دور) بافيو2  اقامة  ابدالرزاق  وعلي 

 (0000 البيراء) راسي2  أ  الشقة 

الدار)0000))الدار البيراء)املغرب

عنوانه)ا() ( الوباركي) السيد سعد 
7)زنقة احمد املقر5 الطابق السفلى)

0000))الدار البيراء)املغرب)0000) 

الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)3)7)77.

7I

LMT AUDITING

 PROCESS FARMING
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 PROCESS FARMING

MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 09 زنقة 

إبنو أَدِد5 راسي2. عمالة مقاطعة 

الدار البيراء أنفا - 0000) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9284

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
296837

 1( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 PROCESS FARMING (:

.MOROCCO
تدبير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي.
زنقة) (09 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
مقاطعة) عمالة  راسي2.) أَدِد5  إبنو 
الدار) ((0000 (- أنفا) البيراء) الدار 

البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 FARM INVEST الشركة)
بقيمة) حصة  (MOROCCO( :( ( 500

100)درهم للحصة).
 (00 ( (: السيد اسماعيل بنجلو2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 FARM INVEST الشركة)
MOROCCO)عنوانه)ا()09)زنقة إبنو)
الدار) مقاطعة  عمالة  راسي2.) أَدِد5 
الدار البيراء) ((0000 أنفا) البيراء)

املغرب.
بنجلو2) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()زاوية زنقتي احمد الشر�صي)
دور) بافيو2  اقامة  ابدالرزاق  وعلي 
 (0000 البيراء) راسي2  أ  الشقة 

الدار)0000))الدار البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
بنجلو2) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()زاوية زنقتي احمد الشر�صي)
دور) بافيو2  اقامة  ابدالرزاق  وعلي 
 (0000 البيراء) راسي2  أ  الشقة 

الدار)0000))الدار البيراء)املغرب

عنوانه)ا() ( الوباركي) السيد سعد 
7)زنقة احمد املقر5 الطابق السفلى)
0000))الدار البيراء)املغرب)0000) 

الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)217)77.
8I

LMT AUDITING

DALI CONCEPT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC

DALI CONCEPT شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق) 
الرقم)),الدار البيراء، املغرب - 

0000) البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
29813(

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DALI (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.CONCEPT
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتوجات لألطفال.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الطابق)  شهرزاد3،) إقامة  سمية،)
(- املغرب) البيراء،) الرقم)),الدار 

0000))البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم بنت خالد العيا�صي)
1.000)حصة بقيمة) ( (: ( حرم سكيك)

100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مريم بنت خالد العيا�صي)
الكيروا2) عنوانه)ا() سكيك  حرم 

تونسية)-)الكيروا2 تونسية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة مريم بنت خالد العيا�صي)
الكيروا2) عنوانه)ا() ( سكيك) حرم 

تونسية)-)الكيروا2 تونسية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)93)773.

9I

شركة ابهوش للخدمات

 ENTREPRISE ZOHOR
ASAHRA

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي2 مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 02 العيو2 ، 70010، 

العيو2 املغرب
  ENTREPRISE ZOHOR ASAHRA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة رقم 6)3  - 71000 بوجدور  
املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.7609
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تعيي2) ((0(1 أبريل) (0( املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بوهوش جميلة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1136/2021.

10I

EL FACHTALI CONSEIL

RIZERA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موال5 عبد هللا  مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

RIZERA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم )1 طابق تحت أر�صي  إقامة 

السعادة شارع املزدلفة - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.RIZERA

منصة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

على اإلنترنت

واملوقع) الجوال  لتطبيق 

اإللكتروني.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

إقامة) ( أر�صي) تحت  طابق  (1( رقم)

 20000 (- املزدلفة) شارع  السعادة 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).



9285 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أحمد أيت عبداملاك):))0) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) ((0 ( (: السيدة عبير نعيمي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبداملاك) أيت  أحمد  السيد 
 1 رقم) (( الزهراء) تجزئة  عنوانه)ا()

تاركة))20000)مراكش املغرب.

السيدة عبير نعيمي عنوانه)ا()حي)

العاويي2 زنقة مكناس عمارة)2)الشقة)

)  000)1)تمارة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عبداملاك) أيت  أحمد  السيد 
 1 رقم) (( الزهراء) تجزئة  عنوانه)ا()

تاركة))20000)مراكش املغرب

السيدة عبير نعيمي عنوانه)ا()حي)

العاويي2 زنقة مكناس عمارة)2)الشقة)

)  000)1)تمارة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3019)1.

11I

alexi

SUD CONCRETE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،

casablanca maroc

SUD CONCRETE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الوفاق 

بلوك د رقم )30 بس العيو2 ا 

لعيو2 0300) ا لعيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

31307

 01 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(0 مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CONCRETE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع.

الوفاق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

بلوك د رقم))30)بس العيو2 ا لعيو2)

0300))ا لعيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: زنزو2) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد أحمد زنزو2):)1000)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زنزو2  أحمد  السيد 

 7 إدخال) (12 إقامة رياض أولفا ج ر)

شقة)79)أولفا الدار البيراء)0300) 

الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() زنزو2  أحمد  السيد 

 7 إدخال) (12 إقامة رياض أولفا ج ر)

شقة)79)أولفا الدار البيراء)0300) 

الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

10)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

0)0))تحت رقم)-.

1(I

SOFICODEX

ALLIANCE AG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX

21 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، )003)، الدار 

البيراء املغرب

ALLIANCE AG شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 71، اقامة 

ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 

الكريم الديور5 الطابق 1 الرقم 3 - 

0100) الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ALLIANCE AG

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير.

والتسويق) ،البيع  التصدير)

الزراعي والصناعي

تسويق كافة املنتجات الزراعية

املتعلقة) العمليات  كافة  تسهيل 

باإلنتاج الزراعي

تنفيذ أو تنظيم جميع العمليات)

أو) النباتية  املنتجات  ببيع  املتعلقة 

الحيوانية الواردة حصرًيا من مزارع)

األعراء.

بجميع) القيام  للشركة  يمكن 

أو) االقتصادية  أو  املدنية  العمليات 

املالية التي تدخل في نطاق نشاطها.
حول) املنتجي2  وتحفيز  توعية  (

أهداف التعاونية).

قدرات املتعاوني2 من خالل) بناء) (

تدريب محدد.

إلنشاء) تمويل  عن  البحث 

وتحسي2 الهياكل واملعدات من خالل)

وصناعية) زراعية  مشروعات  إقامة 

تصنيع و تسويق املنتجات الزراعية.

(، أغنام) (، )أبقار) األبقار) مربي  (

ماعز)،)إلخ)،،،،،،،،(

بيع وتسويق منتجات) (، تصدير) (

األلبا2

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

بشكل) املرتبطة  واملالية  والعقارية 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكورة)

أعاله أو التي تعزز تحقيقها وتطويرها،)

غير) أو  مباشرة  أ5 مشاركة  وكذلك 

األشكال) من  شكل  بأ5  مباشرة،)

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات)

صلة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)71،)اقامة)
ابن بطوطة،)زاوية ابن بطوطة وعبد)

 -  3 1)الرقم) الكريم الديور5 الطابق)

0100))الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ابدرار) الحسي2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) ((00 ( (: السيد جمال نائر)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 (: ابدرار) الحسي2  السيد 

بقيمة)100)درهم.

بقيمة) ((00 (: نائر) السيد جمال 

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ابدرار  الحسي2  السيد 

الخامس) الطابق  مارس  (( محج) (99

الدارالبيراء) ((0000  (2 شقة)

املغرب.

السيد جمال نائر عنوانه)ا()شارع)

اوالد حدو رقم))1،)الكريمات)00)0) 

الدارالبيراء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ابدرار  الحسي2  السيد 
الخامس) الطابق  مارس  (( محج) (99
الدارالبيراء) ((0000  (2 شقة)

املغرب
السيد جمال نائر عنوانه)ا()شارع)
اوالد حدو رقم))1،)الكريمات)00)0) 

الدارالبيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772683.
13I

nezha elwassi

GRANDE CHARTE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .60

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida marco
GRANDE CHARTE شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
)3 في الطابق التالت اقامة الكرار 
شارع بئر انزرا2 الجديدة  - 2000) 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
179(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.GRANDE CHARTE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-IMPORTATION EXPORTATION

-SERVICE WEB

.-MARKETING DIGITAL

عنوا2 املقر االجتماعي):)شقة رقم)

الكرار) اقامة  التالت  الطابق  في  (3(

 (2000 (- ( شارع بئر انزرا2 الجديدة)

الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف مسكاو5)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف مسكاو5))عنوانه)ا()

الجديدة) ((2000 ( يوسف مسكاو5)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد يوسف مسكاو5))عنوانه)ا()

الجديدة) ((2000 ( يوسف مسكاو5)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)91)6).

12I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

ALMEJA
إعال2 متعدد القرارات

 DICKSSON(BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 (3

 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

ALMEJA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 10، شارع 

الحرية، الطابق 3، الشقة رقم ) - 

0000) الدارالبيراء املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.26(609

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

1.)املوافقة على تحويل)00))سهم من)

شركة رامي�صي سارل إلى شركة ياب)

هولد2 سارل.

على) ينص  الذ5  (:( رقم) قرار 

مايلي:)).)استقالة السيد عبابو يحيى)

والسيد بوقنوف سعيد من منصبيهما)

كمسيرين مشاركي2.

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

(
ً
مسيرا يحيى  عبابو  السيد  تعيي2  (.3

.
ً
جديدا

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

املعدل) األسا�صي  النظام  اعتماد  (.2

للشركة.

بند رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

الشكليات والصالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77277.

1(I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

GESTAF
إعال2 متعدد القرارات

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 1(7

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

GESTAF »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة امام 

 ,A6 رقم ,Antee 8 الغزالي, عمارة

الطابق االول - طنجة   - 90000 

طنجة املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.73239

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)مارس)0)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

تغيير النشاط الرئي�صي للشركة

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

تحيي2 النظام االسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

النشاط) تغيير  الوحيد  الشريك  قرر 

الرئي�صي للشركة):)»مؤجر االستغالل)

التجار5«

بند رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

 ,Antee 8 عمارة) الغزالي,) امام  زنقة 

الى) طنجة  (- االول) الطابق  (,A6 رقم)

اقامة ابن تومرت ابو القاسم الشابي,)

محل رقم)2,)الطابق االر�صي)-)طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)88)21).

16I

GLOFID

SAGRIMAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 2 ، 0300)، الدار 

البيراء املغرب

SAGRIMAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )7شارع 

11 يناير الطابق األول  الشقة ر 169 

- 0000) الدارالبيراء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
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رقم التقييد في السجل التجار5 
.260937

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))))مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
األول)) الطابق  يناير  (11 »)7شارع)
الشقة ر)169 - 0000))الدارالبيراء)
املغرب«)إلى)»الطابق)))ر6)من عمارة))
(- شارع عبد هللا بن ياسي2) بلدو2)-)

0000))الدارالبيراء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77233.

17I

ري�صي ترانسفير

ري�صي ترانسفير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ري�صي ترانسفير
133 مكرر حي الشوهداء ، 800)6، 

تاوريرت املغرب
ري�صي ترانسفير شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

133 مكرر حي الشوهداء - 800)6 
تاوريرت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
130(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ري�صي) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

ترانسفير.
غرض الشركة بإيجاز):)التحويالت)

املالية.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 6(800 (- مكرر حي الشوهداء) (133

تاوريرت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: سعيد) بوشفرا  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بوشفرا ر�صى):))00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعيد  بوشفرا  السيد 
التقدم) حي  املنكوب  طريق  (987

800)6)تا وريرت املغرب.
عنوانه)ا() ر�صى  بوشفرا  السيد 
التقدم) حي  املنكوب  طريق  (268

800)6)تاوريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  بوشفرا  السيد 
التقدم) حي  املنكوب  طريق  (987

800)6)تاوريرت املغرب
عنوانه)ا() ر�صى  بوشفرا  السيد 
التقدم) حي  املنكوب  طريق  (268

800)6)تاوريرت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)65/2021.

18I

شركة ابهوش للخدمات

 ENTREPRISE ZOHOR
ASAHRA

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 02 العيو2 ، 70010، 

العيو2 املغرب
 ENTREPRISE ZOHOR ASAHRA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي تجزئة 

الوحدة رقم 6)3  - 71000 بوجدور 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.7609
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) ((0(1 أبريل) (0( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
الغير. لحساب  البرائع  نقل 
وتشييد) املدنية  الهندسة  أشغال 
البناء) أشغال  الهياكل،) املباني،)
تسرب) منع  أشغال  و  التهيئة،) و 
السباكة،) العزل،) السوائل،)
و) األجهزة  البناء،) ومواد  والنجارة،)
وصيانة) الكهرباء) خدمة  األدوات.)
الصناعية.) الكهربائية  املعدات 
املسارات.) و  الطرق  أشغال 
التركيب. الغابات.أعمال  خدمات 
و) البحرية  الهيدروليكية،) األشغال 
الجدار) الحقن،) النهرية،األساسات،)
الحفر. و  االستطالعات  الحاجز،)
أشغال الطالء،)الجبص و الصباغة.)
الكهربائية،) اللوازم  و  املعدات 
ميكانيكية) الكهرو  اإلليكترونية،)
و) املالبس  ( مختلف) الغيار.) وقطع 
قطع) وبيع  شراء) االكسسوارات.)
الغيار واإلطارات للسيارات واآلالت.)
مستلزمات األفرشة والنوم واملطبخ)
الكيماوية) والغسيل.املنتجات 
الحشرية.) واملبيدات  للتنظيف 
والحيوانية) الزراعية  الخدمات 
والبستنة) والزراعة  والصيد 
الحاسوب) أجهزة  والحرانة.)
البناء) آالت  الغيار.) وقطع  والبرامج 
واملناولة ومعدات الرفع.)املطبوعات)
واالستنساخ) الطباعة  ومنتجات 
البترولية) املنتجات  والتصوير.)
والوقود وزيوت التشحيم ومنتجات)
التدفئة.)شراء)وبيع املعدات التقنية)
ملكافحة الحرائق وقطع غيار أجهزة)
تكنولوجيا) الحرائق.) مكافحة 
االتصاالت.) وخدمات  املعلومات 
و) والفنادق  التمويل  خدمات 
املناسبات. و  املطاعم  اإلقامة،)
وجميع) العقاقير  معدات  تمويل 
املعدات) البناء.) ومواد  منتجات 
وامليداليات) الرياضية  واألدوات 

والتماثيل واألعالم.)خدمات التأمي2.)
املتجددة) الطاقة  وصيانة  تركيب 
)طاقة الرياح والطاقة الشمسية()..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1136/2021.

19I

AZ CONSULATNTS

ZIFARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ZIFARI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس السلطا2 الشقة 3 الطابق 1 - 

0000) الدار البيراء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.3(((7(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)نونبر)0)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقة) السلطا2  مرس  شارع  ((6«
الدار البيراء) ((0000 -  1 الطابق) (3
املغرب«)إلى)»12)ممر الشاطئ،)متجر)
الدار) ((0000 (- السبع) عي2  (3 رقم)

البيراء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)768382.

(0I

رمز5 لالستشارات

ACHKOU TRANS-SER
إعال2 متعدد القرارات

رمز5 لالستشارات
شارع 2) نونبر عمارة حمد5 ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب
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ACHKOU TRANS-SER »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شارع ام 

السعد عمارة 28 الطابق الثالث رقم 

10 العيو2 - 70000 العيو2 املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(3223

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ5  (:01 رقم) قرار 

السجل) على  التشطيب  مايلي:)

تحت) املسجل  للشركة  التجار5 
االبتدائية) املحكمة  3223)من  رقم)

بالعيو2

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)-:)الذ5 ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)))10.

(1I

شركة ابهوش للخدمات

 SOCIETE TRAVAUX DIVERS

SUD SUD sigle : STDSS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االول رقم 02 العيو2 ، 70010، 

العيو2 املغرب

 SOCIETE TRAVAUX DIVERS

SUD(SUD(sigle : STDSS   شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي موال5 
رشيد بلوك )0 رقم 02 الطابق األول 

الشقة رقم 01 - 70000 العيو2 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(9071
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)2))مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم) (0( بلوك) رشيد  موال5  »حي 
 -  01 رقم) الشقة  األول  الطابق  (02
»دوار) إلى) املغرب«) العيو2  (70000
محاجة امحاجة بوشفاعة بوشفاعة))

- 000)3)تازة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1175/2021.

((I

ائتمانية بيا2 حنا2

ob collection export
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ائتمانية بيا2 حنا2
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلد5 رقم 127 مراكش ، 20000، 
مراكش مراكش

ob collection export شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
سالورين اقامة مرادور ماجوريل 

اموبل ه شقة )3 مراكش - 20000 
MARRAKECH املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.82(1(
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) ((0(1 يناير) ((( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
 ob collection الوحيد) الشريك 
 10.000 رأسمالها) مبلغ  ( (export
درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق)
ماجوريل) مرادور  اقامة  سالورين 
 20000 (- )3)مراكش) اموبل ه شقة)
(: ل) نتيجة  املغرب  (MARRAKECH

عدم العمل نهائيا.

طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ماجوريل) مرادور  اقامة  سالورين 
 20000 (- )3)مراكش) اموبل ه شقة)

مراكش املغرب.)
و عي2:

و) ابويتا2  ( عمر) ( السيد)ة()
اقامة) سالورين  طريق  عنوانه)ا()
 3( مرادور ماجوريل اموبل ه شقة)
املغرب) مراكش  (20000 مراكش)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
طريق) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
ماجوريل) مرادور  اقامة  سالورين 

اموبل ه شقة))3)مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3066)1.
(3I

LMT AUDITING

TIERRA DEL LUKKOS
إعال2 متعدد القرارات

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace

 paquet(Avenue(Mohamed(V ،
20000، CASABLANCA(MAROC
TIERRA DEL LUKKOS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 09 زنقة 
ابنو ادد5 راسي2 عمالة ممقاطعة 

الدارالبيراء انفا - 0000) 
الدارالبيراء املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.28(721
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)مارس)1)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
0))سهم من طرف السيد) مايلي:)بيع)
 FARM شركة) إلى  باملمو2  الصديق 
INVEST MOROCCO))بيع)0))سهم)
من طرف شركة)SOJA CAPITAL)الى)
 FARM INVEST MOROCCO(شركة

على) ينص  الذ5  (:( رقم) قرار 
القانوني) الشكل  تحويل  مايلي:)
للشركة من شركة ذات املسؤولية)
املحدودة الى))شركة ذات املسؤولية))

املحدودة ذات الشريك الوحيد
على) ينص  الذ5  (:3 رقم) قرار 
السيد) املسير  استقالة  مايلي:)
السيد) تعيي2  ( ( باملمو2) الصديق 

اسماعيل بن جلو2 كمسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذ5  (:1 رقم) بند 

الشكل القانوني مايلي:)
على) ينص  الذ5  (:8 رقم) بند 

تعيي2 املسير مايلي:)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( التجارية بالدار البيراء)

.7731(0 1)0))تحت رقم) أبريل)
(2I

LMT AUDITING

UVALCO
إعال2 متعدد القرارات

LMT AUDITING
 N°404 4ème(étage, espace
 paquet(Avenue(Mohamed
 V ، 20000، CASABLANCA

MAROC
UVALCO  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: العمارة 
C املكتب رقم 110 كم ),11 شارع 
شفشاوني عي2 سبع الدارالبيراء  

- 0000) الدارالبيراء املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.2398(7

العام) الجمع  بمقت�صى 
مارس) (1( في) املؤرخ  االستثنائي 

(0(1
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
الذ5) العام  الجمع  قرر  مايلي:)
محمد) الدحياو5  السيد  ترأسه 
رقم السفر  لجواز  الحامل  عرفات 

 300 (( تفويت الحصص) (F80(867
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بن) ويسام  السيد  لصالح  حصة  ()

الحامل) املصمود5  الرحما2  عبد 

 BK13017Z للبطاقة الوطنية رقم)

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

(« شركة ذات املسؤولية املحدودة) («

الى’’)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد)‘’)

على) ينص  الذ5  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)قدم السيد))الدحياو5 محمد)

و قرر الجمع العام تعيي2) ( استقالته)

املسير الجديد للشركة):السيد ويسام)

بن عبد الرحما2 املصمود5 الحامل)

BK13017Z(للبطاقة الوطنية رقم

على) ينص  الذ5  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)توسيع نشاط الشركة استيراد)

و) استيراد  التجميل  مواد  وتسويق 

تسويق املكمالت الغذائية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

الشكل القانوني

بند رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

نشاط الشركة)

بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)

االسهم

بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
راس املال

بند رقم)8:)الذ5 ينص على مايلي:)

تعيي2 املسير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)062)77.

((I

رمز5 لالستشارات

GROP FISH ERRAHALI
إعال2 متعدد القرارات

رمز5 لالستشارات

شارع 2) نونبر عمارة حمد5 ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 

العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب

GROP FISH ERRAHALI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: شارع ام 
السعد عمارة 28 الطابق الثالث رقم 
10 العيو2 - 70000 العيو2 املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

. (0793
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)1)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ5  (:01 رقم) قرار 
السجل) على  التشطيب  مايلي:)
تحت) املسجل  للشركة  التجار5 
من املحكمة االبتدائية) ((0793 رقم)

بالعيو2)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)-:)الذ5 ينص على مايلي:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1179.

(6I

omar esijelmassi

»EVERY DAY MARKET«
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omar esijelmassi
 imm 79 appart 5 hay(nakhil(rte

ain(smen ، 30000، fes(maroc
»EVERY DAY MARKET« شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل رقم 
1. )3 قطعة الهواء الجميل ملعب 

الخيل - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
67(9(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.«EVERY DAY MARKET«
التغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة،)اإلستيراد،.
عنوا2 املقر االجتماعي):)محل رقم)
ملعب) الجميل  الهواء) قطعة  (3(  .1

الخيل)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: نجيب) الكثير5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: نجيب) الكثير5  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نجيب  الكثير5  السيد 
19)شارع محمد عبدو درج ب ط))حي)
النخيل)0)02))الدارالبيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() نجيب  الكثير5  السيد 
19)شارع محمد عبدو درج ب ط))حي)
النخيل)0)02))الدارالبيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)2021/1814.

(7I

2YOUR BUSINESS CONSULTING

MODEB TRAVAUX 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 2YOUR BUSINESS
CONSULTING

شارع الحسن التاني اقامة ابتهال س 
الطابق الثالت شقة 2 ، 0)231، 

ابن جرير املغرب
 MODEB TRAVAUX  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 
الرياض 3 رقم 360  - 0)231  ابن 

جرير  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(6((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. MODEB TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

اإلنشاءات املعدنية
أو) متنوعة  أعمال  مقاول  (-

إنشاءات)
-)تاجر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
ابن) ( (231(0  -   360 رقم) (3 الرياض)

جرير))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: السيد عبد الرحما2 عبو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((00 ( (: حمزة خي) ( السيد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عبو) الرحما2  عبد  السيد 
رقم) ((0 زنقة) افريقيا  حي  عنوانه)ا()

320  0)231))ابن جرير))املغرب.
حي) عنوانه)ا() خي  حمزة  ( السيد)
افريقيا زنقة)18)رقم)10  0)231))ابن)

جرير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عبو) الرحما2  عبد  السيد 
رقم) ((0 زنقة) افريقيا  حي  عنوانه)ا()

320  0)231))ابن جرير))املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بابن جرير))بتاريخ)08)أبريل)

1)0))تحت رقم)180.

(8I

CABINET BADREDDINE

CLINIQUE ALBASMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE

79) أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب

CLINIQUE ALBASMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رياض 

جوهر ) رقم 2)1 تاركة - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CLINIQUE ALBASMA

-)مصحة) (: غرض الشركة بإيجاز)

جراحة العظام.

رياض) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 20000 (- تاركة) (1(2 رقم) (( جوهر)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 CLINIQUE ALBASMA الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحطاب شكيب عنوانه)ا()
10))تجزئة مبروكة))20000)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد الحطاب شكيب عنوانه)ا()
10))تجزئة مبروكة))20000)مراكش)

املغرب
نادية) املنصور5  السيدة 
عنوانه)ا()رياض جوهر فيال رقم)2)1 

تاركة)20000)مراكش املغرب
ق�صي) صالح  محمد  السيد 
تجزئة) ((10 عنوانه)ا() الحطاب 

مبروكة))20000)مراكش املغرب
الحطاب) فاروق  عمر  السيد 

عنوانه)ا()تونس)*)*)تونس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)0)9))1.

(9I

CABINET KHACHIM

TAIBOUCH CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
TAIBOUCH CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 7) 
، مكتب رقم )1 زاوية ابن بطوطة 
ميموزا زنقة سعد زغلول - 12000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60109
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TAIBOUCH CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيارات بدو2 سائق).

عنوا2 املقر االجتماعي):)عمارة)7) 

ابن بطوطة) زاوية  (1( مكتب رقم) (،

 12000 (- ميموزا زنقة سعد زغلول)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: طيبوش) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: طيبوش) عثما2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد طيبوش عنوانه)ا()

العربي) املغرب  االخالص  تجزئة  (20

القنيطرة) (12000 القنيطرة) »د«)

املغرب.

السيد عثما2 طيبوش عنوانه)ا()

زنقة)2)3)رقم)2))السيكو2 القنيطرة))

12000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد سعيد طيبوش عنوانه)ا()

العربي) املغرب  االخالص  تجزئة  (20

القنيطرة) (12000 القنيطرة) »د«)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)17)).

30I

LA FIDESSA

SHACOSME

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

SHACOSME شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد السادس إقامة مريم عمارة 2 

الشقة 0) الطابق األول بمراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SHACOSME

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل) ومستحررات  املنتجات 

بالتقسيط

لالستيراد) وسيط  أو  تاجر 

والتصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

محمد السادس إقامة مريم عمارة)2 

(- الطابق األول بمراكش) ((0 الشقة)

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

مسود5) الحق  عمر  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مسود5) الحق  عمر  السيد 
السادس) محمد  شارع  عنوانه)ا()
عمارة مريم رقم)0))مراكش))20000 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
مسود5) الحق  عمر  السيد 
السادس) محمد  شارع  عنوانه)ا()
عمارة مريم رقم)0))مراكش))20000 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3039)1.
31I

LA VIE FISCALE

AL MOUNTAZAH PRIVE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
AL MOUNTAZAH PRIVE شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي االمل 
العيو2 سيد5 ملوك - 0)2)6 

تاوريرت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
111(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((019 ما5) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MOUNTAZAH PRIVE
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتعليم الخاص.
عنوا2 املقر االجتماعي):)حي االمل)
 6(2(0 (- ملوك) سيد5  العيو2 

تاوريرت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) عمر5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  عمر5  السيد 
 02 تجزئة النجد زنقة الخندق رقم)

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  عمر5  السيد 
 02 تجزئة النجد زنقة الخندق رقم)

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت))بتاريخ)09)مارس)

1)0))تحت رقم))11.

3(I

QUALICIA CONSULTING

 MAROCAINE DE
 RÉPARATION PÉTROLIÈRE

»MAREP SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 MAROCAINE DE RÉPARATION

  PÉTROLIÈRE »MAREP(SARL(AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكناس 

عمارة 3 تقوى شقة 8 الطبق 2 حي 1 

قرطبة - 0000) مكناس  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) ((0(1 مارس) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»00.000))درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) (600.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)9)19.

33I

COMPTA PLUS

PIDVAL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA PLUS

 BD(MOHAMED(V 2° ETAGE 319

، 23000، BENI(MELLAL(MAROC

PIDVAL شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ملك 

األخوا2 1 شارع الحسن الثاني اوالد 

حمدا2 بني مالل - 3000) بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

822(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((018 مارس) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PIDVAL

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

ملك) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

1)شارع الحسن الثاني اوالد) األخوا2)

3000))بني مالل) حمدا2 بني مالل)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ماهر عبد الجليل):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ماهر عبد الجليل عنوانه)ا()
اوالد عياد اوالد زهرة زنقة)23)رقم))1 

3000))بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد ماهر عبد الجليل عنوانه)ا()
اوالد عياد اوالد زهرة زنقة)23)رقم))1 

3000))بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)0))مارس)

018))تحت رقم)173.

32I

F.C.G.E

ANZARE BUILD CONCEPT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E

 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,

 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،

40140، MARRAKECH(MAROC

 ANZARE BUILD CONCEPT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

الحركات جماعة تسلطانت مراكش 

- )2006 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11((3(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ANZARE BUILD CONCEPT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشمسية،) الطاقة  البناء-تجهيزات 

أشغال مختلفة..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الحركات جماعة تسلطانت مراكش)-)

)2006)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أحمد أنزار):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أنزار  أحمد  السيد 
 20160 مراكش) (338 رقم) (3 برا�صي)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() أنزار  أحمد  السيد 
 20160 مراكش) (338 رقم) (3 برا�صي)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)1801)1.

3(I

QUALICIA CONSULTING

TURKISH INDUSTRY SARL
إعال2 متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 TURKISH INDUSTRY SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: اقامة 

أمي2 الطابق الثاني مكتب رقم 12 
شارع طرفاية موال5 علي الشريف 
املدينة الجديدة مكناس - 0000) 

مكناس املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.28763

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
حصة) (800 الحصص) مجموع  بيع 
السيد زخنيني) ملك  في  كانت  التي  و 
200)حصة و الركراكي) محمد املهد5)
اورسو2) للسيد  حصة.) (200 عمر)
08)عمارة د2  جيسمن الساكن برقم)
اقامة ادريس االول املنار))0)مكناس.)
واسند التسيير الكامل للشركة للسيد)
اورسو2 جيسمن بعد قبول استقالة)

السيد زخنيني محمد املهد5
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذ5 ينص على) (:1(-23 بند رقم)
 800 الحصص) مجموع  بيع  مايلي:)
السيد) ملك  في  كانت  التي  و  حصة 
حصة) (200 املهد5) الزخنيني محمد 
للسيد) حصة.) (200 و الركراكي عمر)
 08 اورسو2 جيسمن الساكن برقم)
اقامة ادريس االول املنار) عمارة د2)

الكامل) التسيير  واسند  مكناس.) (0(

جيسمن) اورسو2  للسيد  للشركة 

بعد قبول استقالة السيد الزخنيني)

محمد املهد5

بند رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1967.

36I

عبد العزيز الدمو2

INOX BLADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

عبد العزيز الدمو2

31 شارع املكسيك مكتب 29 ، 

90013، طنجة املغرب

INOX BLADI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الزودية زنقة الشهيد املرني�صي املعلم 

 GHERSSAT MORA رقم ) مكرر

 RUE 60 N°23 Tanger 90013

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.62223

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

0)0))تقرر حل) 30)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (INOX BLADI

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000

اإلجتماعي حي الزودية زنقة الشهيد)

مكرر) (( رقم) املعلم  املرني�صي 

 GHERSSAT MORA RUE 60 N°(3

Tanger 90013)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)حل الشركة.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الزودية زنقة الشهيد املرني�صي املعلم)
رقم)))مكرر)-)90013)طنجة املغرب.)

و عي2:

الخراز و) ( عبد الرحيم) ( السيد)ة()
عنوانه)ا()حي الوردة)1)زنقة)7)اقم)6 

)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (90013

للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم))8)21).

37I

omri compta sarl au

STE PROJECT X
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

STE PROJECT X  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السمارة رقم 7)3 العرائش  - 

000)9 العرائش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(3(7

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 أبريل) (09 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (STE PROJECT X

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000

 3(7 اإلجتماعي تجزئة السمارة رقم)

العرائش املغرب) (9(000 (- ( العرائش)

نتيجة ل):)الحظ الشركاء)أ2 الشركة)

في) إنشائها  منذ  عملية  أ5  تنفذ  لم 

الشركة) حل  ويقرر  (12/10/2019

مبكرا.
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تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السمارة رقم)7)3)العرائش))-)000)9 

العرائش))املغرب).)

و عي2:

و) عمر  ( الباسفي) السيد)ة()

 3(7 رقم) السمارة  تجزئة  عنوانه)ا()

العرائش)) املغرب  (9(000 ( العرائش)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)16)أبريل)

1)0))تحت رقم)277.

38I

مكتب املحاسبة

CENAGRI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

مكتب املحاسبة

طريق العرائش عمارة أجعو2  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 

0)1)9، القصر الكبير املغرب

CENAGRI »شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: القرية 

النموذجية املوارعة الرمل جماعة و 

قيادة العوامرة العرائش  - 000)9 

العرائش  املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(1(9

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) ((0(1 فبراير) ((3 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجار5 للشركة وهو:

DIBIRSO

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)269.

39I

ste holdings missour sarl au

شركة العبا�صي صوما
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste holdings missour sarl au

 hay(essalam(hay(essalam،

missour ،33250 املغرب

شركة العبا�صي صوما  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 10) 

، زنقة ميدلت ميسور . - 0))33 

ميسور  املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.371

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) ((0(1 أبريل) (0( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) ((.000.000«

»1.000.000)درهم«)إلى)»3.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديو2 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (09 بتاريخ) ( ببوملا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)69/2021.

20I

العبدالو5 لالشغال املحاسبتية

 STE TAMDOULTE

  PRODUITS ALIMENTARE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

العبدالو5 لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 000)3، 

تازة املغرب

 STE TAMDOULTE PRODUITS

ALIMENTARE  SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شارع 

امليلية عمارة ) رقم 1 مكرر - 

000)3 تازة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.293(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 6))مارس) املؤرخ في)

 STE TAMDOULTE PRODUITS

ذات) شركة  (ALIMENTARE  SARL

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000
اإلجتماعي شارع امليلية عمارة)))رقم)

تازة املغرب نتيجة) (3(000 (- 1)مكرر)

لعدم الدخل.

و عي2:

و) اولقايد  ( ( هللا) عبد  السيد)ة()

حي) امسيلة  تجزئة  (130 عنوانه)ا()

الفتح تازة العليا))000)3)تازة املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  ((0(1 مارس) ((6 بتاريخ)
امليلية عمارة)))رقم)1)مكرر)-)000)3 

تازة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)))).

21I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

CASTEEFOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم )0،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب

CASTEEFOODS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي راس 

لوطا زنقة د 17 الطابق االر�صي رقم 

9)  - 93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(8931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CASTEEFOODS

-إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحفظ البطاطس الطازجة.

-إنتاج وتوزيع البطاطس املجمدة)

نصف آلية.)

و) بالجملة  معلبة  أغذية  -تاجر 

التقسيط.

-بيع املواد الغذائية).

-تعبئة وتغليف الخرار.)

-التداول التجار5..

حي راس) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

17)الطابق االر�صي رقم) لوطا زنقة د)

9)  - 93100)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((0 ( (: ( السيد معاد قروق)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد الكناو5 أحمد):))0))حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد معاد قروق عنوانه)ا()

راس لوطا زنقة د)17)رقم)9)  93100 

الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا() أحمد  الكناو5  السيد 

 93100 1( حي املرجة زنقة تازة رقم)

الفنيدق املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

حي) السيد معاد قروق عنوانه)ا()
راس لوطا زنقة د)17)رقم)9)  93100 

الفنيدق املغرب
عنوانه)ا() أحمد  الكناو5  السيد 
 93100 1( حي املرجة زنقة تازة رقم)

الفنيدق املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)70)0.

2(I

FOUZMEDIA

TAHA GENERAL AGRI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TAHA GENERAL AGRI شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9)شارع 
موال5 عبدالعزيز إقامة موال5 
عبدالعزيز الرقم 2 - 12000 

القنيطرة املغب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
60029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAHA (: اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

.GENERAL AGRI
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستغالل)

الفالحي.

9)شارع) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
موال5) إقامة  عبدالعزيز  موال5 
 12000  -  2 الرقم) عبدالعزيز 

القنيطرة املغب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بهلول  الجياللي  السيد 
دوار عزوز املناصرة)12000)القنيطرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() بهلول  الجياللي  السيد 
دوار عزوز املناصرة)12000)القنيطرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)08)أبريل)

1)0))تحت رقم)-.
23I

أسماء)ميديا

PROMO ML 14
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

0) البرنو�صي البيراء، 0000)، 
البيراء املغرب

PROMO(ML 14 شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

املسيرة ف ب 9) الطابق 3 الشقة 
19 املحمدية 0000) املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(73(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (13
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PROMO ML 12
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار بجميع أنواعه.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
املسيرة ف ب)9))الطابق)3)الشقة)19 

املحمدية)0000))املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املعطي))لكرافس):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املعطي))لكرافس عنوانه)ا()
شارع الحسن التاني عمارة كلي رقم)1 

تمارة)0000))تمارة)0000).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد املعطي))لكرافس عنوانه)ا()
شارع الحسن التاني عمارة كلي رقم)1 

تمارة)0000))تمارة)0000)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)1)0))تحت رقم)291.

22I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE AU CARRE CERAMICS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 STE AU CARRE CERAMICS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 18 

شارع سعد إبن أبي وقاص - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AU CARRE CERAMICS SARL

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع مواد البناء
 18 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 30000 شارع سعد إبن أبي وقاص)-)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

200)حصة) ( (: السيد ياسر أحجة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: أحجة) إنصاف  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: أحجة) كريمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

00))حصة) ( (: السيدة أية أحجة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: الوهابي) جميلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد أحجة):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 (( السيد ياسر أحجة عنوانه)ا()

تجزئة بريستيجيا ملعب الخيل فاس)

30000)فاس املغرب.
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السيدة إنصاف أحجة عنوانه)ا()
))شارع املنامة الزهور)1)فاس)30000 

فاس املغرب.
عنوانه)ا() أحجة  كريمة  السيدة 
)))زنقة الوداية طريق إيموزار فاس)

30000)فاس املغرب.
 (( السيدة أية أحجة عنوانه)ا()
تجزئة بريستيجيا ملعب الخيل فاس)

30000)فاس املغرب.
السيدة جميلة الوهابي عنوانه)ا()
الخيل) ملعب  بريستيجيا  تجزئة  (((

فاس)30000)فاس املغرب.
السيد محمد أحجة عنوانه)ا())) 
تجزئة بريستيجيا ملعب الخيل فاس)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد محمد أحجة عنوانه)ا())) 
تجزئة بريستيجيا ملعب الخيل فاس)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1821/2021.
2(I

SIDI INVEST

SIDI INVEST سيدي انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SIDI INVEST
7)3 حي الليمو2 حي الليمو2 7)3، 

00)12، سيد5 سليما2 املغرب
  SIDI INVEST سيد5 انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي 
الليمو2 7)3 سيد5 سليما2 - 
00)12 سيد5 سليما2 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(01/29(
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (16 املؤرخ في)
  SIDI INVEST انفيست) سيد5 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
 3(7 الليمو2) حي  اإلجتماعي  مقرها 

سيد5) (12(00 (- سليما2) سيد5 
سليما2 املغرب نتيجة لعدم حصول)
الررورية) الرخص  على  الشركة 

لالشتغال في مجال التامي2.
و عي2:

و) خربوش  ( عبدالحق) السيد)ة()
37)رقم) عنوانه)ا()حي الليمو2 بلوك)
املغرب) سيد5 سليما2  (12(00  11

كمصفي))ة()للشركة.
الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 
1)0))وفي) أبريل) (16 الختامية بتاريخ)
سليما2))) سيد5  (3(7 الليمو2) حي 

00)12))سيد5 سليما2))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيد5 سليما2))بتاريخ)16 

أبريل)1)0))تحت رقم)1)0)-103.
26I

مكتب املحاسبة

MOHABE GOUT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعو2  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
0)1)9، القصر الكبير املغرب

MOHABE GOUT SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
مبروكة الطابق األول  رقم 32) 

العوامرة امللركزية العرائش - 000)9 
العرائش املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.286(
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(1 أبريل) (0( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»00.000))درهم«)أ5 من)»100.000 
عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)271.
27I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

 STE MAJD FES LILAQAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE MAJD FES LILAQAR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيد5 
مكاتب الفتح الطابق الخامس 
املكتب رقم )) - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67311
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MAJD FES LILAQAR SARL
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار و أعمال مختلفة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الجيش امللكي إقامة السعيد5 مكاتب)
رقم) املكتب  الخامس  الطابق  الفتح 

)) - 30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ((0 ( (: الشرايبي) أمي2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (((0 ( (: برادة) بدر  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: الشركة مجد لإلسثتمار)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أمي2 الشرايبي عنوانه)ا()7 

تجزئة األدري�صي شارع محمد الفا�صي)

طريق إيموزار)30000)فاس املغرب.

السيد بدر برادة عنوانه)ا()رقم)6) 

شقة)))زنقة الخنساء)إقامة كليوباترا)

30000)فاس املغرب.

الشركة مجد لإلسثتمار عنوانه)ا()

الحي) بيس  (67 رقم) (618 شارع)

 30000 إبراهيم) سيد5  الصناعي 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

امللوكي) املالك  عبد  السيد 

شارع) األدري�صي  تجزئة  (7 عنوانه)ا()

محمد الفا�صي طريق إيموزار)30000 

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1822/2021.

28I

CAFIGEC

LINEO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

LINEO CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 

مرس السلطا2 الشقة 3 الطابق 1 

الدار البيراء 0100) الدار البيراء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LINEO(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.CONSULTING

:)-)هندسة) غرض الشركة بإيجاز)

الكمبيوتر.

زنقة) ((6 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 1 الطابق) (3 مرس السلطا2 الشقة)

0100))الدار البيراء) الدار البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مائرم) امي2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مائرم  امي2  السيد 

فرنسا)0100))فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() مائرم  امي2  السيد 

فرنسا)0100))فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)99)772.

29I

BEST COMPTA SARL

ANDROVIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE(N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

ANDROVIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي موال5 

الحسن رقم 3 مجموعة 3 تطوا2 - 

93000 تطوا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ANDROVIN

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم).

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي موال5)

(- تطوا2) (3 مجموعة) (3 الحسن رقم)

93000)تطوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 290 ( (: ( هشام) و5  عزا  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 (10 ( (: طالب) بن  السيد عباس 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

السيد عزا و5 هشام)):)290)بقيمة)

1.000)درهم.

 (10 السيد عباس ابن ا لطالب):)

بقيمة)1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد عزا و5 هشام)
ف ف ت مر�صى)01)رقم)61))املريق)

00)93)املريق))املغرب.

لطالب) ا  ابن  عباس  السيد 

رقم) الحراق  شارع محمد  عنوانه)ا()
تطوا2) (93000  1( رقم) (0( ط) (107

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد عزا و5 هشام)
ف ف ت مر�صى)01)رقم)61))املريق)

00)93)املريق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)))8.

(0I

tob travaux divers

 AUTOREISEN CHTOUKI

CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة الليمو2 رقم 

الدار 11 العيو2 العيو2، 70000، 

العيو2 املغرب

 AUTOREISEN CHTOUKI CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الحي 
الحجر5 زنقة النيابة رقم 09 العيو2 

70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AUTOREISEN CHTOUKI CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو2 سائق).

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الحجر5 زنقة النيابة رقم)09)العيو2)

70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (10 ( (: السيدة اشتوكي سعداني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 290 ( (: خاليد) اشتوكي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سعداني) اشتوكي  السيدة 

الحكونية) الداورة  مركز  عنوانه)ا()

طرفاية))70000)العيو2 املغرب.

عنوانه)ا() خاليد  اشتوكي  السيد 

 C JOAQUIN BLUME (1 P01 F

  SANTA LUCIA LAS PALMAS

001)3)الس باملاس))اسبانيا).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

سعداني) اشتوكي  السيدة 

الحكونية) الداورة  مركز  عنوانه)ا()

طرفاية))70000)العيو2 املغرب

عنوانه)ا() خاليد  اشتوكي  السيد 

 C JOAQUIN BLUME (1 P01 F

  SANTA LUCIA LAS PALMAS

001)3)الس باملاس))اسبانيا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1202/21.

(1I
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CAFIGEC

ASMACARE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

ASMACARE شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) زنقة 

مرس السلطا2 الشقة 3 الطابق 1 

الدار البيراء 0100) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ASMACARE

غرض الشركة بإيجاز):)-)تصدير و)

اسيتيراد)

مستحررات) الطبية  األجهزة  (-

املكمالت) املنتجات  التجميل 

الغذائية.

زنقة) ((6 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 1 الطابق) (3 مرس السلطا2 الشقة)

0100))الدار البيراء) الدار البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة أسماء))الهاروش):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الهاروش) ( أسماء) السيدة 
  2 97)رقم) عنوانه)ا()عي2 الشق زنقة)

0100))الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الهاروش) ( أسماء) السيدة 
  2 97)رقم) عنوانه)ا()عي2 الشق زنقة)

0100))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772600.

((I

Step To Begin

STEP TO BEGIN
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Step To Begin

شارع زركتوني عمارة )3 شقة رقم 

9) ٫الطابق األول ، 90000، طنجة 

املغرب

Step To Begin شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

زركتوني عمارة )3 شقة رقم 9) 

٫الطابق األول - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(377

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Step (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.To Begin

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لصناعة اإلشهار الوطنية والدولية،

صناعة املواقع اإللكترونية،

الوطنية) اإللكترونية  التجارة 

والدولية،

التجارة في جميع املواد،

النمذجة ثالثية األبعاد،

البصر5) السمعي  اإلنتاج 

واملوسيقي..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 (9 رقم) شقة  (3( عمارة) زركتوني 

طنجة) (90000 (- األول) ٫الطابق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الغدوالي) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الغدوالي  حمزة  السيد 

إبن) التهامي  شارع  الحدادين  حي 

شاهد)00)16)وزا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الغدوالي  حمزة  السيد 

إبن) التهامي  شارع  الحدادين  حي 

شاهد)00)16)وزا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21396).

(3I

FIDUSCAL

SOCIETE MAB AGRO

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(1

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE MAB AGRO شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 إقامة 

شارع أحمد املجاتي تجزئة األلب 

مكتب 8_ الدار البيراء - 0380) 

الدار البيصاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.(299(9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

0)0))تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

 SOCIETE MAB الوحيد) الشريك 

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (AGRO

 13 اإلجتماعي) درهم وعنوا2 مقرها 

تجزئة) املجاتي  أحمد  شارع  إقامة 

(- البيراء) الدار  (_8 مكتب) األلب 

الدار البيصاء)املغرب نتيجة) ((0380

ل):)التصفية املسبقة للشركة

يقرر املساهم الوحيد الحل املبكر)

هذا) من  اعتباًرا  وتصفيتها  للشركة 

اليوم.

تعيي2 مصف للشركة

ُيطلق على املساهم الوحيد اسم)

املصفي) انس() محمد  برادة  )السيد 

الصالحيات) جميع  نفسه  ويمنح 

لتنفيذ عملية التصفية.

تعيي2 محل التصفية

تعيي2) الوحيد  املساهم  يقرر 

كمكا2) للشركة  املسجل  املكتب 

للتصفية
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و حدد مقر التصفية ب)13)إقامة)
األلب) تجزئة  املجاتي  أحمد  شارع 
 (0380 (- البيراء) الدار  (_8 مكتب)

الدار البيصاء)املغرب.)
و عي2:

برادة) ( أنس) محمد  السيد)ة()
اقامة) باملير  زنقة  ((( عنوانه)ا() و 
السفلي) الطابق  (2 اقامة) سيطادين 
البيراء) الدار  ((00(0 البيصاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)97)772.

(2I

CAFIGEC

CLIMADIA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
CLIMADIA شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
بوركو2 زنقة جعفر ابنو حبيب 

اقامة املشرق الثاني الطابق األول 
رقم 3 - 0100) الدار البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
29683(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CLIMADIA

مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

تثبيت املناخ))

تبريد صناعي)

الكهرباء)الصناعية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

بوركو2 زنقة جعفر ابنو حبيب اقامة)

 -  3 املشرق الثاني الطابق األول رقم)

0100))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ايعز) اوبيد  السالم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ايعز) اوبيد  السالم  عبد  السيد 

حي السالم الياسمي2 فيال) عنوانه)ا()

البيراء) الدار  ((0100 األلفة) (97

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

ايعز) اوبيد  السالم  عبد  السيد 

حي السالم الياسمي2 فيال) عنوانه)ا()

البيراء) الدار  ((0100 األلفة) (97

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)288)77.

((I

HADI CONSEIL

اطو اكول لباز
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HADI CONSEIL

حي املسار تجزئة رقم )78 الطابق 

االول شقة رقم 1 ، 20000، مراكش 

املغرب

اطو اكول لباز شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 
ياسمي2 ) شقة 2 الطابق االول 

شارع االيخاء عي2 مزوار  - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اطو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

اكول لباز.

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعليم السياقة).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

ياسمي2)))شقة)2)الطابق االول شارع)

االيخاء)عي2 مزوار))-)20000)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

متهميد) احمد  موال5  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

متهميد) احمد  موال5  السيد 
 361 رقم) الهناء) تجزئة  عنوانه)ا()

تسلطانت)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

متهميد) احمد  موال5  السيد 
 361 رقم) الهناء) تجزئة  عنوانه)ا()

تسلطانت)20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3111)1.

(6I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T(CS

RAGGIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--

CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE

 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

RAGGIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )3) 

سويقة رياض الزيتو2 الجديد 

املدينة  - 20000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113707

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.RAGGIO
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مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتنظيم األحداث.

 (3( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
سويقة رياض الزيتو2 الجديد املدينة))

- 20000)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 (0 ( (: روبياتي) امانويال  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: السيد بهلول بنجامي2 فريدريك)
0))حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة امانويال روبياتي عنوانه)ا()
رقم)03)زنقة طارق ابن زياد)31)جليز)

20000)مراكش املغرب.
فريدريك) بنجامي2  بهلول  السيد 
 BOULEVARD DE ( عنوانه)ا()
 L’OBSERVATOIRE 06300 3((

.06300 NICE FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة امانويال روبياتي عنوانه)ا()
رقم)03)زنقة طارق ابن زياد)31)جليز)

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))97))1.

(7I

espace(finance

 VESTIMA   فيستيما كروب
GROUPE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

espace(finance
02) شارع إميل زوال إقامة الكرم 

رقم ) الدار البيراء، 0300)، الدار 
maroc البيراء

 VESTIMA   فيستيما كروب
GROUPE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املجاطي، إقامة األلب، 

الطابق األول، رقم 8، املعاريف 

الدار البيراء 0)00) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

298123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)فيستيما)

. VESTIMA GROUPE(((كروب

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.

زنقة) (13 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

أحمد املجاطي،)إقامة األلب،)الطابق)

األول،)رقم)8،)املعاريف الدار البيراء)

0)00))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مقبول عبد الرحيم):))0)9 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة كميلي حكيمة):))0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  مقبول  السيد 

النخلة،) أرض  تجزئة  عنوانه)ا()

البيراء) الدار  الشق  عي2  (،1( رقم)

0000))الدار البيراء)املغرب.

السيدة كميلي حكيمة عنوانه)ا()

عي2) (،1( رقم) النخلة،) أرض  تجزئة 

الدار) ((0000 البيراء) الدار  الشق 

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة كميلي حكيمة عنوانه)ا()

عي2) (،1( رقم) النخلة،) أرض  تجزئة 

الدار) ((0000 البيراء) الدار  الشق 

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)773607.

(8I

العبدالو5 لالشغال املحاسبتية

 STE OPTIC PRINCIPALE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

العبدالو5 لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 000)3، 

تازة املغرب

 STE OPTIC PRINCIPALE SARL

AU شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 3)1 حي 

املسعودية - 000)3 تازة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.101(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)19)مارس)1)0))تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

محمد) شارع  بالعنوا2  الكائن  و  (-

السادس عمارة رقم)1   - 000)3)تازة)

املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

االطرش كريم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)3)).

(9I

FIDLOUK

PHYTO EL HAOUFATE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK

16),شارع 0) غشت القصر الكبير ، 

0)1)9، القصر الكبير املغرب

PHYTO EL HAOUFATE شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

البلغيتيي2 الحوافات  - 0)161 

مشرع بلقصير5 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PHYTO EL HAOUFATE

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الفالحية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 161(0 (- ( الحوافات) البلغيتيي2 

مشرع بلقصير5 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بالعيد محمد):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بالعيد ياسي2):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

100)حصة) ( (: السيد بالعيد أمي2)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  بالعيد  السيد 

 161(0 ( الحوافات) البلغيتيي2  دوار 

مشرع بلقصير5 املغرب.

عنوانه)ا() ياسي2  بالعيد  السيد 

 161(0 ( الحوافات) البلغيتيي2  دوار 

مشرع بلقصير5 املغرب.

السيد بالعيد أمي2 عنوانه)ا()دوار)

البلغيتيي2 الحوافات))0)161)مشرع)

بلقصير5 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد بالعيد أمي2 عنوانه)ا()دوار)

البلغيتيي2 الحوافات))0)161)مشرع)

بلقصير5 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بلقصير5) بمشرع  االبتدائية 

12)أبريل)1)0))تحت رقم))17.

60I

TGE FIDUS

TEMRAX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كمال بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 8810)، 

املحمدية املغرب

TEMRAX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املركز 

التجار5 الحسنية ) رقم املحل 96 - 

0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(779(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TEMRAX

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5)-)اعمال مختلفة اعمال البناء)

-معمالت عقارية.

املركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 - 96 ))رقم املحل) التجار5 الحسنية)

0800))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((00 ( (: السيد لفرع عزيز)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد عبد الرحيم بشرو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

زاوية) السيد لفرع عزيز عنوانه)ا()

الجيش امللكي حما2 الفطواكي اقامة)

املحمدية) ((0800  ( رقم) الر�صى 

املغرب.

بشرو) الرحيم  عبد  السيد 

شارع املنظر العام زنقة) (6 عنوانه)ا()

 (01(( ( الشق) عي2  الكريمات  (((

الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

زاوية) السيد لفرع عزيز عنوانه)ا()

الجيش امللكي حما2 الفطواكي اقامة)

املحمدية) ((0800  ( رقم) الر�صى 

املغرب

بشرو) الرحيم  عبد  السيد 

شارع املنظر العام زنقة) (6 عنوانه)ا()

 (01(( ( الشق) عي2  الكريمات  (((

الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)6)9.

61I

sofoget

VOID GAMING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

VOID GAMING  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية 

محمد الديور5 غاند5 و مبارك 

دوكالي إقامة رومانا مارينا - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

601(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VOID (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. GAMING

قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األلعاب اإللكترونية.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

مبارك) و  غاند5  الديور5  محمد 

 12000 (- دوكالي إقامة رومانا مارينا)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سعيدة كريم):))30)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 70 ( (: الدين) فخر  رضا  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

30)بقيمة) (: السيدة سعيدة كريم)

100)درهم.

السيد رضا فخر الدين):)70)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) كريم  سعيدة  السيدة 

بلوك أ رقم))))و)3))الحوزية)12000 

القنيطرة املغرب.

السيد رضا فخر الدين عنوانه)ا())

بلوك أ رقم))))و)3))الحوزية)12000 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد رضا فخر الدين عنوانه)ا())

بلوك أ رقم))))و)3))الحوزية)12000 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)8)0)8.

6(I

SAGEST

KFSYSTEMES
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

KFSYSTEMES شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

لحلو رقم 6) حي زازا  - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

673(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.KFSYSTEMES

بيع)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة) تجارة  (- الحاسوب) معدات 

وأشغال املختلفة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

لحلو رقم)6))حي زازا))-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( فؤاد) خالص  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فؤاد  خالص  السيد 

 30000 ( 6))حي زازا) تجزئة لحلو رقم)

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() فؤاد  خالص  السيد 

 30000 ( 6))حي زازا) تجزئة لحلو رقم)

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1836.

63I

STE GEST CLA COM SARL

 STE BOULANGERIE
PATISSERIE ASEUL SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE BOULANGERIE PATISSERIE

ASEUL SARL AU شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 

النيف تنغير  - 800)2 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

13((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 BOULANGERIE PATISSERIE

.ASEUL SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)-مخبزة)

-ممول الحفالت)

-االسترد والتصدير).

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

النيف تنغير))-)800)2)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الطاهر5 محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الطاهر5 محمد عنوانه)ا()

 27((( حي النخيل تاكونيت زاكورة)

زكورة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد الطاهر5 محمد عنوانه)ا()

 27((( حي النخيل تاكونيت زاكورة)

زكورة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (09 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)333.

62I

البشير الفا�صي

مخبزة و حلويات بنعمر    
 BOULANGERIE PATISSERIE

BEN AMR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

البشير الفا�صي

20 شارع سيد5 البخار5 الشقة 3 ، 

900000، طنجة املغرب

مخبزة و حلويات بنعمر    

 BOULANGERIE PATISSERIE

BEN AMR شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شارع 
فيصل بن عبد العزيز رقم 89 مكرر  

- 90000 طنجة  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.708((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 مارس) (31 في) املؤرخ 

بنعمر)))) حلويات  و  مخبزة  حل 

 BOULANGERIE PATISSERIE

مسؤولية)) ذات  شركة  (BEN AMR

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوا2) درهم  ((0.000 رأسمالها)

بن) فيصل  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

 90000 (- ( 89)مكرر) عبد العزيز رقم)

طنجة))املغرب نتيجة لتصفية حبية).

و عي2:

السيد)ة()نور الدين)))أكريروط))و)

عنوانه)ا()تجزئة املجاهدين رقم)38)  

)ة() املغرب كمصفي) ( طنجة) (90000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  ((0(1 مارس) (31 بتاريخ)
89)مكرر)) فيصل بن عبد العزيز رقم)

- 90000)طنجة))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21332).

6(I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ORGANIC VALLEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم )0،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب

ORGANIC VALLEY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

أفراسو جماعة العلي2 الطابق 

االر�صي رق 1)1  - ))930 املريق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(8917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ORGANIC VALLEY

-انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق منتجات الحليب.

-انتاج وتسويق اللحوم الحمراء.

-تربية وتسمي2 العجول.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الطابق) العلي2  جماعة  أفراسو 

املريق) (930((  -   1(1 االر�صي رق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (0 ( (: ( الشعير5) اشرف  السيد 
حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 (0 ( (: الدبد5) سفيا2  السيد 
حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اشرف الشعير5))عنوانه)ا()
حي سيد5 بوغابة زنقة عي2 الجمعة)

رقم)13 93100)الفنيدق املغرب.
السيد سفيا2 الدبد5 عنوانه)ا()
الحي الجديد شارع مو�صى ابن نصير)

رقم)116 93100)الفنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد اشرف الشعير5))عنوانه)ا()
حي سيد5 بوغابة زنقة عي2 الجمعة)

رقم)13 93100)الفنيدق املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)8))0.
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ائتمانية)»مكتب الدراسات كنتوس«)ش.ذ.م.م

BENISSA IMMO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية »مكتب الدراسات كنتوس« 
ش.ذ.م.م

13، زنقة واد زيز، رقم 2، أكدال 
الرباط ، 10090، الرباط املغرب
BENISSA IMMO شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عند م.د 
كنتوس، أكدال، 13، زنقة واد زيز، 

رقم 2. - 10090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1(1321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BENISSA IMMO
 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االنعاش العقار5.
-))البناء)واالشغال املختلفة.

عند م.د) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
زنقة واد زيز،) (،13 أكدال،) كنتوس،)

رقم)2. - 10090)الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بنعي�صى) الهاد5  حكم  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بنعي�صى) الهاد5  حكم  السيد 
عنوانه)ا()21،)شارع محمد السادس،)
تجزئة سالمة،)عزيب دينيا،)السوي�صي)

10170)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
بنعي�صى) الهاد5  حكم  السيد 
عنوانه)ا()21،)شارع محمد السادس،)
تجزئة سالمة،)عزيب دينيا،)السوي�صي)

10170)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم)823)11.
67I

COMPTA DAK

 SOCIETE  SAHARIENNE
 DE CONSIGNATION ET DE

MANUTENTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

COMPTA DAK

شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 73000، 

الداخلة املغرب

 SOCIETE  SAHARIENNE

 DE CONSIGNATION ET DE

MANUTENTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: رقم 1) 

شارع محمد الخامس  - 73000 

الداخلة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجار5: 79.

العام) الجمع  بمقت�صى 

أبريل) (13 في) املؤرخ  االستثنائي 

تقرر إغالق فرع تابع لشركة) ((0(1

 SOCIETE  SAHARIENNE

 DE CONSIGNATION ET DE

تسميته) (MANUTENTION

SOSACOMA)والكائن عنوانه في رقم)

 73000 (- ( 1))شارع محمد الخامس)

الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 13 بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم)607/2021.

68I

CNTP

CNTP
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CNTP

مدينة الوحدة الشطر االول بلوك ب 

رقم 31 ، 70000، العيو2 املغرب

CNTP شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوحدة الشطر االول بلوك ب رقم 

31 - 70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
36197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.CNTP(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إنجاز) ( للبرائع.) الوطني  البر5 
وتنفيذ كافة أعمال الهندسة املدنية)
أو) العامة  الجهات  والطرق لحساب 
والصرف) الطرق  الخاصة.أعمال 
الصحي وأعمال الحفر.أعمال تركيب)
والهاتفية. الكهربائية  الشبكات 
التمثيل) وكذلك  والتصدير  الستيراد 
وجميع) املاركات  لجميع  التجار5 

املنتجات واملواد.اعمال البناء).
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
بلوك ب رقم) االول  الشطر  الوحدة 

31 - 70000)العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنقادوس  ربيع  السيد 
تجزئة السعادة م س)1)عمارة)6)شقة))
البيراء) الدار  ((0(0( االلفة) (18

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() بنقادوس  ربيع  السيد 
تجزئة السعادة م س)1)عمارة)6)شقة))
البيراء) الدار  ((0(0( االلفة) (18

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1195/2021.

69I
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FIDUCINFO

دجاج بوكريشة
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCINFO

رقم )B1 إقامة فجوة شارع الحسن 

) مراكش ، 20000، مراكش املغرب

دجاج بوكريشة شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر في 

الطابق األر�صي تجزئة الحسن II رقم 

222 سوكومة - مراكش -  - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

دجاج) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

بوكريشة.

تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدواجن.

متجر في) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

الطابق األر�صي تجزئة الحسن)II)رقم)

 20000 (- ( (- -)مراكش) 222)سوكومة)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد مصطفى ملزوكي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى ملزوكي عنوانه)ا()

تجزئة الحسن)II)رقم)222)-سوكومة-)

مراكش-))20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد مصطفى ملزوكي عنوانه)ا()

تجزئة الحسن)II)رقم)-222سوكومة-)

مراكش-)20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)08)))1.

70I

STE SAHEL DINDE

ساحل شوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SAHEL SHOP

 Z.I(RT(PRINCIPALE 3603 HAD

 SOUALEM ، 26400، HAD

SOUALEM MAROC

ساحل شوب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية حد السوالم  طريق  

 BERRECHID 26400  3603

BERRECHID MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(027

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)ساحل)

شوب.

البيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بتقسيط جميع املنتجات الغذائية.

املنطقة) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

الصناعية حد السوالم))طريق))3603  

 BERRECHID (6200 BERRECHID

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() احمد  موهما2  السيد 

البيراء) ((0370 زنقة املوز انفا) ((7

املغرب.

السيد موهما2 محمد عنوانه)ا()

البيراء) ((0(10 ( اوباها) زنقة  (8

املغرب.

الهاشمى) موهما2  السيد 

كليفورنيا) لكرة  ياسمي2  عنوانه)ا()

0610))البيراء)املغرب.

السيد موهما2 عبدهلل عنوانه)ا()

املغرب) ( املنصور) يعقوب  ((8(

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() احمد  موهما2  السيد 

البيراء) ((0370 زنقة املوز انفا) ((7

املغرب

السيد موهما2 محمد عنوانه)ا()

8)زنقة اوباها)10)0))البيراء)املغرب

الهاشمى) موهما2  السيد 

كليفورنيا) لكرة  ياسمي2  عنوانه)ا()

0610))البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)10).

71I

OUTSOURCING ADVISORY

كرفيل انفسطمنة منجمنة 

 KERVILLE INVESTMENTS

MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUTSOURCING ADVISORY

 RUE(AIT(OURIR ، 22000، 27

CASABLANCA MAROC

كرفيل انفسطمنة منجمنة 

 KERVILLE INVESTMENTS

MANAGEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 3 شارع 

أيت أورير  - 0200) دار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2993(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)كرفيل) اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

 KERVILLE منجمنة) انفسطمنة 

 INVESTMENTS MANAGEMENT

االستثمار في) (: غرض الشركة بإيجاز)

أسهم رأس املال في شركات من جميع)

القطاعات.

شارع) (3 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

البيراء) دار  ((0200 (- ( أورير) أيت 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1 ( (: حوتي) جالل  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9304

 TOWER FINANCIAL الشركة)

 100 حصة بقيمة) (GROUP( :( ( 999

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جالل حوتي عنوانه)ا()فيال)
  13100 ( با5) بوزنيقة  بيس  (( رقم)

بوزنيقة املغرب.

 TOWER FINANCIAL الشركة)

أنفا) شارع  (131 عنوانه)ا() (GROUP
 (0200 ب) (11 ريزيدنس ازور مكتب)

دار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد جالل حوتي عنوانه)ا()فيال)
  13100 ( با5) بوزنيقة  بيس  (( رقم)

بوزنيقة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772779.

7(I

STE SAHEL DINDE

ساحل  داند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SAHEL DINDE

 DOUAR BRAHMA HAD

 SOUALEM(BERRECHID ،

26400، BERRECHID(MAROC

ساحل  داند شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 DOUAR وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 BRAHMA HAD SOUALEM

 BERRECHID(BERRECHID 26400

BERRECHID MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)ساحل))

داند.
انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) وتفقيسه  البيض  انواع  جميع 

املحاضن.
 DOUAR(:(عنوا2 املقر االجتماعي
 BRAHMA HAD SOUALEM
 BERRECHID BERRECHID (6200

.BERRECHID MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() احمد  موهما2  السيد 
الدار) ((0370 املوز) زنقة  ((7 فيال)

البيراء)املغرب.
السيد مؤهما2 محمد عنوانه)ا()
الدار) ((0(10  8 رقم) اوباها  زنقة 

البيراء)املغرب.
الهاشمي) موهما2  السيد 
تجزءة ياسمينا كليفورنيا) عنوانه)ا()

0)01))الدار البيراء)املغرب.
السيد موهما2 عبدهللا عنوانه)ا()
الدار) ((0200 يعقوب املنصور) ((8(

البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() احمد  موهما2  السيد 
الدار) ((0370 املوز) زنقة  ((7 فيال)

البيراء)املغرب
السيد مؤهما2 محمد عنوانه)ا()
الدار) ((0(10  8 رقم) اوباها  زنقة 

البيراء)املغرب
الهاشمي) موهما2  السيد 
تجزءة ياسمينا كليفورنيا) عنوانه)ا()

0)01))الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)11).

73I

STE GEST CLA COM SARL

 STE SAHRAOUI OMADI

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE SAHRAOUI OMADI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

تدفالت تغزوت تنغير  - 800)2 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

10((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) ((8

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SAHRAOUI OMADI SARL

و) -البناء) (: غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة)

-تركيب االلواح الشمسية)

-)بناء)أو صيانة مسارات االتصال)

و))أنابيب املياه و الصرف الصحي.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

تدفالت تغزوت تنغير))-)800)2)تنغير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: محمد) العزيز5  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد العزيز5 عبد االله)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز5 محمد عنوانه)ا() السيد 
0)23))ميدلت) اغبالو املركز ميدلت)

املغرب.
االله) عبد  العزيز5  السيد 
 120 تجزئة املعزوزية رقم) عنوانه)ا()
طريق اسفي مراكش)20000)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
العزيز5 محمد عنوانه)ا() السيد 
0)23))ميدلت) اغبالو املركز ميدلت)

املغرب
االله) عبد  العزيز5  السيد 
 120 تجزئة املعزوزية رقم) عنوانه)ا()
طريق اسفي مراكش)20000)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (11 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)21.

72I

STE GEST CLA COM SARL

STE MANAMAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE MANAMAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دور 
تعدادات ايت هاني تنغير  - 800)2 

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MANAMAN SARL AU

-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع))لحساب الغير)

-)البناء)و االشغال املختلفة).

دور) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 2(800 (- ( تعدادات ايت هاني تنغير)

تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( املكاو5 جمال) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( املكاو5 جمال) السيد 

 2(800 تنغير) هاني  ايت  تعدادات 

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( املكاو5 جمال) السيد 

 2(800 تنغير) هاني  ايت  تعدادات 

تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)0))تحت رقم))9).

7(I

مكتب االستشارات واملحاسبة

PARTEON ADVICE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة

6, شارع القدس, تابريكت ، 11000، 

سال املغرب

PARTEON ADVICE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 197, شارع 

املقاومة, الطابق السادس. - 0000)  

الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

292(03

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PARTEON ADVICE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية..

 ,197 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- السادس.) الطابق  املقاومة,) شارع 

0000)))الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( السيد بياز صالح):)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

رقم) بياز صالح عنوانه)ا() السيد 

السالم)) حي  إضافي,) (11 بلوك) (,(8

11030)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

رقم) بياز صالح عنوانه)ا() السيد 

السالم) حي  إضافي,) (11 بلوك) (,(8

11030)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)2)97.

76I

PHARMACIE BAB SALMIA

ERES INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ERES(INVEST  SARL

9) شارع الزرقطوني الطابق 7 

الشقة 0) 9) شارع الزرقطوني 

الطابق 7 الشقة 0)، 60)0)، الدار 

البيراء املغرب

ERES INVEST   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

الزرقطوني الطابق 7 الشقة 0)  - 

60)0) الدار البيراء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.393027

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد سحراو) )ة() تفويت السيد)

 32 أصل) من  اجتماعية  حصة  (32

)ة()هشام زين) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)01)مارس)1)0).

جميل سحراو) )ة() تفويت السيد)

 33 أصل) من  اجتماعية  حصة  (33

)ة()هشام زين) السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)01)مارس)1)0).

تفويت السيد))ة()دنيا سحراو)33 

حصة اجتماعية من أصل)33)حصة)

)ة()هشام زين بتاريخ) السيد) ( لفائدة)

01)مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 09 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772132.

77I

AL HISBA FISC  

DOCA FOOD
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

DOCA FOOD شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الزنقة 

7 الرقم ) الطابق ) الشقة رقم 

2 السعادة سيد5 البرنو�صي الدار 

البيراء - 0600) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DOCA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.FOOD
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غرض الشركة بإيجاز):)-)االستيراد)

غير) و  املباشرة  التجارة  و  والتصدير 

املباشرة لجميع املواد الغذائية.

-)البيع)،الشراء،التجارة)،االستيراد)

و التصدير لجميع املواد الغذائية.

-)التغذية العامة)،)التجارة و توزيع)

جميع املواد.

عموما كل العمليات التجارية،) (-

املنقولة) غير  او  املنقولة  املالية 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذكور أعاله و التي تساهم)

في تنمية الشركة..

الزنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 2 الشقة رقم) (( الطابق) (( الرقم) (7

الدار) البرنو�صي  سيد5  السعادة 

البيراء) الدار  ((0600 (- البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

امي2) محمد  منتصر  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

امي2) محمد  منتصر  السيد 

 39 اقامة) (( س) م  البدر  عنوانه)ا()

الدار) ((0((0 الرقم)7)عي2 السبع)))

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

امي2) محمد  منتصر  السيد 

 39 اقامة) (( س) م  البدر  عنوانه)ا()

الدار) ((0((0 السبع) عي2  (7 الرقم)

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)61)772.

78I

مكتب االستشارات واملحاسبة

M A R I Z O

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب االستشارات واملحاسبة

6, شارع القدس, تابريكت ، 11000، 

سال املغرب

M A R I Z O شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أنا�صي 

36, عمارة )2, رقم 10, أهل لغالم - 

9620) الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29(827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M A R(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.I Z O

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع على) نقل  (- املتنوعة) البناء)

إستيراد) ( (- الصعيد الوطني والدولي)

وتصدير..

أنا�صي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- أهل لغالم) (,10 )2,)رقم) 36,)عمارة)

9620))الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( السيد بياز صالح):)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) بياز صالح عنوانه)ا() السيد 

السالم) حي  إضافي,) (11 بلوك) (,(8

11030)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
رقم) بياز صالح عنوانه)ا() السيد 

السالم) حي  إضافي,) (11 بلوك) (,(8

11030)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)28)11.

79I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

 STE ZAHRAT NAIM

BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAITRE ZOHRA KOSTIT

12، شارع باستور، الطابق الثاني 
رقم 07 ، 90000، طنجة املغربي

 STE ZAHRAT NAIM BUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

الركايع تجزئة أمل رقم 28 الطابق 

السفلي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112629

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ZAHRAT NAIM BUILDING

:)-اإلنعاش) غرض الشركة بإيجاز)

العقار5 في إطار القانو2))18-9 

شراء،)استغالل،)تصنيع،)تمثيل،)

املواد) جميع  وتصدير  استيراد  بيع،)

جميع) في  البناء) ( املتعلقة) واالدوات 

أنواع أشكاله.

املتعلقة) الخدمات  تقديم 

باملجال) يتعلق  ما  وكل  بالسفر،)

السياحي،)

الشركات) جميع  في  املشاركة 

عن) سواء) مماثل  هدف  لها  التي 

طريق االكتتاب في الزيادات في رأس)

إنجاز) تأسيس شركات جدد،) املال،)

بالتشارك مع شركات أخرى عمليات)

تدخل في نطاق هدف الشركة.

العمليات) كل  عامة،) وبصفة 

املنقولة) الصناعية،) التجارية،)

غير) أو  مباشرة  عالقة  لها  والثابتة 

مباشرة بهدف الشركة أو من شأنها)

املساهمة في تطوير الشركة.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الطابق) (28 رقم) أمل  تجزئة  الركايع 

السفلي)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيد عبد السالم أكد5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة مليكة أكد5):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ندى أكد5)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: أكد5) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: أكد5) ياسمي2  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

أكد5) السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة األمل)1)زنقة))2)رقم)

10 90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() أكد5  مليكة  السيدة 

تازة) باب  صالح  بني  العزايب  دوار 

90000)شفشاو2 املغرب.
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عنوانه)ا() أكد5  ندى  السيدة 
 10 رقم) (2( زنقة) (1 األمل) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() أكد5  فاطمة  السيدة 
 10 رقم) (2( زنقة) (1 األمل) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

السيدة ياسمي2 أكد5 عنوانه)ا()
 10 رقم) (2( زنقة) (1 األمل) تجزئة 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

أكد5) السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة األمل)1)زنقة))2)رقم)

10 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1)9).

80I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

 R.O.O.J.A. .AS BUILDING

PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAITRE ZOHRA KOSTIT

12، شارع باستور، الطابق الثاني 
رقم 07 ، 90000، طنجة املغربي

 R.O.O.J.A. .AS(BUILDING

PROMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 28، زنقة 

أنوال رقم 3) - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112727

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 R.O.O.J.A. .AS BUILDING

.PROMO SARL

:)-اإلنعاش) غرض الشركة بإيجاز)

العقار5 في إطار القانو2))18-9

شراء،)استغالل،)تصنيع،)تمثيل،)

املواد) جميع  وتصدير  استيراد  بيع،)

جميع) في  البناء) املتعلقة  واالدوات 

أنواع أشكاله.

املتعلقة) الخدمات  تقديم 

باملجال) يتعلق  ما  وكل  بالسفر،)

السياحي،

الشركات) جميع  في  املشاركة 

عن) سواء) مماثل  هدف  لها  التي 

طريق االكتتاب في الزيادات في رأس)

إنجاز) تأسيس شركات جدد،) املال،)

بالتشارك مع شركات أخرى عمليات)

تدخل في نطاق هدف الشركة.

العمليات) كل  عامة،) وبصفة 

املنقولة) الصناعية،) التجارية،)

غير) أو  مباشرة  عالقة  لها  والثابتة 

مباشرة بهدف الشركة أو من شأنها)

املساهمة في تطوير الشركة..

(،28 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
90000)طنجة)  -  (3 زنقة أنوال رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

123)حصة) ( (: السيد عمر ورياش)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 123 ( (: ورياش) عثما2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 11( ( (: السيدة رشيدة الشتنوف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة جها2 ورياش):))73)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

123)حصة) ( (: السيد علي ورياش)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 123 ( (: ورياش) بكر  أبو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سعيد ورياش):))123)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ورياش  عمر  السيد 

زيدو2) ابن  زنقة  تشريف  إقامة  (12

طنجة) (90000  32 رقم) (7 الطابق)

املغرب.

عنوانه)ا() ورياش  عثما2  السيد 

 90000  17 رقم) زيدو2  ابن  زنقة 

طنجة املغرب.

الشنتوف) رشيدة  السيدة 

 17 رقم) زيدو2  ابن  زنقة  عنوانه)ا()

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() ورياش  جها2  السيدة 

كاليفورنيا)) ((( رقم) (( تجزئة الكولي2)

0000))الدار البيراء)املغرب.

عنوانه)ا() ( ورياش) علي  السيد 
زنقة ابن زيدو2)17)رقم)10أ))90000 

طنجة املغرب.

بكر ورياش عنوانه)ا() أبو  السيد 

 90000  17 رقم) زيدو2  ابن  زنقة 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا() ورياش  سعيد  السيد 

 90000  17 رقم) زيدو2  ابن  زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ورياش  عمر  السيد 

زيدو2) ابن  زنقة  تشريف  إقامة  (12

طنجة) (90000  32 رقم) (7 الطابق)

املغرب

عنوانه)ا() ورياش  عثما2  السيد 

 90000  17 رقم) زيدو2  ابن  زنقة 

طنجة املغرب

بكر ورياش عنوانه)ا() أبو  السيد 

 90000  17 رقم) زيدو2  ابن  زنقة 

طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3001.

81I

N(M CONSEIL-SARL

SUNSHINE WORKS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

N(M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SUNSHINE WORKS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي تجزئة 

العمرا2 رقم 1629 سلوا2 - 000)6 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.16(77

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 أبريل) (06 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)التجارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)762.

8(I

Mekouar consulting

SAOUT TOUR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Mekouar consulting

تجزئة االسماعليلية رقم 1310 

القنيطرة ، 12000، القنيطرة 

املغرب

SAOUT TOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 8 

رقم 2) معمورة القنيطرة  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(6(39

في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(0 غشت) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

SAOUT TOUR
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمي2
 8 طريق) االجتماعي  املقر  عنوا2 

رقم)2))معمورة القنيطرة
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)
 100000 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
1000)حصة) السيد سعد ساوت)

بقيمة)100)درهم للحصة-
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ساوت  سعد  السيد 
القنيطرة) معمورة  ((2 رقم) (8 طريق)

املغرب
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ساوت  سعد  السيد 
القنيطرة) معمورة  ((2 رقم) (8 طريق)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتنبر)0)0))-)تحت رقم)79326 -

83I

STE RITAJ STAR

STE RITAJ STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE RITAJ STAR
 MAKATIB(MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES(MAROC
STE RITAJ STAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 MAG5 N وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 10 RUE(YARMOUK(LIDO(IMM

 KHALFAOUI(FES - 30000 FES

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

671(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.RITAJ STAR

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 CAFETERIA

.LAITEIER

 MAG( N(:(عنوا2 املقر االجتماعي

 10 RUE YARMOUK LIDO IMM

 KHALFAOUI FES - 30000 FES

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: بلم) السيد صالح مهد5 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة منية نمروك):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صالح مهد5 بلم عنوانه)ا()

 3 شقة) (1 تجزئة الخزامة طابق) (70

0000))الدار البيراء)املغرب.

عنوانه)ا() نمروك  منية  السيدة 

رقم) الخزامة  تجزئة  ليساسفة 

الدار) ((0000   3 شقة) (1 طابق) (70

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد صالح مهد5 بلم عنوانه)ا()

 3 شقة) (1 تجزئة الخزامة طابق) (70

0000))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (06 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)))16.

82I

FLASH ECONOMIE

مــــــــــــاوي
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مــــــــــــاو5

شركة محدودة املسؤولية بشريك 

منفرد

رأسمالها 10.000 درهم

مقرها بالدار البيراء، 3)، شارع 
إدريس السالو5

األستاذ) تلقاه  عقد  بمقت�صى  (/1

جواد السقاط،)موثق بالدار البيراء)

وضع) تم  (،(0(1 مارس) (19 بتاريخ)

محدودة) لشركة  الرئي�صي  القانو2 

ذات) منفرد،) بشريك  املسؤولية 

الصفات التالية

ذات) شركة  مــــــــاو5  ( التسمية:)

املسؤولية املحدودة بشريك منفرد

الهدف:)تهدف الشركة إلى الشراء،)

التهيئة،) بالكراء،) األخذ  االبتكار،)

مقهى) أجل  من  مقر  وكراء) التسيير 

ومطعم.

العمليات،) جميع  عامة  وبصفة 

التقنية،) الصناعية،) (، التجارية)

املالية و الغير العقارية والعقارية والتي)

لها صلة بهدف الشركة.

املقر الرئي�صي:)يوجد املقر الرئي�صي)

شارع) ((3 البيراء،) بالدار  للشركة 
إدريس السالو5

كمدة) سنة  (99 حددت) املدة:)

تاريخ) من  ابتداءا  للشركة  قانونية 

تقييدها بالسجل التجار5.

رأسمال الشركة):)
في) الشركة  مال  رأس  حدد  (
 100 على) مقسم  درهم  (10.000
درهم للحصة،) (100 حصة من فئة)
الشريك) اكتتبت جميعها من طرف 

املنفر السيد هشام وهبي.
هشام) السيد  عي2  ( التسيير:)
وهبي كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محددة.
)/)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
للدار) التجارية  للمحكمة  الربط 
البيراء)السجل التجار5 تحت عدد)

773339)بتاريخ)))أبريل)1)0).
بالسجل) الشركة  تقييد  تم  (/3
التجار5 للدار البيراء)بتاريخ)))أبريل)
بالسجل التحليلي تحث عدد) ((0(1

.29781(
بمثابة مقتطف وبيا2

د جواد السقاط

8(I

360TRANSPORT

360TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

360TRANSPORT
)33 شارع ابراهيم الروداني الطابق 
الخامس رقم 1) اقامة الريحا2، 
املعاريف الرمز البريد5   0330) 

الدار البيراء املغرب
360TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

)33 شارع ابراهيم الروداني الطابق 
الخامس رقم 1) اقامة الريحا2، 
املعاريف الرمز البريد5   0330) 

الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29(307
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.360TRANSPORT
:)متعهد في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل البرائع).
عنوا2 املقر االجتماعي):))33)شارع)
الخامس) الطابق  الروداني  ابراهيم 
املعاريف) الريحا2،) اقامة  ((1 رقم)
الرمز البريد5)))0330))الدار البيراء)

املغرب
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
NET LOGISTIC(الشركة

100)درهم) 00))حصة بقيمة) ( (: ( (
للحصة).

ARCHANE ILYAS((الشركة
100)درهم) 0)))حصة بقيمة) ( (: ( (

للحصة).
)7)حصة) ( (: السيدة خولة شوقي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد رضا السمور5):)))7)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
0))حصة) ( (: السيدة سالمة فتيح)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد هللا زروالي):))0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
الشركة) /إسم  ونسب) إسم  (
 NET املساهم)ة(() أو  ( الشريك)ة()

 LOGISTIC
العنوا2)))129)شارع حسن الصغير)
3،)لؤلؤة جاسم،) العمارة س الطابق)
درب عمر الرمز البريد5)))0080))الدار)

البيراء)املغرب
الصفة)))السيد الياس عرشا2

التسيرية) تجزئة  (16 ( ( العنوا2)
الطابق السفلي,)الشقة)1)عي2 الشق)

0270))الدار البيراء)املغرب
السيدة خولة شوقي

العنوا2 حي البركة)))شارع محمد)
بوزيا2 رقم)733

الدار) ((0620 ( ( البريد5) الرمز 
البيراء)املغرب

الصفة)))السيد رضا السمور5
الدوردو2) زنقة  (19 ( ( العنوا2)

الجيرو2
الدار) ((0(00 ( ( البريد5) الرمز 

البيراء))املغرب
الصفة)))السيد عبد هللا زروالي

 102 عي2 الشق زنقة) ( ( العنوا2)
رقم)8  

الدار) ((0270 ( ( البريد5) الرمز 
البيراء)املغرب

فتيح) سالمة  السيدة  ( ( الصفة)
العنوا2))))7)زنقة سهيل لحسن الرمز)

البريد5)))0080))الدار البيراء
املغرب

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسير5 الشركة

الصفة السيد الياس عرشا2
التسيرية) تجزئة  (16 العنوا2)
الطابق السفلي,)الشقة)1)عي2 الشق)
الرمز البريد5)))0270))الدار البيراء

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)770926.
86I

Cabinet Central Consulting and Accounting

شركة املركزية االستشارة 
واملحاسبة

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Cabinet Central Consulting and
Accounting

 Marjane 2 APPT 3 ، ,((1
50050، Meknes(Maroc

شركة املركزية االستشارة واملحاسبة 
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 1))، 
مرجا2 ) شقة 3 - 0)00) مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(3037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

املركزية االستشارة واملحاسبة.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)1))،)
مكناس) ((00(0  -  3 شقة) (( مرجا2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( فاتحي) منتصر  السيد 
) 0)00))مكناس) 1))،)مرجا2) رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( فاتحي) منتصر  السيد 
) 0)00))مكناس) 1))،)مرجا2) رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)-.
87I

ECOGEF

SERV-PAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC

SERV-PAR شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيراء - 

0330) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29(((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

SERV- (: اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

.PAR

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيع) (/ بيع معدات و لوازم الصيد) (/

جميع ادوات الصيد.

زنقة) (13 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)

(- البيراء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1

0330))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا صيراح):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

صيراح) هللا  عبد  السيد 

اقامة) (1 النجد) تجزئة  عنوانه)ا()

الجديدة) (1 الشقة) (( و) د1) النجد 

2000))الجديدة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

صيراح) هللا  عبد  السيد 
اقامة) (1 النجد) تجزئة  عنوانه)ا()
الجديدة) (1 الشقة) (( و) د1) النجد 

2000))الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)3)106.

88I

MOHAMED SAFRIOUI

ZAINA EMERGENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ZAINA EMERGENCE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 

زنيت 1 تجزئة سفيم رقم 19 و 0) 
سيد5 معروف  - 0000) الدار 

البيراء  املغرب.
تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.236989

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي2) ((0(1 مارس) ((( املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()سكوه))

محمد كمسير آخر.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772797.

89I

RAHHALI CONSEIL

SERDIMAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot al azzouzia marrakech 128(

، 40000، Marrakech(Maroc

SERDIMAR شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 2 
املنطقة الصناعية، دوار ايت أوعزو، 

ايت تومرت، حربيل، مراكش - 
20000 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.20((9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 فبراير) (0( في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
دوار) بالعنوا2  الكائن  و  (- التسمية)
الصويرة) أيت حماد جماعة أوناغة،)
الصويرة املغرب و) (22000 (- أوناغة)
املسير من طرف السيد)ة()املريني دنيا)

موال5 حفيظ.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)133.
90I

GHALIA MONEY

GHALIA MONEY
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHALIA MONEY
 LOCAL SIS A AVENUE PASTEUR

 N 68 ، 24000، EL(JADIDA
MAROC

GHALIA MONEY شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 LOCAL وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 SIS(A(AVENUE(PASTEUR(N 68 -
24000 EL(JADIDA(Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
179((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.GHALIA MONEY

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال على الصعيد الوطني و الدولي.

 LOCAL (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 SIS A AVENUE PASTEUR N 68 -

.(2000 EL JADIDA Maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خم�صي طه يسي2 عنوانه)ا()

 EL JADIDA (2000(17)درب طاهور

.Maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد خم�صي طه يسي2 عنوانه)ا()

 EL JADIDA (2000(17)درب طاهور

Maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالجديدة  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (1(

.((1111(101(811

91I

مكتب توثيق

RIAD CHIBANI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب توثيق

اقامة الباتول الطابق الثاني زاوية 

شارع محمد الخامس و زنقة محمد 

البقال جليز مراكش ، 20000، 

مراكش املغرب

RIAD CHIBANI شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املدينة، 

2) درب مجاط، حي باب أيال2 ------ 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113291

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.CHIBANI

إقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قصيرة) أخرى  إقامات  و  سياحية 

املدى

إقامة و سكن مغطى

كراء)الغرف)

تنظيم رحالت و زيارات سياحية،)

تنظيم خدمات سياحية

بيع قطع فنية أو حرفية..

املدينة،) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

2))درب مجاط،)حي باب أيال2)------)

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

19.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ليمار5) دومينيك  جو2  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (190.000

للحصة).

(: ليمار5) دومينيك  جو2  السيد 

190000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
ليمار5) دومينيك  جو2  السيد 

2))درب مجاط،باب أيال2) عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسير5 الشركة:

ليمار5) دومينيك  جو2  السيد 
2))درب مجاط،باب أيال2) عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)0))تحت رقم)789))1.
9(I

PRACOFOR SARL

HAIDI CAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

PRACOFOR SARL
31 ، شارع القدس ، 60000، وجدة 

املغرب
HAIDI CAR   شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف ابن تاشفي2، رقم 6 عمارة 
بنرحو الطابق األول - 60000 وجدة 

اململكة املغربية.
تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(7((9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تعيي2) ((0(1 أبريل) (0( املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()الغاز5))

سهام كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم))136.
93I

ALEL CAR sarl

ALEL CAR sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALEL CAR sarl
شارع الحسن الثاني رقم )16 

الحاجب ، 1000)، الحاجب املغرب
ALEL CAR sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني الرقم )16 الحاجب - 

1000) الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(30(3

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALEL (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.CAR sarl

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو2 سائق.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الحسن الثاني الرقم))16)الحاجب)-)

1000))الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد أحمد محمد املاجد)

درهم) (((0.000 بقيمة) حصة  (1 ( (:

للحصة).

حصة) (1 ( (: السيد محمد اليبر5)

بقيمة)0.000)))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد أحمد محمد املاجد)

املتحدة) العربية  االمارات  عنوانه)ا()

88878)دبي االمارات العربية املتحدة.

عنوانه)ا() اليبر5  محمد  السيد 

الحاجب) اقدار  الحسي2  بن  ايت 

1000))الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() اليبر5  محمد  السيد 

الحاجب) اقدار  الحسي2  بن  ايت 

1000))الحاجب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1938.

92I

بن علي لألستشارة ش م م

 AMENAGEMENT ET
INNOVATION AGRICOLES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م
))9 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 20000، مراكش املغرب
 AMENAGEMENT ET

  INNOVATION AGRICOLES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم ))9 
تجزئة املسار طريق اسفي  مراكش - 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113673
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 AMENAGEMENT ET (:

. INNOVATION AGRICOLES
دراسة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وتنفيذ مشاريع الر5 املحلية.
-)معدات الضخ.

ومساحات) سباحة  حمامات  (-
خرراء.

املعدات) وتصدير  استيراد  (-
الصناعية.

-)األعمال املدنية؛
-)أعمال مختلفة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)))9 
(- )مراكش) تجزئة املسار طريق اسفي)

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد علي العيوض):))00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: الرامي) مصطفى  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العيوض  علي  السيد 
 8((00 ( االخصاص) تكنيت  ودادية 

افني))املغرب.
السيد مصطفى الرامي عنوانه)ا()
  102 عمارة) الفرل  اقامة  (303

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() العيوض  علي  السيد 
 8((00 ( االخصاص) تكنيت  ودادية 

افني))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)926))1.
9(I

transparence(fiscale

LA MIA CUCINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc
LA MIA CUCINA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 2 حي 
الحسني 3 طريق ايموزار - 0)300 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67377
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MIA CUCINA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمات) وجميع  السريعة  املاكوالت 

املطاعم).

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- ايموزار) طريق  (3 الحسني) حي  (2

0)300)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جو2 فرانسوا بوريل):))320 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: محمد) الرفاعي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: مريم) الغياتي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوريل) فرانسوا  جو2  السيد 

 1 الزهور) حي  (106 فيال) عنوانه)ا()

فاس) (300(0 الشقف) عي2  طريق 

املغرب.

عنوانه)ا() محمد  الرفاعي  السيد 

فاس) واد  املرجة  محمد  تجزئة  ((3

0)300)فاس املغرب.

عنوانه)ا() مريم  الغياتي  السيدة 

طريق عي2) (1 الزهور) حي  (106 فيال)

الشقف)0)300)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

بوريل) فرانسوا  جو2  السيد 

 1 الزهور) حي  (106 فيال) عنوانه)ا()

فاس) (300(0 الشقف) عي2  طريق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1867.

96I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ألو يوسف
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخاز2 الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 22000، 

الصويرة املغرب

ألو يوسف  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

موال5 عبد هللا زنقة 2 رقم 8 العيو2  

- 22000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

31(33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(0 مارس) (13

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ألو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

يوسف).

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير األجهزة اإللكترونية).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
موال5 عبد هللا زنقة)2)رقم)8)العيو2))

- 22000)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفريلة) بو  يوسف  السيد 

عنوانه)ا()دوار الرراضرة انكا اسفي))

26000)اسفي))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الفريلة) بو  يوسف  السيد 

عنوانه)ا()دوار الرراضرة انكا اسفي))

26000)اسفي))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

0))مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

0)0))تحت رقم)816.

97I

ديوا2 االستاذ ابراهيم القصير

DAR MAROC ADAMAS
إعال2 متعدد القرارات

ديوا2 االستاذ ابراهيم القصير

شارع محمد الخامس اقامة 

السنتي�صي رقم )) الطابق 6 مكتب 
رقم )7 ، 0000)، مكناس املغرب

DAR MAROC ADAMAS  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: ازرو كلم 6 

طريق مكناس - 3100) ازرو املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.18397

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)دجنبر)0)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

فوت السيد نزار سمير جواد الجواد-)

السيدة نادية الصبار-السيدة حاجة)

البهالي اصالة عن نفسها ونيابة عن)

ابنائها القاصرين السيد هيثم جواد)

جواد) أيمن  -السيد  ( الجليل) عبد 

جواد) مروة  االنسة  و  الجليل  عبد 

التي) الحصص  كافة  ( الجليل) عبد 

 DAR MAROC يملكونها في الشركة)

كريم) للسيد  لفائدة  ( (ADAMAS

عبد) جواد  سداد  السيد  و  ( مجيد)

الجليل الجواد مناصفة بينهما)

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
تم تعيي2 السيد كريم مجيد))و السيد)
الجواد) الجليل  عبد  جواد  سداد 
مسيرين للشركة مع التوقيع املنفرد))

ألحد من املسيرين)
قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
االستثنائي) العام  الجمع  بمقت�صى 
تمت استقالة) (05/04/2021 بتاريخ)
الجواد) جواد  سمير  نزار  السيد 
-السيدة حاجة البهالي والسيدة نادية)
الصبار من مهامهم كمسيرين للشركة)
قرار رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)
تم تحديت النرام األسا�صي للشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
على) مساهمو2  الشركاء) اصبح 
السيد كريم مجيد) (- (: الشكل التالي)
جواد) سداد  سيد  (- حصة) (18000

عبد الجليل الجواد)18000 - 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (07 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1781.
98I

ديوا2 االستاذ ابراهيم القصير

CORDOBA IMMO BTP
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوا2 االستاذ ابراهيم القصير
شارع محمد الخامس اقامة 

السنتي�صي رقم )) الطابق 6 مكتب 
رقم )7 ، 0000)، مكناس املغرب
CORDOBA IMMO BTP شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حمام 
الزهوة شقة 1، الزهوة  - 0000) 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
((971

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
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مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CORDOBA IMMO BTP
غرض الشركة بإيجاز):):-)اإلنعاش)

العقار5).
حمام) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 (0000 (- ( الزهوة) (،1 شقة) الزهوة 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسفي)) مصطفى  السيد 
الصناعي)) لباطريوزالحي  (( عنوانه)ا()

0000))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
يوسفي)) مصطفى  السيد 
الصناعي)) لباطريوزالحي  (( عنوانه)ا()

0000))مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1860.

99I

FRIGO INVEST

FRIGO INVEST
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FRIGO INVEST
زنقة » L « الحي الصناعي عي2 السبع 

الدار البيراء ، 90)0)، الدار 
البيراء املغرب

FRIGO INVEST شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 »L« وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة

الحي الصناعي عي2 السبع - 90)0) 

الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

292683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRIGO(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.INVEST

إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مستودع للتبريد.

 «L«(عنوا2 املقر االجتماعي):)زنقة

 (0(90 (- الحي الصناعي عي2 السبع)

الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أحمد) مشرح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أحمد  مشرح  السيد 

 1 رقم) (10 زنقة) (( تجزئة كاليفورنيا)

الدارالبيراء) ((01(0 ( ( كاليفورنيا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() أحمد  مشرح  السيد 

 1 رقم) (10 زنقة) (( تجزئة كاليفورنيا)

الدارالبيراء) ((01(0 ( كاليفورنيا)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)770307.

100I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

PRESOSTUBE INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

 AVENUE ABDELKARIM

 ELKHATABI RESIDENCE

 JAWAD(IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME

 ETAGE(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 PRESOSTUBE INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد 109 

الطابق 3 شقة 23 كليز مراكش 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1131((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PRESOSTUBE INDUSTRIE

غرض الشركة بإيجاز):)السباكة و)

الكهرباء)و البناء)و الصباغة و التبليط)

وغيرها من أشغال البناء.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
جواد) اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
109)الطابق)3)شقة)23)كليز مراكش)

20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد حسن مسكوب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسن مسكوب))عنوانه)ا()
 2(086 ( الحوز) توامة  توفليحت 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد حسن مسكوب))عنوانه)ا()
 2(086 ( الحوز) توامة  توفليحت 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)286))1.
101I

sofoget

TRANDALOUS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
TRANDALOUS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
78) شارع محمد الخامس شقة )   

12000  القنيطرة  املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(8((7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(0 دجنبر) ((( في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
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و الكائن بالعنوا2 الرباط) (- التسمية)
22)زنقة أوكيمد2 شقة رقم)))أكدال)

من) املسير  و  املغرب  الرباط  (----- (-

طرف السيد)ة()الداود5))عبد االله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)))00)8.

10(I

sofoget

WPD SUPPORT SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

WPD SUPPORT SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  الرباط 

محج الرياض مكتب طابق ) ب 

)/01 و ب )/)0 حي الرياض- - ------

-----  الرباط  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(1(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WPD (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.SUPPORT SERVICES

تسويق)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدفع اإللكترونية و منتجات مالية.

الرباط) ( (: عنوا2 املقر االجتماعي)

ب) (( طابق) مكتب  الرياض  محج 

5/01)و ب)5/02)حي الرياض-)الرباط))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))ر�صى هللا السيبار5):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: فيليب) لوك  ماكيستو  ( السيد)

900)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

 100 (: السيبار5) ر�صى هللا  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.

(: فيليب) لوك  ماكيستو  ( السيد)

900)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيبار5) هللا  ر�صى  ( السيد)

(-------- املغرب) القنيطرة  عنوانه)ا()

القنيطرة املغرب.

فيليب) لوك  ماكيستو  ( السيد)

عنوانه)ا())كندا)-----))كندا))كندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيبار5) هللا  ر�صى  ( السيد)

القنيطرة) (----- القنيطرة) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم)776)11.
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ATIFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

ATIFOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

27 زنقة عمر ابن العاص إقامة 

اسماعيل مكتب رقم 2 - 12000  

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ATIFOOD

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

غدائية

)بيع و صنع األجبا2

)استيراد و تصدير.

عنوا2 املقر االجتماعي):))القنيطرة)
إقامة) العاص  ابن  عمر  زنقة  (27

  12000  -  2 رقم) مكتب  اسماعيل 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 330 ( (: عثما2) ( مربوح) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد))مربوح عبد الرحيم):))330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 320 ( (: مربوح مصطفى) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 (: عثما2) ( مربوح) ( السيد)

بقيمة)100)درهم.

السيد))مربوح عبد الرحيم):)330 

بقيمة)100)درهم.

 320 (: مصطفى) مربوح  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عثما2 عنوانه)ا() ( مربوح) ( السيد)

القنيطرة)) ( (12000 القنيطرة املغرب)

املغرب.

الرحيم) عبد  مربوح  ( السيد)

 12000 املغرب) القنيطرة  عنوانه)ا()

القنيطرة))املغرب.

السيد))مربوح مصطفى عنوانه)ا()

القنيطرة)) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عثما2 عنوانه)ا() ( مربوح) ( السيد)

القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب

الرحيم) عبد  مربوح  ( السيد)

  12000 املغرب) القنيطرة  عنوانه)ا()

القنيطرة))املغرب

السيد))مربوح مصطفى عنوانه)ا()

القنيطرة)) ( (12000 القنيطرة املغرب)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)277).
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 CAFE RESTAURANT
ATLANTIC BEACH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 CAFE RESTAURANT ATLANTIC

BEACH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة  

مهدية رقم )1 - 12000  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 CAFE RESTAURANT ATLANTIC

.BEACH
مقهى و) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

مطعم.
عنوا2 املقر االجتماعي):))القنيطرة))
القنيطرة) ( (12000  -  1( مهدية رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
00))حصة) ( (: السيد))عالء)الحلو)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد))حماد الحلو):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
بقيمة) ((00 (: الحلو) )عالء) السيد)

100)درهم.
00))بقيمة) السيد))حماد الحلو):)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحلو  عالء) ( السيد)
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
عنوانه)ا() الحلو  حماد  السيد 
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() الحلو  عالء) ( السيد)
القنيطرة) (12000 املغرب) القنيطرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم))02)8.
10(I

bemultico((بيمولتيكو

STE AOULAD IZEM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتو2 

املعركة -مكناس ، 0060)، مكناس 

مكناس
STE AOULAD IZEM SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم01 
مرجا2 اطلس مكناس - 0000) 

مكناس املغرب.
تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.2(997

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي2) ((0(1 فبراير) (1( املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ملعبوط امحمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (09 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))110.
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bemultico((بيمولتيكو

STE AOULAD IZEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتو2 

املعركة -مكناس ، 0060)، مكناس 
مكناس

STE AOULAD IZEM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 01 
مرجا2 اطلس مكناس - 0000) 

مكناس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.2(997

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 فبراير) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()فاطمة ملعبوط)
00))حصة اجتماعية من أصل)00) 
امحمد)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

ملعبوط بتاريخ))1)فبراير)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (09 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))110.
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FMCG

FMCG SARL AU

إعال2 متعدد القرارات

FMCG

)130 كلم 1 جرف األصفر الجديدة 

املغرب ، 2000)، الجديدة املغرب

FMCG SARL AU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: )6 شارع 

موال5 عبد الحفيظ الجديدة املغرب 

- 2000) الجديدة املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.117(1

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

تفويت حصص

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

عبد) موال5  شارع  (6( العنوا2) من 

الحفيظ الجديدة املغرب الى العنوا2)

جرف) (1 كلم) (130( ب:) الجديد 

األصفر الجديدة املغرب

بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)

املساهمة ب)0000)))سهم من أسهم)

شركة)FMCG SARL AU)بقيمة)100 

درهم للسهم الواحد من طرف السيد)

القانوني) املسير  بصفته  را�صي  أنوار 

 ENOSIS SARL AU شركة) لصالح 

املسجلة بالسجل التجار5 بالجديدة)

تحت رقم)171169

بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)

ثم تحديد رأس املال االجتماعي بمبلغ)

الى) مقسمة  درهم  (25000000،00

للشركاء) مخصص  سهم  (((0000

:شركة) مساهمتهم) مع  يتناسب  بما 

ENOSIS SARL AU)ب0000)))سهم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)86)6).
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La Fiduciaire-Conseil du Maroc

نادي مغرب الريا�صي تطوان
تأسيس شركة املساهمة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 Bd(d›Anfa 7ème(Etage، 2(

20000، Casablanca(Maroc

ناد5 مغرب الريا�صي تطوا2 »شركة 

املساهمة« 

وعنوا2 مقرها االجتماعي: ملعب 

سانية الرمل ، شارع عبد الخالق 

توريس -، 0 تطوا2  املغرب

إعال2 عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(6801

 09 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(0 مارس)

األسا�صي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ناد5) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

مغرب الريا�صي تطوا2.

اإلدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرياضية.

ملعب) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الخالق) عبد  شارع  (، الرمل) سانية 

توريس)-)0)تطوا2))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 300.000 ويبلغ رأسمال الشركة)

درهم،



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9316

مقسم كالتالي:

 1 ( (: السيد محمد رضوا2 الغاز5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1 ( (: الخملي�صي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد مصطفى الزباخ):))1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 1 ( (: قاسمي) بكالي  عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1 ( السيد عبد اإلله بن مخلوف):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

الرياضية) النقابة  الشركة 

 (.99( ( (: تطوا2) أثليتيك  »مغريب 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

مجلس) أعراء) أو  املتصرفو2 

الرقابة:)

الغاز5) رضوا2  محمد  السيد 

اإلدارة) مجلس  رئيس  بصفته)ا()

عنوانه)ا()شارع الشيخ بلعربي العلو5)

،)رقم)7))تطوا2))املغرب

الخملي�صي) محمد  السيد 

اإلدارة) مجلس  عرو  بصفته)ا()

فيال رقم) (، التجزئة األزهر) عنوانه)ا()

39)،)حي السواني تطوا2))املغرب

السيد مصطفى الزباخ بصفته)ا()

عنوانه)ا()) اإلدارة  مجلس  عرو 

شارع) (، (( الحسن) صيدلية مسجد 

شكيب أرسال2)0)تطوا2 املغرب

السيد عمر بكالي قاسمي بصفته)ا()

عرو مجلس اإلدارة عنوانه)ا()شارع)

محمد بن حسن العواز)،)سكن نبي)،)

الطابق)))تطوا2 املغرب

مخلوف) بن  اإلله  عبد  السيد 

اإلدارة) مجلس  عرو  بصفته)ا()

عنوانه)ا()شارع خرطوم)،)رقم)116)،)

طواب)))تطوا2 املغرب

الرياضية) النقابة  الشركة 

بصفته)ا() تطوا2  أثليتيك  »مغريب 

عرو مجلس اإلدارة عنوانه)ا()سانية)

توريس) الخالق  عبد  بشارع  الرمل 

تطوا2 املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):
 Cherkaoui Audit الشركة)
مدقق) )ا(بصفته  ( (Consulting
موال5) شارع  عنوانه)ا() حسابات 
الثاني شقة) ياسي2  سكن  (، يوسف)

7))،))0)طنجة املغرب
األسا�صي) النظام  مقتريات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
أرباح) من صافي  (5٪ اقتطاع) يتم 
سابقة) خسائر  أية  (

ً
ناقصا العام 

قانوني) احتياطي  صندوق  لتكوين 
من قيمة رأس املال.) (10٪ يصل إلى)
ُيترك توزيع الرصيد لتقدير االجتماع)

العام..
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
أ2) على  األسا�صي  النظام  ينص 
ا)

ً
مملوك يكو2  أ2  يجب  املال  رأس 

قبل) من  األقل  على  (٪ (32 بنسبة)
جمعية مغرب أثليتيك د5 تطوا2.

بقبول) متعلقة  مقتريات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي2 جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحكمة) القانوني  اإليداع:) تم 
يونيو) (1( بتاريخ) بتطوا2  التجارية 

0)0))تحت رقم)690 .

109I

SKALLI FID

MAHA IMO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SKALLI FID
 N9 BLOC(G(AVENUE(IBN(ATIR

FES، 30000، فاس املغرب
MAHA IMO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 17 

زنقة 1 حي الرجاء جنا2 موال5 كامل 
فاس 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6(2(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAHA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.IMO

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متعدد االشغال.

 17 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

1)حي الرجاء)جنا2 موال5 كامل) زنقة)

فاس)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الرغوت) السيدة مهى 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( الرغوت) السيدة مهى 

الغرفة) تجزئة  اوكايمد2  زنقة  (17

 30000 فاس) السمن  عي2  طريق 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الرغوت  مهى  السيدة 

الغرفة) تجزئة  اوكايمد2  زنقة  (17

 30000 السمن فاس) طريق عي2  (1

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) ((3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)3737.

110I

CHETTIOUI AHMED

زيتون واد املخازن مجموعة دات 
النفع االقتصادي
إعال2 متعدد القرارات

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخرراء,م/ا,شارع 
01,رقم 32 ، 0)1)9، القصر الكبير 

املغرب
زيتو2 واد املخاز2 مجموعة 

دات النفع االقتصاد5 »شركة  

املساهمة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: طريق 

210 صب املاء تطفت - 0)1)9 

القصر الكبير املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.1((7

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)08)مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
  99000 من) املجموعة  راسمال  رفع 

 90 درهم عبر خلق) (108000 درهمى)

سهم بقيمة)100)درهم للسهم

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

الفالحية) التعاونية  عروية  قبول 

90)سهم) محيط عي2 احجل,ومنحها)

مقابل) للسهم  درهم  (100 بقيمة)

مساهمتها في راسمال املجموعة

قرار رقم)3):)الذ5 ينص على مايلي:)

اصبحت) حيث  املالية  السنة  تغيير 

تبتدئ من فاتح شهر ابريل وتنتهي في)

31)مارس من السنة املوالية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

6:)الذ5 ينص على) بند رقم البند)

التعاونية) مساهمة  حددت  مايلي:)

احجل,في) عي2  محيط  الفالحية 

9000درهم

ينص) الذ5  (:7 البند) رقم  بند 

املجموعة) راسمال  حدد  مايلي:) على 

التعاونية) درهم,تمتلك  (108000 في)

 90 احجل,) عي2  محيط  الفالحية 

سهم بقيمة)100)درهم))



9317 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

بند رقم البند)31:)الذ5 ينص على)
فاتح) في  املالية  السنة  بتدئ  مايلي:)
مارس من) (31 شهر ابريل وتنتهي في)

السنة املوالية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

مارس)1)0))تحت رقم))9.
111I

NEXIA FIDUCIA

 ARROW ECS Support
Center Morocco

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي2 مسير جديد للشركة

 ARROW ECS Support Center
 Morocco SARL AU

 شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

عنوا2 مقرها اإلجتماعي نيوشور 
بارك، شور )، بالتو 6ـ ـ الدار 

البيراءـ  املغرب 
رقم التقييد في السجل التجار5 

362609
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تعيي2)) ((0(1 فبراير) (16 املؤرخ في)
السيد اوزا2 باتريس مسعود كمسير)
استقالة) لقبول  تبعا  للشركة  ثاني 

السيد جوو2 بيير أباديا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)76))77
مستخلص من أجل النشر

11(I

شركة فيدوسو

STE ADAM RA  SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
)10 شارع املوحدين الحسيمة ، 

000)3، الحسيمة املغرب
STE(ADAM(RA  SARL(AU شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

تفراست السفلى بني ورياغل -ايت 

يوسف وعلي  - 000)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ADAM RA  SARL AU

غرض الشركة بإيجاز):)متعهد

صاحب مطعم بسعر ثابت

تاجر معدات تموين وإكسسوارات

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

-ايت) ورياغل) بني  السفلى  تفراست 

الحسيمة) (3(000 (- ( وعلي) يوسف 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: هنيو5) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: هنيو5) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() هنيو5  محمد  السيد 
الحسيمة) (3(000 زايو) زنقة  (0(

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() هنيو5  محمد  السيد 
الحسيمة) (3(000 زايو) زنقة  (0(

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

فبراير)1)0))تحت رقم)2).

113I

MARFID

BENBRAHIM - FARM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARFID

 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II ، 12000، TEMARA

MAROC

BENBRAHIM - FARM شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

بوشيحة عي2 عتيق تمارة - 013)1 

Temara املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

131(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 أكتوبر) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BENBRAHIM - FARM

تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املاشية.

•)تسمي2 املاشية.

•)الزراعة بأنواعها.

•)استيراد وتصدير املاشية))األبقار)

،)األغنام)،)املاعز(..

عنوا2 املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

 1(013 (- بوشيحة عي2 عتيق تمارة)

Temara)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الصمود5 يوسف):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) الصمود5  السيد 
عي2) بوشيحة  اوالد  دوار  عنوانه)ا()

عتيق)013)1)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
يوسف) الصمود5  السيد 
عي2) بوشيحة  اوالد  دوار  عنوانه)ا()

عتيق)013)1)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (1( بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

0)0))تحت رقم)7))2.
112I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

DREMAGE SURVEILLANCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 DREMAGE SURVEILLANCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل الفا�صي عمارة 3) الطابق 3 
شقة رقم 7)-1 - 20000 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.9(98(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)03)فبراير)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 (3 عمارة) الفا�صي  عالل  »شارع 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9318

 20000  -  (7-1 3)شقة رقم) الطابق)

الطابق) ((76« إلى) املغرب«) مراكش 

الحي) غانم  سيد5  (1 رقم) شقة  ((

الصناعي))-)20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)0678)1.

11(I

FIDUCIAIRE HAMDELS

S2A TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

S(A TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  اقامة 

الزرقاء 117 زنقة ابن منير الطابق 

االول الرقم ) - 0000) الدارالبراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

7(1029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 أكتوبر) (13

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 S(A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRAVAUX

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدها2 والبناء)والسباكة والكهرباء.

اقامة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الطابق) منير  ابن  زنقة  (117 الزرقاء)

) - 0000))الدارالبراء) االول الرقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الزاكي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الزاكي  سعيد  السيد 

 6 ج) امي2  قصبة  اقامة  ليساسفة 

عمارة)))شقة)) 0000))الدارالبراء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الزاكي  سعيد  السيد 

 6 ج) امي2  قصبة  اقامة  ليساسفة 

عمارة)))شقة)) 0000))الدارالبراء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أكتوبر)0)0))تحت رقم)277089.

116I

FIDUCIAIRE HAMDELS

TRAVAUX FER PUB
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

TRAVAUX FER PUB شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الزرقاء 117  زنقة ابن منير الطابق 

االول الرقم ) - 0000) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

292777

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRAVAUX FER PUB

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشهار وصناعة اللواحات اإلشهارية.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

زنقة ابن منير الطابق) ( (117 الزرقاء)

االول الرقم)) - 0000))الدار البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد املهد5 تاتو):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() تاتو  املهد5  السيد 

احمد) اوالد  اسماعيل  دواراوالد 

داربوعزة)0000))داربوعزة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() تاتو  املهد5  السيد 

احمد) اوالد  اسماعيل  دواراوالد 

البيراء) الدار  ((0000 داربوعزة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)6)7702.

117I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد

DIVATECH شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 

16 حي السالم ويسال2 مكناس ، 

0080)، مكناس املغرب

شركة DIVATECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع ابن 

سينا، رقم 33، حي بلير، برج موال5 

عمر  - 0000) مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(3031

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.DIVATECH

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء.

اإلستيراد و التصدير

املتاجرة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع ابن)

برج موال5) حي بلير،) (،33 رقم) سينا،)

عمر))-)0000))مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1(0.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: لخما�صي) سمير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: املسيلي) سارة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).



9319 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لخما�صي  سمير  السيد 
 ( رقم) (7 زنقة) السعديي2  شارع 

البساتي2)0000))مكناس املغرب.
عنوانه)ا() املسيلي  سارة  السيدة 
رقم)2)1،)املنظر الجميل)3،))0000) 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() لخما�صي  سمير  السيد 
 ( رقم) (7 زنقة) السعديي2  شارع 

البساتي2)0000))مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1922.

118I

FIDUBAC SARL

مكنا فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشفي2 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc
مكنا فود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة  
بشارع اشبلية عمارة 10 تجزئة 
غاميو الطابق 3 الشقة س 3 

الناظور - 000)6  الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(19((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
مكنا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

فود.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستهالكية) املنتجات  وتصدير 

الكبيرة.
اقامة)) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
بشارع اشبلية عمارة)10)تجزئة غاميو)
(- الناظور) (3 س) الشقة  (3 الطابق)

000)6))الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: السعيد5) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: الطييبي) افكير  عبد هللا  السيد 
00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد السعيد5 عنوانه)ا()
الحسيمة) امزور2  (3( زنقة) (61

0)))3)الحسيمة املغرب.
الطييبي) افكير  هللا  عبد  السيد 
  6(000 بني شيكرالناظور) عنوانه)ا()

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد محمد السعيد5 عنوانه)ا()
الحسيمة) امزور2  (3( زنقة) (61

0)))3)الحسيمة املغرب
الطييبي) افكير  هللا  عبد  السيد 
  6(000 بني شيكرالناظور) عنوانه)ا()

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)732.
119I

FIDUCIAIRE MOGADOR

SENSI STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

SENSI STAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 

شارع املسيرة، بالصويرة - 22000 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SENSI(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.STAR

تثبيت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال) و  الكهربائية  األعمدة 

املتعلقة بها.

26)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

املسيرة،)بالصويرة)-)22000)الصويرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1(0.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الرايس) عمر  السيد 

حصة بقيمة)0)1)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرايس  عمر  السيد 

 2(000 نوكدال) إغرم  امراسن  دوار 

ورززات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الرايس  عمر  السيد 

 2(000 نوكدال) إغرم  امراسن  دوار 

ورززات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)06)أبريل)

1)0))تحت رقم)125/2021.

1(1I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MDM FRERE AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 (RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

MDM FRERE AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أقامة 

بوقنوشة س جماعة غياثة واد 

أمليل  - 000)3 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MDM(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.FRERE AGRI

غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

الزراعي.

أقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

بوقنوشة س جماعة غياثة واد أمليل))

- 000)3)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد منعم بوقنوشة):))60)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 (0 ( (: بوقنوشة) ( محمد) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (0 ( (: بوقنوشة) ( ادريس) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد منعم بوقنوشة عنوانه)ا()
2))زنقة الخنساء)اقامة الزهراء)شقة)
9)ملعب الخيل)30000)فاس املغرب.
السيد محمد))بوقنوشة عنوانه)ا()
أمليل)) واد  األصالح  تعاونية  حي 

000)3)تازة املغرب.
السيد ادريس بوقنوشة عنوانه)ا()
أمليل)) واد  األصالح  تعاونية  حي 

000)3)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد محمد))بوقنوشة عنوانه)ا()
أمليل)) واد  األصالح  تعاونية  حي 

000)3)تازة املغرب
السيد ادريس بوقنوشة عنوانه)ا()
أمليل)) واد  األصالح  تعاونية  حي 

000)3)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم))39.

1((I

FIDIS CONSEIL

SHOW  MIX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDIS CONSEIL
 MASSIRA 1 LOT(A(N°493 2EME

 RTAGE(N°3 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

SHOW  MIX شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  حي 

املسيرة 1 حرف  أ رقم 293 الشقة 
رقم 3 - مراكـش  - 20000 مراكش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.83761
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) ((0(1 فبراير) ((6 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»900.000)درهم«)أ5 من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
طريق):))رفع القيمة اإلسمية لألسهم)

املوجودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)766).
1(3I

kamil(affaires(consulting(group(sarl(au

 SAFETY INSTALLATION
EXPERTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 kamil(affaires(consulting(group
sarl au

 jnanat 3 operation(erac(n°19
 1er(etage(ainitti(marrakech ،

40000، marrakech(maroc
 SAFETY INSTALLATION

EXPERTS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : الطابق 
االول رقم 19 جنانات 3 عملية 
ايراك عي2 اطي مراكش الطابق 
االول رقم 19 جنانات 3 عملية 
ايراك عي2 اطي مراكش 20000 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.88629

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(0 أكتوبر) (01 في) املؤرخ 
 SAFETY INSTALLATION حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (EXPERTS
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا2  درهم 
الطابق االول رقم)19)جنانات)3)عملية)
ايراك عي2 اطي مراكش الطابق االول)
3)عملية ايراك عي2) 19)جنانات) رقم)

20000)مراكش املغرب) اطي مراكش)
نتيجة النعدام املبيعات.

و عي2:
السيد)ة()عزيز بدرو2 و عنوانه)ا()
مراكش) ازدهار  الشرف  تجزئة  (669
)ة() 20000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي الطابق) ((0(0 أكتوبر) (01 بتاريخ)
االول رقم)19)جنانات)3)عملية ايراك)
عي2 اطي مراكش الطابق االول رقم)
19)جنانات)3)عملية ايراك عي2 اطي)

مراكش)20000)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))))3.

1(6I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

MAROC-TOURET
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MAROC-TOURET شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  زنقة بيير 

بارا2  - 0)01) البيراء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.301207

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 
محدودة) ( حل شركة ذات مسؤولية)
MAROC- الوحيد) الشريك  ذات 

 100.000 مبلغ رأسمالها) ( (TOURET
اإلجتماعي)) مقرها  وعنوا2  درهم 
البيراء) ((01(0 (- ( بارا2) بيير  زنقة 
املنافسة و االزمة) (: املغرب نتيجة ل)

االقتصادية).

13)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

بيير بارا2))-)0)01))البيراء)املغرب.)

و عي2:

و) بنلولو  ( ستفني) السيد)ة()

الدكتور) شارع  (19 عنوانه)ا()

 0 بوركو2) (( الطابق) السجلما�صي 

البيراء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)773663.

1(7I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

 STE TRANSPORT BOLOTA

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE

GESTION

شارع محمد الخامس قلعة مكونة 

تنغير ، 00))2، قلعة مكونة املغرب

 STE TRANSPORT BOLOTA

SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي النهرة 

 TINGHIR 45200 قلعة مكونة تنغير

قلعة مكونة تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.



9321 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRANSPORT BOLOTA SARL AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقاؤلة في) (+ البرائع لحساب الغير)

التصدير و االستيراد.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 TINGHIR(النهرة قلعة مكونة تنغير

00))2)قلعة مكونة تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: معرو) حساين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() معرو  حساين  السيد 

مسمرير) مرغاد  ايت  عمر  ايت  دوار 

دادس) بومالن  امسمرير  (2((00

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() معرو  حساين  السيد 

مسمرير) مرغاد  ايت  عمر  ايت  دوار 

TINGHIR 2((00)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتنغير))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

1(9I

IB PARTNERS

RIAD EL OUSFOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC

RIAD EL OUSFOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 

الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5)-.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 دجنبر) ((9 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»100.000)درهم«)أ5 من)»100.000 
عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)

طريق):))-.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يناير)1)0))تحت رقم)36)763.

130I

fiduciairelaperformance

PHARMACIE PIERRE CURIE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI
 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc
 PHARMACIE PIERRE CURIE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 2) 
شارع الفرابي محل رقم 1 املدينة 

 meknes 50000 الجديدة مكناس
meknes املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
((991

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PHARMACIE PIERRE CURIE

استفالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

وادارة صيدلية).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

2))شارع الفرابي محل رقم)1)املدينة)

 meknes (0000 مكناس) الجديدة 

meknes)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة خديجة فزاز5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة خديجة فزاز5 عنوانه)ا()

رقم)20)شارع الفرابي املدينة الجديدة))

meknes (0000)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة خديجة فزاز5 عنوانه)ا()

رقم)20)شارع الفرابي املدينة الجديدة))

meknes (0000)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))188.

131I

CHETTIOUI AHMED

EZ OUSSAMA GROUPE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخرراء,م/ا,شارع 

01,رقم 32 ، 0)1)9، القصر الكبير 

املغرب

EZ OUSSAMA GROUPE شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

مسعود جماعة بني مالك قيادة 

قرية بن عودة - 12300 سوق اربعاء 

الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(7099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.OUSSAMA GROUPE

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة للبناء.

عنوا2 املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

قيادة) مالك  بني  جماعة  مسعود 

قرية بن عودة)-)12300)سوق اربعاء)

الغرب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الزياني) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الزياني  اسامة  السيد 

دوار بنشاهدات ج ريصانة الشمالية)

ق الساحل دائرة واد املخاز2))01)9 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الزياني  اسامة  السيد 

دوار بنشاهدات ج ريصانة الشمالية)

ق الساحل دائرة واد املخاز2))01)9 

العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (0( بتاريخ)

.(((

13(I
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سيكما كومبت

MANUTEK INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

التجار5 اراك، عمارة ف )، مكتب 

2، الدار البيراء ، 0))0)، الدار 

البيراء املغرب

Manutek industrie شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 127، 

شارع الزرقطوني، اقامة افا الطابق 

الثاني مكتب )) - 0))0)  الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29((63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.Manutek industrie

ورشة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إصالح صناعية.

(،127 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

اقامة افا الطابق) شارع الزرقطوني،)

الدار) ( ((0((0  -  (( مكتب) الثاني 

البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: الناجي) خديجة  ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة))خديجة الناجي عنوانه)ا())
الطابق) (33( رقم) املروة  تجزئة 
 (8830 املحمدية) الشالالت،) الثاني،)

الشالالت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة خديجة الناجي عنوانه)ا())
الطابق) (33( رقم) املروة  تجزئة 
 (8830 املحمدية) الشالالت،) الثاني،)

الشالالت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)))7711.
136I

سيكما كومبت

 CABINET DE
 KINESITHERAPIE

MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سيكما كومبت
9)، شارع محمد السادس املركب 
التجار5 اراك، عمارة ف )، مكتب 
2، الدار البيراء ، 0))0)، الدار 

البيراء املغرب
 CABINET DE KINESITHERAPIE

MARRAKECH شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  حي موال5 

رشيد، مجموعة 1، شارع عقيد 
العالم، رقم 9، الطابق 1 - 80)0)  

الدار البيراء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(88013

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (07 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
 CABINET DE الوحيد) الشريك 
  KINESITHERAPIE MARRAKECH
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي))حي موال5)
عقيد) شارع  (،1 مجموعة) رشيد،)
  (0(80  -  1 الطابق) (،9 رقم) العالم،)
الدار البيراء))املغرب نتيجة ل):)ازمة)

القطاع.
و حدد مقر التصفية ب))حي موال5)
عقيد) شارع  (،1 مجموعة) رشيد،)
  (0(80  -  1 الطابق) (،9 رقم) العالم،)

الدار البيراء))املغرب.)
و عي2:

و) دحماني  ( ( ( فاطمة) السيد)ة()
 ( نسمة) ابشير  تجزئة  ( عنوانه)ا()
شقة))0)شارع محمد بوزيا2)0700)  
)ة() املغرب كمصفي) ( البيراء) الدار 

للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)09)770.
137I

موثق

انوار كوم
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
هدى شقة رقم )0) الطابق الثاني 
جليز مراكش ، 20001، مراكش 

املغرب
انوار كوم شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي السعادة 
الشقة 1 العمارة 7)2د مراكش - 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
101633

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((019 دجنبر) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

انوار) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

كوم.

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االنشطة املرتبطة به.

السعادة) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

(- مراكش) 7)2د  العمارة) (1 الشقة)

20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عادل  نحال  السيد 

 20000  (62 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() عادل  نحال  السيد 

 20000  (62 رقم) املسار  تجزئة 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)996)03).

139I

FIDUCIAIRE IMZOUREN

ULTRA PROJECT SERVICES
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE IMZOUREN

 27RUE 33 IMZOUREN

 AL(HOCEIMA ، 32250،

IMZOUREN MAROC

 ULTRA PROJECT SERVICES

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شارع )1 
رقم 9) امزور2 الحسيمة - 0)))3 

امزور2 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(177

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر) ((0(1 مارس) (19 في) املؤرخ 

 ULTRA PROJECT SERVICES حل)

محدودة) ( مسؤولية) ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000
امزور2) ((9 رقم) (1( اإلجتماعي شارع)

املغرب) امزور2  (3(((0 (- الحسيمة)

نتيجة لصعوبة انطالق املشروع مع)

غياب الزبناء.

و عي2:

و) بودوح  محمد  السيد)ة()

حرازم) سيد5  شارع  (11 عنوانه)ا()
امزور2) (3(((0 الحسيمة) امزور2 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)19)مارس)1)0))وفي شارع))1 
 3(((0 (- امزور2 الحسيمة) ((9 رقم)

امزور2 املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)131.

123I

KAOUN

 EQUIPEMENT PLANETE

KECH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EQUIPEMENT PLANETE KECH

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 
رقم ) رقم 36 تجزئة املسار الحي 
الصناعي سيد5 غانم  مراكش - 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1136(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (06
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.EQUIPEMENT PLANETE KECH
بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وشراء)مواد البناء)
-)اشغال مختلفة و البناء

-االستيراد و التصدير
عنوا2 املقر االجتماعي):)محل رقم)
))رقم)36)تجزئة املسار الحي الصناعي)
 20000 (- مراكش) ( غانم) سيد5 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حمزة ايت تدرارت):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
تدرارت) ايت  حمزة  السيد 
تجزئة) املحمد5  الحي  عنوانه)ا()
 20000 ( مراكش) (33( رقم) ( بلبكار))

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
تدرارت) ايت  حمزة  السيد 
تجزئة) املحمد5  الحي  عنوانه)ا()
 20000 ( مراكش) (33( رقم) ( بلبكار))

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

12(I

EUROMED COMPTA-SARL

SOSALIZ TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SOSALIZ TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 

املسار رقم 1106 شقة رقم 1 الحي 

الصناعي  مراكش - 20100 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.1070(9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 أبريل) (06 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (1.(00.000«

 (.000.000« إلى) درهم«) ((00.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3011)1.

126I

ائتمانية منارة

 BLANCHISSERIE

BLANKECH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية منارة

18 زنقة موريتانيا عمارة معالل 

شقة رقم 17 جليز مراكش مراكش، 

20000، مراكش املغرب

 BLANCHISSERIE BLANKECH

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 09) 

سيد5 غانم املنطقة الصناعية 

مراكش - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BLANCHISSERIE BLANKECH

غرض الشركة بإيجاز):)مصبنة.

 (09 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الصناعية) املنطقة  غانم  سيد5 

مراكش)-)20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 ( (: مريم) رشيق  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مريم  رشيق  السيدة 

حافظ) شارع  املنار  الشرف  تجزئة 

مراكش) االزدهار  (7(( رقم) ابراهيم 

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() مريم  رشيق  السيدة 

حافظ) شارع  املنار  الشرف  تجزئة 

مراكش) االزدهار  (7(( رقم) ابراهيم 

20000)مراكش املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)928))1.

127I

REXTA

REXTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REXTA

 RUE(AMR(IBN(ASS(ETG 3 (9

 N26 TANGER 29 RUE(AMR

 IBN(ASS(ETG 3 N26 TANGER،

TANGER ،90000 املغرب

REXTA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شار 

ع عمر ابن العاص رقم 6) الطابق 

التالت طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112(19

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.REXTA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

travaux de maintenance multi-

  techniques((-(travaux(industriels

.- travaux divers

شار) ((9 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

الطابق) ((6 ع عمر ابن العاص رقم)

التالت طنجة)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مروا2 الخصال)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مروا2 الخصال عنوانه)ا()

دوار اضريد الشبانات زيرارة سيد5)

قاسم)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد مروا2 الخصال عنوانه)ا()

دوار اضريد الشبانات زيرارة سيد5)

قاسم)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)79)316)1)03.

1(0I

STE SUD EST GESTION SARL

STE OUMASSAD
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع موال5 

علي الشريف ، 000))، الرشيدية 

املغرب

STE OUMASSAD  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 118 

درب ايت مرغاد  - 0)))) كلميمة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.8917

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 أبريل) (08 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

 STE OUMASSAD الشريك الوحيد)

درهم) (200.000 رأسمالها) مبلغ 

 118 رقم) اإلجتماعي  وعنوا2 مقرها 

كلميمة) (((((0 (- ( درب ايت مرغاد)

ا5) مزاولة  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط.

و حدد مقر التصفية ب رقم)118 
كلميمة) (((((0 (- ( درب ايت مرغاد)

املغرب.)
و عي2:

و) امامي  ( االله) عبد  السيد)ة()
 81 زنقة زايد احماد رقم) عنوانه)ا()
0)))))كلميمة املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند 
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)184/2021.
1(1I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

 MARRAKECH
DESINFECTION

شركة ذات مسؤولية  محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL
SARL AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH DESINFECTION
شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مساكنة 
في تجزئة ابن عطية تقاطع زنقة 
سبو و شارع ابن عطية  الطابق ) 

رقم 7 20000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.10783(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في))1)مارس)1)0))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
عطية) ابن  تجزئة  في  »مساكنة  من)
تقاطع زنقة سبو و شارع ابن عطية))
مراكش) (20000  7 رقم) (( الطابق)

(- ( حي ايسيل) (1( »رقم) إلى) املغرب«)
20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)0))تحت رقم)862))1.
1(3I

HONEST(COMPTA(&(CONSULTING(SARL

 SUD NORD 
 DEVELOPPEMENT DES
TRAVAUX -SUNODEV

إعال2 متعدد القرارات

 HONEST(COMPTA &
CONSULTING SARL

 Rue  JORDANIE  Immeuble
 YAMNA(II 6ème(étage    Appt.

 N°79   TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 SUD NORD DEVELOPPEMENT 
 DES(TRAVAUX -SUNODEV
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: أرض 

الدولة زنقة 30 رقم 3) - 90000 
طنجة املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(6(19
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)مارس)1)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

النشاط) -1تغيير  رقم) قرار 
الذ5 ينص على) االجتماعي للشركة:)
مايلي:)التجارة و األشغال املختلفة من)
و) ( أشغال البناء،أشغال العمومية،)
اإلنشائية) الصيانة،األعمال  اشغال 
بيع) الصناعي،) التغليف  واملعدنية 
البناء) مواد  البناء،استيراد  عقاقير 

وأ5 مواد أخرى
أخر:) مسير  -)تعيي2  رقم) قرار 
تعي2 السيد) الذ5 ينص على مايلي:)
بطاقة) القاسمي،رقم  الهاد5  عبد 
اخر) الوطنية،UA32(6،كمسير 
العربي) السيد  جانب  الى  للشركة 
ستلتزم) شركة  ا2  كما  فرصد،)
املسيريي2) لالحد  منفصل  بامراء)

لجميع العقود و وثائق الشركة)
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

األجتماعي) -3الغرض  رقم) بند 

مايلي:) على  ينص  الذ5  للشركة:)

من) املختلفة  األشغال  و  التجارة 

اشغال) و  ( عمومية،) بناء،أشغال 

اإلنشائية) الصيانة،األعمال 

بيع) الصناعي،) التغليف  واملعدنية 

البناء) و استيراد مواد  البناء) عقاقير 
وأ5 مواد أخرى

الشركة- -)1تسير  رقم) بند 

االمراء:)الذ5 ينص على مايلي:)تعي2)

كل من السيد عبد الهاد5 القاسمي)

كمسيرين) فرصد  العربي  والسيد 

ا2) محددة،كما  غير  ملدة  لشركة 

شركة ستلتزم بامراء)منفصل لالحد)

وثائق) و  العقود  لجميع  املسيريي2 

الشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)20661).

1(2I

IB PARTNERS

RIAD EL OUSFOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC

RIAD EL OUSFOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 

الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 يناير) ((( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) ((.7(0.000«

 (.9(0.000« إلى) درهم«) ((00.000«

درهم«)عن طريق):))-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)66)771.

1(6I

HONEST(COMPTA(&(CONSULTING(SARL

  TRUCK TRAVEL

MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 HONEST(COMPTA &

CONSULTING SARL

 Rue  JORDANIE  Immeuble

 YAMNA(II 6ème(étage    Appt.

 N°79   TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 TRUCK(TRAVEL  MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

القا�صي عياض عمارة البكور5 

الطابق 2 شقة رقم 7 - 90000 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.10(92(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))1)مارس)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»زنقة القا�صي عياض عمارة البكور5)

الطابق)2)شقة رقم)7 - 90000)طنجة)

يوسف) موال5  »شارع  إلى) املغرب«)

))مكتب رقم) ))الطابق) اقامة ياسي2)

29 - 90000)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (09 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)30)21).

1(7I

IB PARTNERS

 SOCIETE MAROCAINE

 D›INVESTISSEMENT

IMMOBILIERE RIMINI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MAROCAINE

 D›INVESTISSEMENT

IMMOBILIERE RIMINI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 

الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 شتنبر) (16 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»100.000)درهم«)أ5 من)»00.000) 

عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)

طريق):))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

نونبر)0)0))تحت رقم)2)37)7.

1(9I

IB PARTNERS

MANAZYL MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC

 MANAZYL MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 

الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 يناير) (02 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) ((.087.000«

 (.(87.000« إلى) درهم«) ((00.000«

درهم«)عن طريق):))-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

فبراير)1)0))تحت رقم)766329.

160I

HTA CONSEIL

HTA CONSEIL
إعال2 متعدد القرارات

HTA CONSEIL

ملتقى شارع محمد الخامس وشارع 

ألبير األول الطابق السابع مكتب 

رقم 709 -، 0060)، الدار البيراء 

املغرب

HTA CONSEIL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: ملتقى 

شارع محمد الخامس وشارع ألبير 

األول الطابق السابع مكتب رقم 709 

- 310) الدارالبيراء  املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.3(936(

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)08)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

للشريك) الشخ�صي  العنوا2  تغيير 

املسير

على) ينص  الذ5  (:( رقم) قرار 

من) الثالث  البند  تغيير  مايلي:)

األنشطة) بإضافة  األسا�صي  النظام 

والقيم) العقارات  إقتناء) (: التالية)

القروض) املنقولة،الرهن،إكتتاب 

والرمانات البنكية)
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قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
تغيير البند الخامس عشر من النظام)
الشريك) عنوا2  تغيير  (: ( األسا�صي)

املسير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذ5  (:3 رقم) بند 
من) الثالث  البند  تغيير  مايلي:)
األنشطة) بإضافة  األسا�صي  النظام 
والقيم) العقارات  إقتناء) (: التالية)
القروض) املنقولة،الرهن،إكتتاب 

والرمانات البنكية)
على) ينص  الذ5  (:1( رقم) بند 
عشر) الخامس  البند  تغيير  مايلي:)
تغيير عنوا2) (: ( من النظام األسا�صي)

الشريك املسير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772620.
16(I

IB PARTNERS

BELLA AL MADINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
BELLA AL MADINA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 
الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 شتنبر) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»100.000)درهم«)أ5 من)»00.000) 
عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)

طريق):))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

نونبر)0)0))تحت رقم)))37)7.
163I

ste(cofiguer(sarl

STE MAROC 4
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE(MAROC 4 شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى فتحي 1 عمارة الراشدية )1 

رقم 2 100)3 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(021

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MAROC 2

نشر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصحف االلكترونية و الورقية

تسيير االحداث مظاهرات اشهار)

التواصل والتسويق.

امللك) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 1( عمارة الراشدية) (1 املسمى فتحي)

رقم)2 100)3)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بوراس) حميد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوراس  حميد  السيد 
شارع محمد السادس زنقة مو�صى بن)

نصير))100)3)جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() بوراس  حميد  السيد 
شارع محمد السادس زنقة مو�صى بن)

نصير)100)3)جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)1054/2021.

162I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

STE ENNACAHT SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

M.J.J(CONSEILS  SARL(AU
مركز كماسة شيشاوة ، 20000، 

مراكش املغرب
 STE ENNACAHT SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي مركز 
االوداية مراكش - 20000 مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(3(89

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تغيير) ((0(1 أبريل) (16 املؤرخ في)
بيع االدوات) (1-« نشاط الشركة من)

املكتبية).
واالتات) التجهيزات  بيع  ((-

املكتبية.
-)تنريم الحفالت واملعارض).

-)بيع اللوازم الرياضية).
االستيراد) طريق  عن  البيع  (-
االدوات) بيع  ( (1-« إلى) والتصدير.«)

املكتبية).
واالتات) التجهيزات  بيع  ((-

املكتبية.

-)تنريم الحفالت واملعارض).
-)بيع اللوازم الرياضية).

-)تدبير عمليات الدفع الوسائطية)
وارسا ل وتسليم االموال).«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3012)1.
166I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

BENAAZFANE ABDLHADI
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجار5)

)األشخاص الطبيعيو2(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجار5

BENAAZFANE ABDLHADI
 (8 بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)
تم فسخ عقد التسيير) ( ((0(0 ما5)
السيد)ة() طرف  من  املوقع  الحر 
 ABDELHADI BENAAZFAN
)بصفته)ا()مالك)ة()لألصل التجار5()
الوطنية) للبطاقة  الحامل)ة()
للتعريف رقم))E((60(9))القاطن)ة()
بلوك) بنرحمو2  اوالد  دوار  بالعنوا2 
(- ( واحة سيد5 ابراهيم) (2(7 رقم) (B
والسيد)ة() املغرب  مراكش  (20000
يوسف)))املربوح))بصفته)ا()مسير)ة()
حرا))ة(())الحامل)ة()للبطاقة الوطنية)
للتعريف رقم))EE2678(0)القاطن)ة()
 302 بالعنوا2 حي ازلي الجنوبي رقم)
واملسجل) املغرب  مراكش  (20000  -
بالسجل التجار5 باملحكمة التجارية)

بمراكش تحت))عدد)0060)1 .
167I

KAOUN

ABK PARFUMERY
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ABK PARFUMERY  شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد



9327 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

موال5 رشيد شقة ب3 جليز رقم )) 

مراكش  - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1137(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. PARFUMERY

تصنيع) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

كل) وتجارة  وصناعة  وشراء) وبيع 

والصابو2) بالعطور  يتعلق  ما 

؛) التجميل والنظافة) ومستحررات 

منتج تجميلي.

وأدوات) العطور  صناعة  (-

النظافة.

شبه) املنتجات  تسويق  (-

والتصدير) واالستيراد  الصيدالنية 

والتجارة

-استيراد جميع منتجات الصيدلة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 (( موال5 رشيد شقة ب3)جليز رقم)

مراكش))-)20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( رمي2) ميشيل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( رمي2) ميشيل  السيد 

مقيم بفرنسا)000000)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( رمي2) ميشيل  السيد 

مقيم بفرنسا)000000)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم).

169I

MATAHRI ABDERRAHIM

TRANS HMAYAN EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

)10 زنقة وليلي حي السالم بركا2 ، 

63300، بركا2 املغرب

 TRANS HMAYAN EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم )0 

زنقة بوجدور حي الرشاد بركا2 - 

63300 بركا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

7733

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.HMAYAN EXPRESS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمتعة الغير املصحوبة

نقل البرائع وطنيا و دوليا

االستراد و التصدير.

 0( رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

(- بركا2) الرشاد  حي  بوجدور  زنقة 

63300)بركا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 99.990 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كمال بوعجاجة):))29.990 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

 (0.000 ( (: السيد سفيا2 بركاني)

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كمال بوعجاجة عنوانه)ا()

اسبانيا)60000)اسبانيا اسبانيا.

عنوانه)ا() بركاني  سفيا2  السيد 

  67 رقم) (7 ف) زنقة  برمرا2  حي 

0)600)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد كمال بوعجاجة عنوانه)ا()

اسبانيا)60000)اسبانيا اسبانيا

عنوانه)ا() بركاني  سفيا2  السيد 

 67 رقم) (7 ف) زنقة  برمرا2  حي 

0)600)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)211/2021.

170I

ODERZO

ODERZO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ODERZO

13 زنقة احمد املجاطي اقامة 

االلب طابق 1 رقم 8 املعاريف  الدار 

البيراء ، 0330)، الدار البيراء 

املغرب

ODERZO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيراء - 

0330) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2990(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ODERZO

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.
زنقة) (13 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
(- البيراء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1

0330))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)100)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد نورالدين كوني2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: كوني2) نورالدين  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نورالدين كوني2 عنوانه)ا()
عي2) (30 رقم) (3 زنقة) املرس  تجزئة 

الدار) ((0270 البيراء) الدار  الشق 

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد نورالدين كوني2 عنوانه)ا()
عي2) (30 رقم) (3 زنقة) املرس  تجزئة 

الدار) ((0270 البيراء) الدار  الشق 

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772217.

173I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE SB3M SARL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
STE SB3M SARL شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 RUE 02 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 BLOC 2 TAKADOM(N° 12 ES
 SEMARA(lot(fath 3 av(maka(nr
ESSEMARA 72000 16 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.18((
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) ((0(1 أبريل) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اسماعيل)) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (20.000 باكي)
السيد) ( 20.000)حصة لفائدة) أصل)
أبريل) (13 بسوتي بتاريخ) ( )ة()محسن)

.(0(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)87/2021.
176I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SB3M SARL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
STE SB3M SARL  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 RUE 02 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 BLOC 2 TAKADOM(N° 12 ES
 SEMARA(lot(fath 3 av(maka(nr
ESSEMARA 72000 16 املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.18((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تعيي2) ((0(1 أبريل) (13 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()بسوتي)

محسن كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)87/2021.

178I

PORTO CERVO

PORTO CERVO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PORTO CERVO

13زنقة احمد املجاطي اقامة   االلب 

الطابق االول رقم 8 املعاريف الدار 

البيراء ، 0330)، الدارالبيراء 

املغرب

PORTO CERVO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 

االول رقم 8 املعاريف الدار البيراء 

- 0330) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2990(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PORTO CERVO

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.

زنقة) (13 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة االلب الطابق)

االول رقم)8)املعاريف الدار البيراء)-)

0330))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيد احماد ايت زيدا2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هشام احريبة):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: الرا�صي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

زيدا2) ايت  احماد  السيد 

 (0 زنقة) املستقبل  اقامة  عنوانه)ا()

رقم)61)حي موال5 رشيد)0660))الدار)

البيراء)املغرب.

عنوانه)ا() احريبة  هشام  السيد 

تجزئة الورود رقم)91)سيد5 معروف)

0))0))الدار البيراء)املغرب.

عنوانه)ا() الرا�صي  يونس  السيد 

شريفة) فراء) اقامة  الداخلة  شارع 

عي2) شريفة  حي  شقة03) ب  عمارة 

الشق))0270))الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

زيدا2) ايت  احماد  السيد 

 (0 زنقة) املستقبل  اقامة  عنوانه)ا()

رقم)61)حي موال5 رشيد)0660))الدار)

البيراء)املغرب

عنوانه)ا() احريبة  هشام  السيد 

تجزئة الورود رقم)91)سيد5 معروف)

0))0))الدار البيراء)الدار البيراء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772218.

179I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TRANS TIGHIRT SARL

AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك ) رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،

  STE TRANS TIGHIRT SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 BOUHIDA(N° 15 ES(SEMARA

 lot(fath 3 av(maka(nr 16 72000

ESSEMARA املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1(8(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في))))مارس)1)0))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

 RUE BOUHIDA N° 1( ES« من)

 SEMARA lot fath 3 av maka nr

املغرب«) (16 7(000 ESSEMARA

 HAY NAJAH RUE JBAL« إلى)

 ANERGUI N° 3( ES SEMARA

 lot fath 3 av maka nr 16 7(000

ESSEMARA))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)80/2021.

180I

MOORISH

UNIQUE BIO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOORISH

39 شارع اللة الياقوت الطابق ) 

الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق ) الشقة د، 0000)، الدار 

البيراء املغرب



9329 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

UNIQUE BIO SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق ) الشقة د 39 
شارع اللة الياقوت الطابق ) الشقة 

د 0000) الدار البيراء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.221779

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (16 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
UNIQUE BIO SARL)))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوا2  درهم  (10.000
الياقوت) اللة  شارع  (39 اإلجتماعي)
اللة) شارع  (39 د) الشقة  (( الطابق)
 (0000 الشقة د) (( الياقوت الطابق)
(: ل) نتيجة  املغرب  البيراء) الدار 

استحالة استمرار الشركة).
و حدد مقر التصفية ب)39)شارع)
د) الشقة  (( الطابق) الياقوت  اللة 
املغرب)0000))الدار البيراء)املغرب.)

و عي2:
و) ( متقي هللا) ( ( ايما2) السيد)ة()
الدكالي) شعيب  ابا  شارع  عنوانه)ا()
رقم)82 0000))الدار البيراء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

فبراير)1)0))تحت رقم)81)767.
18(I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

EXTRANABATI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

EXTRANABATI شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

الكزابرا سيد5 عبد هللا غيات 

20000 طريق أوريكا - 20000 

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) ((8

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.EXTRANABATI

انتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتعبئة الزيوت النباتية

-)استيراد وتصدير.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

غيات) هللا  عبد  سيد5  الكزابرا 

 20000 (- أوريكا) طريق  (20000

مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ازرويل))عبد الباقي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الباقي) عبد  ازرويل  السيد 

عنوانه)ا())3)درب عبد الجليل أزمور)

2100))أزمور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

الباقي) عبد  ازرويل  السيد 
عنوانه)ا())3)درب عبد الجليل أزمور)

2100))أزمور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)971))1.
182I

IMP SAHARA

KHADDARI TRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IMP SAHARA
حي موال5 رشيد بلوك 12 رقم 1 
مكرر العيو2، 70000، العيو2 

املغرب
KHADDARI TRANS شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 93) 

بلوك D حي الوحدة  - 70000 
العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
36129

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.KHADDARI TRANS
-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع
-نقل االشخاص لصالح الغير)

-نقل االشخاص للصالح الخاص
-النقل و اللوجيستيك

-النقل الدولي للبرائع.

عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)93) 
بلوك)D)حي الوحدة))-)70000)العيو2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
خرار5) عبدالرزاق  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
خرار5) عبدالرزاق  السيد 
بوحبوس) اوالد  دوار  عنوانه)ا()
السراغنة) قلعة  (23000 الصهريج)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
خرار5) عبدالرزاق  السيد 
بوحبوس) اوالد  دوار  عنوانه)ا()
السراغنة) قلعة  (23000 الصهريج)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1137/2021.
18(I

IB PARTNERS

BELLA  AL MADINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
BELLA  AL(MADINA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 
الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 دجنبر) (08 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أ5  درهم«) (1(.700.000«



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9330

»300.000)درهم«)إلى)»13.000.000 
درهم«)عن طريق):))-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يناير)1)0))تحت رقم)0)7602.
186I

IB PARTNERS

RESIDENCE COPACABANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
 RESIDENCE COPACABANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 
عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 
الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 شتنبر) ((8 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»100.000)درهم«)أ5 من)»100.000 
عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)

طريق):))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

نونبر)0)0))تحت رقم)3933)7.
189I

IB PARTNERS

 LES RESIDENCES DU
PUEBLO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
 LES RESIDENCES DU PUEBLO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 
الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 دجنبر) (09 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»100.000)درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)

طريق):))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يناير)1)0))تحت رقم)7)7603.

190I

IB PARTNERS

RESIDENCE COPACABANA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC

 RESIDENCE COPACABANA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 

الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 دجنبر) (09 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (2.800.000«

 (.000.000« إلى) درهم«) ((00.000«

درهم«)عن طريق):)).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يناير)1)0))تحت رقم)760218.

191I

IB PARTNERS

 LES RESIDENCES DU
PUEBLO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS
 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC
 LES RESIDENCES DU PUEBLO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 
الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(0 دجنبر) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أ5  درهم«) (2.800.000«
 (.000.000« إلى) درهم«) ((00.000«

درهم«)عن طريق):))-.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

فبراير)1)0))تحت رقم)762288.
19(I

املركز الجهو5 لالستثمار لجهة العيو2 الساقية)

الحمراء

ULTRAPHENIX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهو5 لالستثمار لجهة 
العيو2 الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 
العيو2 املغرب

ULTRAPHENIX شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

الوحدة بلوك و رقم )28 الشقة رقم 
2 العيو2 - 70000 العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

32(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(0 نونبر) (03

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ULTRAPHENIX

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير

-)التسويق االلكتروني

-)إنتاج سينمائي

-)التجارة اإللكترونية

-)تاجر جملة وتاجر تجزئة

-)خدمات توصيل

-)خدمات الدعاية وإنتاج الفيديو

-)خدمات مركز االتصال

والتصميم) البرمجة  خدمات  (-

وتطبيقات) اإللكترونية  للمواقع 

الجوال
التعليمية) الخدمات  ربط  (-

بالتجارة اإللكترونية واإلنتاج

سينمائي

جميع خدمات اإلنتاج السمعي) (-

البصر5.

تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الوحدة بلوك و رقم))28)الشقة رقم)

2)العيو2)-)70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الداود5) معاد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) الداود5  معاد  السيد 

 28( رقم) و  بلوك  الوحدة  تجزئة 

العيو2)70000)العيو2 املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا()) الداود5  معاد  السيد 

 28( رقم) و  بلوك  الوحدة  تجزئة 

العيو2)70000)العيو2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

0)0))تحت رقم)2652/2020.

193I

IB PARTNERS

 SOCIETE MAROCAINE

 D›INVESTISSEMENT

IMMOBILIERE RIMINI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IB PARTNERS

 BD(LA(CORNICHE ، 20040، 27

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE MAROCAINE

 D›INVESTISSEMENT

IMMOBILIERE RIMINI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 

عبد املومن اقامة الهاد5 زنقة سليم 

الشرقاو5 - 0)02) الدارالبيراء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 دجنبر) (08 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (11.000.000«

»300.000)درهم«)إلى)»11.300.000 

درهم«)عن طريق):))-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يناير)1)0))تحت رقم)760219.

192I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AL HADAT EL JADID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

26300، اليوسفية املغرب

AL HADAT EL JADID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 9 

السويقة القديمة سيد5 احمد 

الكنتور - 26300 اليوسفية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(189

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 فبراير) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()خديجة العسر5)

من) اجتماعية  حصة  ((00 الغزال)

السيد) ( لفائدة) حصة  (100 أصل)

مارس) (08 نوال الجوهر5 بتاريخ) )ة()

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 1( بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)83/2021.

19(I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE JALLAB EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui

SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،

32000، AL(HOCEIMA(MAROC

 STE JALLAB EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 3) حي 16 

نونبر الحسيمة  - 000)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.JALLAB EQUIPEMENT

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعمال املختلفة).

عنوا2 املقر االجتماعي):)3))حي)16 

الحسيمة) (3(000 (- ( نونبر الحسيمة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى الجالب)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: ( السيد مصطفى الجالب)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الجالب)) مصطفى  السيد 

 3(000 ( نونبر) (16 حي) ((1 عنوانه)ا()

الحسيمة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الجالب)) مصطفى  السيد 

 3(000 ( نونبر) (16 حي) ((1 عنوانه)ا()

الحسيمة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.

196I

KAOUN

HIRAE NEGOCE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HIRAE NEGOCE  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8) مكرر 

حي بيار كامب غول مراكش - 20000 

مراكش مراكش

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HIRAE(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

. NEGOCE

تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الجملة والتجزئة

-)تربية وتسمي2 العجول

-)استيراد األبقار

-)األحداث.

عنوا2 املقر االجتماعي):)8))مكرر)

حي بيار كامب غول مراكش)-)20000 

مراكش مراكش.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الحداد5) املنعم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحداد5) املنعم  عبد  السيد 

منطقة) مراكش  ابواب  عنوانه)ا()

مراكش)) (1( شقة) (78 ))عمارة)

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الحداد5) املنعم  عبد  السيد 

منطقة) مراكش  ابواب  عنوانه)ا()

مراكش) (1( شقة) (78 ))عمارة)

20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم).

197I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AL HADAT EL JADID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

26300، اليوسفية املغرب

AL HADAT EL JADID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا2 مقرها االجتماعي رقم 9 

السويقة القديمة سيد5 احمد 

الكنتور - 26300 اليوسفية .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(189

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))))فبراير)1)0))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)83/2021.

198I

orient compt

STE BOUARFA AGREGO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، 10(

60000، OUJDA(MAROC
STE BOUARFA AGREGO شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم8 
تجزئة القدس  - 0)61 بوعرفة  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BOUARFA AGREGO
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االالت الفالحية.
رقم8  (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
بوعرفة)) (61(0 (- ( القدس) تجزئة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كبور5 علي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علي  كبور5  السيد 
رقم8)تجزئة القدس))00)61)بوعرفة))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() علي  كبور5  السيد 
رقم8)تجزئة القدس))00)61)بوعرفة))

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)32/2021.
199I

NOTAIRE

 AL ISMAILIA IMMOBILIERE
 - HOTEL MENZEH DALIA

ش.م.م.
شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

NOTAIRE
 ANGLE(AV. HASSAN(II & RUE

 MED(MEKNASSI(V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

 AL(ISMAILIA(IMMOBILIERE -
HOTEL MENZEH DALIA ش.م.م. 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: مك - 0) 

مكناس املغرب.
»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.19111
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))مارس)1)0)
النظام) مالءمة  تقرر 
مقتريات) مع  للشركة  األسا�صي 

القانو2:))))
صياغىة القـانو2 األسا�صي

بـمقت�صى عقد توثيقي مـحرر من)
طرف االستـاذة سكيـنة الـوافي،)موثقـة)

بـمكناس)
قرر) (، ((0(1 مارس) ((( بتاريخ)
أعاله) الـمذكورة  الشركة  شركاء)
 20.000.000,00 ( رأسـمالها)
(- بـمكناس) الرئي�صي  مـقرها  درهم،)

 32 رقم) ازمار،) ملك  االسماعلية،)

طريق) (،32 الطريق الرئيسية) مكرر،)

الرباط،)ما يلي):

-اعـادة))صياغىة القـانو2 األسا�صي)

الـمعدل) للقـانو2  طبقا  للـشركة 

لقانو2 الشركات.

الشركة مسيرة لـمدة غير مـحددة)

من طرف السادة حميد بنونة وعزيز)

بنونة،)مع توقيعهم الغير الـمشترك).

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الربط باملحكمة التجارية بـمكناس،)

السجل) ( (،(0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

التجار5 عدد:19111.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم.
للـخالصة واالشهـار

(00I

karama conseil

STE ATMH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE ATMH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 1 
رقم 999 الزنقة 1 حي سيد5 الهاد5 

زواغة فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67(97

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ATMH
بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بائع) (- والجملة) بالتقسيط  العقاقير 

مواد البناء)بالتقسيط.
 1 محل) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
رقم)999)الزنقة)1)حي سيد5 الهاد5)

زواغة فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: الطريقي) حسني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: االنصار5) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسني الطريقي عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب.
السيد محمد االنصار5 عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد محمد االنصار5 عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1815/2021.

(01I

EUROMED COMPTA-SARL

GETMOROCCOTRAVEL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GETMOROCCOTRAVEL شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 
رقم ) معطي هللا رقم 691 محاميد 

مراكش - 20160 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.GETMOROCCOTRAVEL

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRANSPORT TOURISTIQUE

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
محاميد) (691 معطي هللا رقم) (( رقم)

مراكش)-)20160)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد رشيد ايت خويى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رشيد ايت خويى عنوانه)ا()

الطاوس الراشدية)016)))الراشدية)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد رشيد ايت خويى عنوانه)ا()

الطاوس الراشدية)016)))الراشدية)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3033)1.

(0(I

karama conseil

STE FES STOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE FES STOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل ) 

رقم 999 زنقة 1 حي سيد5 الهاد5 

زواغة فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.FES STOR

غرض الشركة بإيجاز):)بائع الب2 و)

(- توزيعه بالتقسيط ونصف الجملة)

االستراد و التصدير.

 ( محل) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
حي سيد5 الهاد5) (1 زنقة) (999 رقم)

زواغة فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( السيد محمد االنصار5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: الطريقي) حسني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد االنصار5))عنوانه)ا()
فاس)30000)فاس املغرب.

السيد حسني الطريقي عنوانه)ا()
فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

السيد حسني الطريقي عنوانه)ا()
فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1818/2021.
(03I

NOTAIRE

 SOCIETE KATI HOTEL BAB
MANSOUR ش.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�صي للشركة

NOTAIRE
 ANGLE(AV. HASSAN(II & RUE

 MED(MEKNASSI(V.N ، 500000،
MEKNES MAROC

 SOCIETE KATI HOTEL BAB
MANSOUR ش.م.م. »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: مكناس 
-رقم 38 مكرر، زنقة األمير عبد 
القادر - 0000) مكناس املغرب.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.17803
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))مارس)1)0)
النظام) مالءمة  تقرر 
مقتريات) مع  للشركة  األسا�صي 

القانو2:))))
صياغىة القـانو2 األسا�صي

بـمقت�صى عقد توثيقي مـحرر من)
طرف االستـاذة سكيـنة الـوافي،)موثقـة)

بـمكناس)
قرر) (، ((0(1 مارس) ((( بتاريخ)
أعاله) الـمذكورة  الشركة  شركاء)
درهم،) (9.3(0.000,00 ( رأسـمالها)
 38 رقم) (- بـمكناس) الرئي�صي  مـقرها 
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مكرر،)زنقة األمير عبد القادر،)ما يلي):

-اعـادة))صياغىة القـانو2 األسا�صي)

الـمعدل) للقـانو2  طبقا  للـشركة 

لقانو2 الشركات.

الشركة مسيرة لـمدة غير مـحددة)

من طرف السادة حميد بنونة وعزيز)

بنونة،)مع توقيعهم الغير الـمشترك).

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الربط باملحكمة التجارية بـمكناس،)

السجل) ( (،(0(1 أبريل) (1( بتاريخ)

التجار5 عدد:17803.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)-------.
للـخالصة واالشهـار

(02I

KAOUN

TC DATA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT(NASSIM(ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TC DATA  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم)1 

،الطابق )، مركز االعمال 

طالب،الزاوية شارع محمد6 

وزرقتوني عمارة رقم 116 118 0)1  

و ))1 مراكش - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. DATA

تصنيع) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

جميع) وتجارة  صناعة  شراء) بيع 

التجميل) مستحررات  منتجات 

والعطور

وتجارة) وتصدير  استيراد  (-

املنتجات والعطور املغربية.

(: االجتماعي) املقر  عنوا2 

االعمال) مركز  (،( ،الطابق) رقم)1)

محمد6  شارع  طالب،الزاوية 

  1(0 118 116 وزرقتوني عمارة رقم)

مراكش) (20000 (- مراكش) (1(( و)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة فدوى املجيد5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فدوى املجيد5 عنوانه)ا()

مراكش) (301 رقم) بلبكار)) م  س 

20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة فدوى املجيد5 عنوانه)ا()

مراكش) (301 رقم) بلبكار)) م  س 

20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم).

(0(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AB-TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

26300، اليوسفية املغرب

AB-TECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 10 

مكرر زنقة موال5 اسماعيل الحي 

املحمد5 - 26300 اليوسفية 

اليوسفية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1673

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 أبريل) (03 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 )مبلغ رأسمالها) (AB-TECH

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا2  درهم 
مكرر زنقة موال5 اسماعيل) (10 رقم)

اليوسفية) (26300 (- املحمد5) الحي 

توقف أنشطة) (: اليوسفية نتيجة ل)

الشركة.

 10 و حدد مقر التصفية ب رقم)

الحي) اسماعيل  موال5  زنقة  مكرر 

املحمد5)-)26300)اليوسفية املغرب.)

و عي2:

السيد)ة()برها2)))اواب و عنوانه)ا()
زنقة موال5 اسماعيل الحي) (10 رقم)

املغرب) اليوسفية  (26300 املحمد5)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)رقم)10)مكرر زنقة موال5 اسماعيل)

الحي املحمد5 اليوسفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)120/2021.

(06I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

J.K TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

26300، اليوسفية املغرب

J.K TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل رقم 

08 و 09 قسارية فندق اليوسفية 

شارع بئر انزرا2 - 26300 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

30(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 J.K (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRADING

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، املجوهرات) (، األحذية) (، املالبس)
حقائب يد)،)العطور

التجارة

الستيراد و التصدير.

عنوا2 املقر االجتماعي):)محل رقم)

اليوسفية) فندق  قسارية  (09 و) (08

اليوسفية) (26300 (- شارع بئر انزرا2)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد طارق اجد5):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ابتسام خير):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اجد5  طارق  السيد 
بلوك س رقم)68)ق ج)0600))الدار)

البيراء)املغرب.
عنوانه)ا() خير  ابتسام  السيدة 
انا�صي))1)مدخل)13)رقم))12)سيد5)
البيراء) الدار  ((0600 البرنو�صي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() اجد5  طارق  السيد 
بلوك س رقم)68)ق ج)0600))الدار)

البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)119.
(07I

FIDACTIVE

 ATELIER TECHNIQUE
« )TOURARINE« )A-T-T

شركة الترامن
تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4  2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR ،
80000، AGADIR(MAROC
 ATELIER TECHNIQUE

TOURARINE« )A-T-T( » شركة 
الترامن

و عنوا2 مقرها االجتماعي امليناء 
القديم ألكادير رقم 1)  - 80000  

أكادير .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.236(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))1)دجنبر)0)0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
الترامن«)إلى)»شركة ذات املسؤولية)

املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

1)0))تحت رقم)99123.
(08I

Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral Au

KARI HAIR SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 Ste,Fiduciaire Elyaakoubi Sral

Au

 1er etage-rue(larache(immb 2

nador، 62000، Nador(maroc

KARI HAIR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

طه حسي2 رقم 3)-))  - 000)6 

الناضور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.172((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 أبريل) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

الكريم) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((00 واعلي)

أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()

سفيا2 واعلي بتاريخ))1)أبريل)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)767.

(09I

ACCURIS CONSULTING

ASTOCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ACCURIS CONSULTING

 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE

 POLE 5 1ER(ETG(N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC

ASTOCK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطريق 

107، تيط مليل،مديونة، كلم 6 - 

9620) الدار البيراء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.180239

بمقت�صى عقد عرفي املؤرخ في))) 

يناير)1)0))تمت هبة من طرف:)

 10 الوزاني) أسعد  )ة() السيد)

حصة اجتماعية من أصل)20)حصة)

لفائدة السيد))ة()كريم الوزاني بتاريخ

 )))يناير)1)0).

 10 الوزاني) أسعد  )ة() السيد)

حصة اجتماعية من أصل)20)حصة)

لفائدة السيد))ة()علي الوزاني بتاريخ)

)))يناير)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)0)8)77.

(10I

PME CONSULTING GROUP

TMT CRAFTS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP

13 إقامة املوحدين شارع مصر م ج 

فاس ، 30000، فاس املغرب

TMT CRAFTS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 2) 

إقامة رياض زهور زواغة - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6736(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TMT (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.CRAFTS
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
وبصفة) الخزف  وصناعة  والتصدير 
عامة كل العمليات التجارية العقارية)
وغير العقارية واملالية املتعلقة بصفة)
بالهدف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكور أعاله.
عنوا2 املقر االجتماعي):)متجر)2) 
 30000 (- إقامة رياض زهور زواغة)

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة ياسمينة بنيس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ياسمينة بنيس عنوانه)ا()
0))تجزئة زهيرة الزهور) شارع بيروت)

) 30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة ياسمينة بنيس عنوانه)ا()
0))تجزئة زهيرة الزهور) شارع بيروت)

) 30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)9)18.

(11I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE FAHD SAHARA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك ) رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،
  STE FAHD SAHARA SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9336

 LOT وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

ESSALAM  01 BLOC(F(N° 42 ES-

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. FAHD SAHARA SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة).

 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

ESSALAM  01 BLOC F N° 2( ES-

SEMARA - 7(000)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( فتوح) الرحما2  عبد  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

فتوح)) الرحما2  عبد  السيدة 

االقليمي) املستشفى  عنوانه)ا()

السمارة)000)7)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

فتوح)) الرحما2  عبد  السيدة 

االقليمي) املستشفى  عنوانه)ا()

السمارة)000)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)90/2021.

(13I

FIDUCIAIRE BADES

IMZOUREN ACTIVITES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE BADES

 RUE(AL(ANDALOUSS ، 18

32000، AL(HOCEIMA(MAROC

IMZOUREN ACTIVITES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بالقرب 

من املركز الفالحي امزور2  - 0)))3 

امزور2 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.(273

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 18)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) ( (IMZOUREN ACTIVITES

رأسمالها)100.000,00)درهم وعنوا2)

مقرها اإلجتماعي بالقرب من املركز)

امزور2) (3(((0 (- ( امزور2) الفالحي 

املسبق) الحل  (: ل) نتيجة  املغرب 

للشركة.

و حدد مقر التصفية ب بالقرب)

من املركز الفالحي امزور2))-)0)))3 

امزور2 املغرب.)

و عي2:

و) السريخي  ( هشام) السيد)ة()

امزور2) (3(((0 امزور2) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)130.

(12I

KTS CONSEIL

 INTO THE WILD
ADVENTURE MAROCCO

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My

 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,

 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

 INTO THE WILD ADVENTURE

MAROCCO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ملكية 

اسلي نمي نتوغي2 دوار وانسكرا 
تاشديرت جماعة اسني اقليم الحوز 

مراكش - ))1)2 اقليم الحوز 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113813

 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 INTO THE WILD ADVENTURE

.MAROCCO

غرض الشركة بإيجاز):)-)استغالل)

دار الريا فة.

-)النشاط الريا�صي والفني.

ملكية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

وانسكرا) دوار  نتوغي2  نمي  اسلي 
تاشديرت جماعة اسني اقليم الحوز)
الحوز) اقليم  (2(1(( (- مراكش)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 Jean Pierre Gabriel السيد)

FIGARD((:((1.000)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 Jean Pierre Gabriel السيد)

FIGARD))عنوانه)ا()3).شارع لكريف)

 121(0 فرنسا) وسترهام  (121(0

وسترهام فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 Jean Pierre Gabriel السيد)

FIGARD))عنوانه)ا()3).شارع لكريف)

 121(0 فرنسا) وسترهام  (121(0

وسترهام فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)0)30)1.

(1(I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SAHARA PRO

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك ) رقم 07 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،7(000 ،

 STE SAHARA PRO

  CONSTRUCTION SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 LOT وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 QUARTIER INDUSTRIEL BLOC

 B(NR 139 ES-SEMARA  - 72000

السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 SAHARA PRO CONSTRUCTION

. SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة).

 LOT (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 QUARTIER INDUSTRIEL BLOC

 B NR 139 ES-SEMARA  - 7(000

السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( كاسم) جنا2  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( كاسم) جنا2  السيدة 

تاركة) ((38 رقم) ( (01 النخيل) تجزئة 

مراكش)000)7)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( كاسم) جنا2  السيدة 

تاركة) ((38 رقم) ( (01 النخيل) تجزئة 

مراكش)000)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)89/2021.

(16I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIVERTRAV
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 

صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب

RIVERTRAV شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املسيرة 

) رقم )) زنقة واد غريس - 73000 

الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1(131

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

درهم«) (10.000.000« قدره)

إلى) درهم«) (1.000.000« من) أ5 

((: طريق) عن  درهم«) (11.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم)37).

(17I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

KAMECHA ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT

 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

KAMECHA ALLIANCE     شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طيبة أ 
3 القسمة املفرزة رقم 3 مخز2 في 
الطابق االر�صي - 2000) الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
17931

 1( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.    KAMECHA ALLIANCE
غرض الشركة بإيجاز):)قاعة شا5

مطعم
خدمة التموين املتنقلة.

أ) طيبة  (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
في) مخز2  (3 املفرزة رقم) القسمة  (3
الجديدة) ((2000 (- االر�صي) الطابق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد قفي مهد5):))1.000)حصة)

بقيمة)100,00)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مهد5  قفي  السيد 
 (2000 ( اقامة املرابطي2 عمارة س)

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() مهد5  قفي  السيد 
 (2000 ( املرابطي2 عمارة س) اقامة 

الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)06)أبريل)

1)0))تحت رقم)66)6).
(18I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIVERTRAV
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 

صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب

RIVERTRAV شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املسيرة 

) رقم )) زنقة واد غريس - 73000 

الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1(131

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ايت) ابراهيم  )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) ((.000 ميمو2)

السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)

 (3 بتاريخ) ميمو2  ايت  ( محمد) )ة()

مارس)1)0).

ايت) ابراهيم  )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) ((.(00 ميمو2)

السيد) ( 10.000)حصة لفائدة) أصل)

 (3 ايت ميمو2 بتاريخ) ( الحسي2) )ة()

مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (3 بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل) (0( رقم) تحت  ((0(1 مارس)

.(0(1

(19I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIVERTRAV
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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شارع العركوب رقم 2-01)77 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
RIVERTRAV شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوا2 مقرها االجتماعي املسيرة 

) رقم )) زنقة واد غريس - 73000 
الداخلة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1(131
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)3))مارس)1)0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 
ذات) »شركة  إلى) الوحيد«) الشريك 

املسؤولية املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم)37).

((0I

nadasoft

CHTAYMA FOODS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nadasoft
 rue(eljawaliqui(bourgogne ، 1(

12000، casablanca(maroc
CHTAYMA FOODS شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 208 عمارة 
سمية شارع الوالء - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
17803

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CHTAYMA FOODS
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمك والصيد.
 208 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 73000 (- عمارة سمية شارع الوالء)

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوزاض  البشير  السيد 
الولفة) (26 رقم) (7( زنقة) (( األزهار5)

0))0))الدارالبيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() بوزاض  البشير  السيد 
الولفة) (26 رقم) (7( زنقة) (( األزهار5)

0))0))الدارالبيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم)523/2021.

((1I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIVERTRAV
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
RIVERTRAV  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املسيرة 

) رقم )) زنقة واد غريس - 73000 
الداخلة املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1(131
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تعيي2) ((0(1 مارس) ((3 املؤرخ في)
ايت) السيد)ة() للشركة  مسير جديد 

ميمو2 محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم)37).

(((I

 SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES SEGMA

 SOCIETE TEXTILES«
 NADOR CORPORATION

»SOTENACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS GENERALES

MAROCAINES SEGMA
طريق املغوغة، املنطقة الصناعية ، 

90000، طنجة املغرب
 SOCIETE TEXTILES NADOR«
 CORPORATION »SOTENACO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 111 زنقة 

مغوغة - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 نونبر) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سليم) محمد  )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (3.867 آغا) طالب 
لفائدة)) حصة  (6.22( أصل) من 
 (3 بتاريخ) برادة  محمد  )ة() السيد)

شتنبر)0)0).
سليم) محمد  )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  ((.(78 آغا) طالب 
لفائدة)) حصة  (6.22( أصل) من 
 (3 بتاريخ) برادة  سعيد  )ة() السيد)

شتنبر)0)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مارس) (0( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)7))).

((3I

Khidmat Attajir

STE BOUHAYARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Khidmat Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 0(

52000، ERRACHIDIA(MAROC

STE BOUHAYARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 CENTRE وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

TAOUS COMMUNE TAOUS ER-

 RISSANI - 52450 ER-RISSANI

TAOUS

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

127(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BOUHAYARA

غرض الشركة بإيجاز):)

EXPLOITANT DE MINES

 ENTREPRENEUR DE

 TRAVAUX DIVERS

 E N T R E P R E N E U R

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR

 AUTRUI

 CENTRE(:(عنوا2 املقر االجتماعي

TAOUS COMMUNE TAOUS ER-

 RISSANI - ((2(0 ER-RISSANI

.TAOUS
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 320 ( (: امبارك) بومرور  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: امحمد) بومرور  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بومرور اعمر):))330)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() امبارك  بومرور  السيد 
 ((2(0 الريصاني) املركز  الطاووس 

الريصاني الطاووس.
عنوانه)ا() امحمد  بومرور  السيد 
زنقة فكيك الداخلة) (03 حي املسيرة)

73000)الداخلة الداخلة.
عنوانه)ا() اعمر  بومرور  السيد 
 (23(0 ميدلت) أنترفو  أملو  لكادوس 

ميدلت ميدلت.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() اعمر  بومرور  السيد 
 (23(0 ميدلت) أنترفو  أملو  لكادوس 

ميدلت ميدلت
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم))17.

((2I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

كيش كيز
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

كيش كيز شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة رحال 

بن احمد عمارة 36  شقة 8 جيليز 

20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.93267

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

0)0))تقرر حل) 31)دجنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

مبلغ) ( كيز) كيش  الوحيد  الشريك 
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)

بن) رحال  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 

جيليز) (8 شقة) ( (36 عمارة) احمد 

(- (: مراكش املغرب نتيجة ل) (20000

جائحة كورونا

-)تغيير التوجهات.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 8 شقة) ( (36 رحال بن احمد عمارة)

جيليز)20000)مراكش املغرب.)

و عي2:

و) انافلوس  ( انس) السيد)ة()

عنوانه)ا()اقامة مرجانة رقم))))تاركة))

)ة() 20000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود والوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3122.

(((I

VOLUSMA SARL

VOLUSMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VOLUSMA SARL

 AVENUE ABI LHASSAN

 CHADILI RESIDENCE WARDA

 RDC(N° 2. ، 90000، TANGER

MAROC

VOLUSMA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع أبي 

الحسن الشاذلي إقامة وردة الطابق 

األر�صي رقم )  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(3((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.VOLUSMA SARL

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب أو بالخارج بشكل)

أو) لحسابها  مباشر  غير  أو  مباشر 

لحساب الغير ملمارسة:

وبيع) شراء) العقار5،) اإلنعاش 

وكراء)العقارات.)مقاولة البناء)بجميع)

أشكاله،)إصالح جميع البنايات ذات)

جميع) تنفيذ  خاص.) أو  عام  طابع 

املدنية) الهندسة  األرضيات،) أشغال 

كهربة) أشغال  جميع  والصناعية.)

الصرف) الترصيص،) البنايات،)

الصحي،)النجارة،)الزجاج،)الصباغة،)

نجارة األلومنيوم،)التلبيس والتزفيت.)

الهندسة) أشغال  وإعداد  تصميم 

الصناعية.)تصميم وتنسيق ومراقبة)

وتسيير عمليات تهيئة جميع البنايات.)

وتسيير) استغالل  املشاريع،) تسيير 

املقاولة) املشاريع.) أنواع  لجميع  حر 

في) واملشاركة  التعهد  الباطن،) من 

جميع الصفقات والعروض املرتبطة)

جميع) .إعداد  الشركة) بموضوع 

واالقتصادية) التقنية  الدراسات 

واملالية غيرها.)استيراد وتصدير جميع)

الصلة) ذات  واملعدات  املنتجات 

باألنشطة أعاله.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
واملالية) والصناعية  التجارية 
واملنقولة أو العقارية التي قد ترتبط)
أو) بكل  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
املذكورة) العمليات  إحدى  بعض 
الشركة) بتطوير  والكفيلة  أعاله 
وغير) املباشرة  املساهمة  وكذلك 
املباشرة مهما كا2 شكلها في مقاوالت)

ذات أهداف مماثلة او مكملة.
عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع أبي)
الحسن الشاذلي إقامة وردة الطابق)
طنجة) (90000  -   ( رقم) األر�صي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 320 ( (: اغمير) شيماء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: ( ليليا اشتيتيهي) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: ( اشتيتيهي) السيد كريم سعيد 
330)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة شيماء)اغمير عنوانه)ا()9 
زنقة البحر االبيض املتوسط اقامة)
كوفيكوم ط)3)شقة)8 90000)طنجة)

املغرب.
السيدة ليليا اشتيتيهي))عنوانه)ا()
وليلي) عمارة  إسماعيل  موال5  شارع 
بلوك أ رقم)67 90000)طنجة املغرب.
اشتيتيهي)) سعيد  كريم  السيد 
إسماعيل) موال5  شارع  عنوانه)ا()
 90000  67 عمارة وليلي بلوك أ رقم)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
اشتيتيهي)) كريم  محمد  السيد 
إسماعيل) موال5  شارع  عنوانه)ا()
 90000  67 عمارة وليلي بلوك أ رقم)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم))2138).
((7I
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SOLISAFTRA TRAVAUX  SARL

 SOLISAFTRA TRAVAUX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLISAFTRA(TRAVAUX  SARL

918 بلوك Y مدينة )) مارس 

العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب

 SOLISAFTRA TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 918 بلوك 

Y مدينة )) مارس - 70000 العيو2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3(893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOLISAFTRA TRAVAUX SARL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتنقيط,دراسة) السقي  معدات 

الفالحية,تجهيز) للمشاريع  تقنية 

أشغال) و  الفالحية,البناء) األرا�صي 

متعددة..

 918 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 70000 (- مارس) ((( مدينة) (Y بلوك)

العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) ( (: السيد امحمد وخي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) ((00 ( (: السيد احمد وهرا)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() وخي  امحمد  السيد 
تجزئة الوحدة العيو2) (E بلوك) (72(

70000)العيو2 املغرب.

السيد احمد وهرا عنوانه)ا()دوار)

 27900 زاكورة) تغبالت  امنواسيف 
زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() وخي  امحمد  السيد 
تجزئة الوحدة العيو2) (E بلوك) (72(

70000)العيو2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

9))مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)957/21.

((9I

ائتمانية بوعرفة

STE TRAVTOP HM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم29 زنقة الدار البيراء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE TRAVTOP HM شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 01 

بني تاجيت املركز - ))611 بني 

تاجيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

879

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRAVTOP HM
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) مختلفة-تسيير  اشغال  و  البناء)
تجهيز االستغالليات الفالحية و جميع)

اشغال الفالحة..
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
بني) (611(( (- بني تاجيت املركز) (01

تاجيت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) حماني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  حماني  السيد 
تاجيت) بني  (611(( تاكيتونت) قصر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  حماني  السيد 
تاجيت) بني  (611(( تاكيتونت) قصر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)30/2021.

(30I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

لوص اميكوص رنطال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°17C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
لوص اميكوص رنطال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
الفرزدق عمارة غيتة )الطابق 9 
شقة 21 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(303

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

لوص) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

اميكوص رنطال.

تاجىر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات))).

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 9 )الطابق) غيتة) عمارة  الفرزدق 

طنجة) (90000 (- طنجة) (21 شقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (0 ( (: القجير5) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة).

 (0 ( (: الفراحي) الحسي2  السيد 

حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسامة القجير5 عنوانه)ا())

تجزئة))الرحى زنقة سيد5 احمد ابن)

يرمق رقم)))3  90000)طنجة املغرب.

السيد الحسي2 الفراحي عنوانه)ا()
بوجدور) حومة  زمور5  الوهابي  حي 

رقم)) 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد اسامة القجير5 عنوانه)ا()

تجزئة))الرحى زنقة سيد5 احمد ابن)

يرمق رقم)3 90000)طنجة املغرب

السيد الحسي2 الفراحي عنوانه)ا()
بوجدور) حومة  زمور5  الوهابي  حي 

رقم)) 90000)طنحه املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3291.

(31I

 SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES SEGMA

 SOCIETE TEXTILES«
 NADOR CORPORATION

»SOTENACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS GENERALES

MAROCAINES SEGMA
طريق املغوغة، املنطقة الصناعية ، 

90000، طنجة املغرب
 SOCIETE TEXTILES NADOR«

   CORPORATION »SOTENACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 111 زنقة 
مغوغة - 90000 طنجة املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.((81
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي2) ((0(0 نونبر) (30 املؤرخ في)
برادة) مسير جديد للشركة السيد)ة()

سلما2 كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (0( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)7))).

(3(I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

US TECH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

US TECH  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 11 

يناير الطابق 3 شقة رقم 6 السعادة 

3  - 2000) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

17961

 16 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 US (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. TECH

البيع) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة واآلالت واملعدات األخرى.

ألجهزة) الصيانة  خدمة  توفير  (•

القياس.

الصناعية) املعدات  استيراد  (•

تقديم) وتصدير  (، القياس) وأجهزة 

الخدمة..

عنوا2 املقر االجتماعي):)عمارة)11 

6)السعادة) 3)شقة رقم) يناير الطابق)

3  - 2000))الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الطيبي سفيا2) السيد 

حصة بقيمة)100,00)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الطيبي سفيا2  السيد 

حي الوحدة رقم)201)ورزازات)000)2 

ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الطيبي سفيا2  السيد 

حي الوحدة رقم)201)ورزازات)000)2 

ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم))9)6).

(33I

 SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES SEGMA

 SOCIETE TEXTILES«

 NADOR CORPORATION

»SOTENACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 SOCIETE NOUVELLE

 D›EXPLOITATIONS GENERALES

MAROCAINES SEGMA

طريق املغوغة، املنطقة الصناعية ، 

90000، طنجة املغرب

 SOCIETE TEXTILES NADOR«

  CORPORATION »SOTENACO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 111 زنقة 

مغوغة - 90000 طنجة املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3))شتنبر)0)0))تم اإلعالم)

بوفاة الشريك عبدالسالم طالب آغا)

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

شتنبر) (12 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

1999)بالشكل األتي):

السيد)ة()محمد سليم طالب آغا))

،))700)حصة).

السيد)ة()حسن سليم طالب آغا))

،))700)حصة).

السيد)ة()فوزية طالب آغا))،))0)3 

حصة).

((، ( آغا) طالب  حنيفة  السيد)ة()

0)3)حصة).

السيد)ة()مكية طالب آغا))،))0)3 

حصة).

((، ( آغا) طالب  صفية  السيد)ة()

0)3)حصة).

 933 ( (، ( ابتسام قدورة) السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)8)9).

(32I

ائتمانية بوعرفة

STE ORIENTOP SNC
شركة الترامن

حل شركة

ائتمانية بوعرفة

رقم29 زنقة الدار البيراء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

STE ORIENTOP SNC شركة 

الترامن)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6)2 شارع 

ابو سالم العيا�صي - 00)61 بوعرفة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(67

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 أبريل) (0( املؤرخ في)

 STE ORIENTOP الترامن) شركة 

درهم) (10.000 مبلغ رأسمالها) ( (SNC

6)2)شارع) وعنوا2 مقرها اإلجتماعي)

00)61)بوعرفة) (- ابو سالم العيا�صي)

تحقيق) صعوبة  (: ل) نتيجة  املغرب 

للشركة-) االجتماعية  االهداف 

صعوبات مالية.

 2(6 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 61(00 (- العيا�صي) سالم  ابو  شارع 

بوعرفة املغرب.)

و عي2:

السيد)ة())فاطمة الزهراء))دحماني)

املقاومة)) حي  (66 رقم) عنوانه)ا() و 

)ة() بوعرفة املغرب كمصفي) (61(00

للشركة.
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الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)29/2021.

(3(I

Y.A.N.Z CONSULTING

AYOZANI HAMAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Y.A.N.Z CONSULTING

 AV(OUED(NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC

AYOZANI HAMAMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قرية املالقي 

الجماعة القروية السوق القديم 

قيادة عي2 الحصن تطوا2  - 93000 

تطوا2  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9197

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AYOZANI HAMAMA

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي الطرقي و نقل املستخدمي2))

لحساب))الغير).

قرية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
السوق) القروية  الجماعة  املالقي 

القديم قيادة عي2 الحصن تطوا2))-)

93000)تطوا2))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):))99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

القيباش)) املقدم  يوسف  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 ( (:

للحصة.

السيد نزار املقدم القيباش)):))00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

القيباش)) املقدم  يوسف  السيد 

عنوانه)ا()شارع الحسن الثاني اقامة)
رقم) (8 جناح ا ط) الحمامة البيراء)

3))تطوا2))93000)تطوا2))املغرب).

القيباش)) املقدم  نزار  السيد 

عنوانه)ا()شارع الحسن الثاني اقامة)
رقم) (8 جناح ا ط) الحمامة البيراء)

3))تطوا2))93000)تطوا2))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

القيباش)) املقدم  يوسف  السيد 

عنوانه)ا()شارع الحسن الثاني اقامة)
رقم) (8 جناح ا ط) الحمامة البيراء)

3))تطوا2))93000)تطوا2))املغرب)

نزار)) القيباش  املقدم  السيد 

عنوانه)ا()شارع الحسن الثاني اقامة)
رقم) (8 جناح ا ط) الحمامة البيراء)

3))تطوا2)93000)تطوا2))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم))086.

(36I

DEMER CONSULTING

LADIBA
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، الدارالبيراء 

املغرب

LADIBA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
عبداملومن الطابق ) رقم 18 الدار 
البيراء الدار البيراء 00000) 

الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299379
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.LADIBA
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير).
عنوا2 املقر االجتماعي):)119)شارع)
الدار) (18 رقم) (( عبداملومن الطابق)
 (00000 البيراء) الدار  البيراء)

الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 200 ( (: السبتي) دليلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 2(0 ( (: ( أعويشق) ملياء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
0)1)حصة) ( (: السيد بدر خياطي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 200 (: السبتي) دليلة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
 2(0 (: أعويشق) ملياء) السيدة 

بقيمة)100)درهم.
بقيمة) (1(0 (: السيد بدر خياطي)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السبتي  دليلة  السيدة 
فيال) كاليفورنيا  حدائق  مكة  طريق 
الدار البيراء) ((000 ( كاليفورنيا) (13

املغرب.

عنوانه)ا() أعويشق  ملياء) السيدة 
3)حي) 0))زنقة الترياق األبيض طابق)

الراحة)000))الدار البيراء)املغرب.
عنوانه)ا() خياطي  بدر  السيد 
فيال) كاليفورنيا  حدائق  مكة  طريق 
الدار البيراء) ((000 ( كاليفورنيا) (13

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() السبتي  دليلة  السيدة 
فيال) كاليفورنيا  حدائق  مكة  طريق 
الدار البيراء) ((000 ( كاليفورنيا) (13

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772780.

(37I

CHETTIOUI AHMED

ALCAZAR WOOD
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخرراء,م/ا,شارع 

01,رقم 32 ، 0)1)9، القصر الكبير 
املغرب

ALCAZAR WOOD شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

م/ب زنقة )) رقم 2) مكرر - 
0)1)9 القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(90(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (19
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ALCAZAR WOOD
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخشب.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
السالم م/ب زنقة))))رقم)2))مكرر)-)

0)1)9)القصر الكبير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) الوزاني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  الوزاني  السيد 
  (2 رقم) ((( زنقة) م/ب  السالم  حي 

0)1)9)القصر الكبير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  الوزاني  السيد 
  (2 رقم) ((( زنقة) م/ب  السالم  حي 

0)1)9)القصر الكبير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

مارس)1)0))تحت رقم)10).

(38I

 SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES SEGMA

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS GENERALES

MAROCAINES SEGMA
طريق املغوغة، املنطقة الصناعية ، 

90000، طنجة املغرب
 SOCIETE NOUVELLE

 D›EXPLOITATIONS GENERALES
MAROCAINES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
مغوغة املنطقة الصناعية - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.709

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 نونبر) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()بثينة طالب آغا)
176)حصة اجتماعية من أصل)93) 
حصة لفائدة))السيد))ة()محمد برادة)

بتاريخ)3))شتنبر)0)0).
تفويت السيد))ة()بثينة طالب آغا)
117)حصة اجتماعية من أصل)93) 
حصة لفائدة))السيد))ة()سعيد برادة)

بتاريخ)3))شتنبر)0)0).
طالب) سمية  )ة() السيد) تفويت 
172)حصة اجتماعية من أصل) آغا)
90))حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

برادة بتاريخ)3))شتنبر)0)0).
طالب) سمية  )ة() السيد) تفويت 
116)حصة اجتماعية من أصل) آغا)
90))حصة لفائدة))السيد))ة()سعيد)

برادة بتاريخ)3))شتنبر)0)0).
طالب) أسماء) )ة() السيد) تفويت 
172)حصة اجتماعية من أصل) آغا)
90))حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

برادة بتاريخ)3))شتنبر)0)0).
طالب) أسماء) )ة() السيد) تفويت 
116)حصة اجتماعية من أصل) آغا)
90))حصة لفائدة))السيد))ة()سعيد)

برادة بتاريخ)3))شتنبر)0)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
مارس) (0( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)6))).
(39I

 SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES SEGMA

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

 SOCIETE NOUVELLE

 D›EXPLOITATIONS GENERALES
MAROCAINES SEGMA

طريق املغوغة، املنطقة الصناعية ، 
90000، طنجة املغرب

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS GENERALES

MAROCAINES  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
مغوغة املنطقة الصناعية - 90000 

طنجة املغرب.
تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.709

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي2) ((0(0 نونبر) (30 املؤرخ في)
برادة) مسير جديد للشركة السيد)ة()

سلما2 كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (0( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)6))).

(20I

orsia audit sarl

NJS architecte
إعال2 متعدد القرارات

orsia audit sarl
رقم 1 زنقة البوس كوتي ، 0060)، 

الدار البيراء املغرب
NJS architecte  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: )) شارع 
الزرقطوني حي املستشفيات الطابق 

االول  - 0360) الدار البيراء 
املغرب .

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.293229
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)أبريل)1)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
تحيي2 النظام االسا�صي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3،4،10،13،14،16،26:)

تعديل املواد) الذ5 ينص على مايلي:)

من النظام) (3،4،10،13،14،16،26

االسا�صي).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772319.

(21I

FAEL GROUPE COMMERCIALE

 FAEL GROUPE

COMMERCIALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAEL GROUPE COMMERCIALE

 HAY(NAJIBA(RUE 88 N° 11 RDC

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 FAEL GROUPE COMMERCIALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 NAJIBA(RUE 88 N° 11 RDC -

90000 TANGER(MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAEL (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.GROUPE COMMERCIALE

 ACHAT(&(:(غرض الشركة بإيجاز

 VENTE ET DISTRIBUTION DES

 PRODUITS ALIMENTAIRE EN

.GENERALE
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 HAY (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 NAJIBA RUE 88 N° 11 RDC -

.90000 TANGER MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
0))حصة) ( (: السيد يوسف فائق)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
السيد توفيق العاللي):))0))حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فائق  يوسف  السيد 
دوار اوالد محمود احد بومو�صى سوق)
الفقيه) ((3(00 النمة) اوالد  السبت 

بن صالح املغرب.
عنوانه)ا() العاللي  توفيق  السيد 
اوالد زاير احد بومو�صى سوق السبت)
اوالد النمة)00)3))الفقيه بن صالح)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() فائق  يوسف  السيد 
دوار اوالد محمود احد بومو�صى سوق)
الفقيه) ((3(00 النمة) اوالد  السبت 

بن صالح املغرب
عنوانه)ا() العاللي  توفيق  السيد 
اوالد زاير احد بومو�صى سوق السبت)
اوالد النمة)00)3))الفقيه بن صالح)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)-.
(2(I

ficogedek(sarl(au

MERHAJ CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 MERHAJ CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي 
الصحراء 1 رقم 20 التقدم طريق 
سيفيطا - 0)00) مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.30(3(
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((017 دجنبر) ((( في) املؤرخ 
 MERHAJ CONSTRUCTION حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوا2) درهم  (10.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي الصحراء)1)رقم)
 (00(0 (- التقدم طريق سيفيطا) (20
النعدام) نتيجة  املغرب  مكناس 

النشاط التجار5.
و عي2:

و) مومي  ( ادريس) السيد)ة()
الصحراء) حي  (20 رقم) عنوانه)ا()
 (00(0 السادس) محمد  شارع  (01
مكناس املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  ((017 دجنبر) ((8 بتاريخ)
طريق) التقدم  (20 رقم) (1 الصحراء)

سيفيطا)-)0)00))مكناس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1)1.

(22I

CARREFOUR BUSINESS

CHAKIR GYP  شكير جيب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V(RUE(MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC
شكير جيب  CHAKIR GYP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر اوالد 

معطلة ع ص ز ارفود  - 00))) 
ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
127((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 فبراير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شكير) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.CHAKIR GYP((جيب
اشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

البنائ
-اشغال الجبص
-)التجارة الحرة.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
اوالد معطلة ع ص ز ارفود))-)00))) 

ارفود املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رشيد شكير)):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: العكريش) زينب  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
بقيمة) ((00 (: السيد رشيد شكير)

100)درهم.
 (00 (: العكريش) زينب  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رشيد شكير عنوانه)ا())12 
ارفود) ((((00 ارفود) الجديد  الحي 

املغرب.
السيدة زينب العكريش عنوانه)ا()
الركراكي) هللا  عبد  موال5  شارع 
الحمر5 ارفود)00))))ارفود املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

السيد رشيد شكير عنوانه)ا())12 
ارفود) ((((00 ارفود) الجديد  الحي 

املغرب

السيدة زينب العكريش عنوانه)ا()
الركراكي) هللا  عبد  موال5  شارع 
الحمر5 ارفود)00))))ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)173.
(2(I

ficof

GHALEB IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficof
 1rue(abi(temmam ، 60000،

oujda maroc
 GHALEB IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 
النصر عمارة )11 الشقة )  - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
37007

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.GHALEB IMPORT EXPORT
غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

اإلستيراد.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
النصر عمارة))11)الشقة))  - 60000 

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد))))نوار محمد)):))100)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( نوار محمد) ( ( ( السيد)
ظهر ملحلة زنقة رقم)) 60000)وجدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد نوار محمد))عنوانه)ا()ظهر)
وجدة) (60000  ( رقم) زنقة  ملحلة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) بوجدة  التجارية 

1)0))تحت رقم))0)1.

(27I

CHAMS CONSULTING

DADES DE GENE CIVIL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CHAMS CONSULTING
 LOT(BELMEJJAD(N°607 2eme

  ETAGE(N°15 AL(MASSAR
 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
DADES DE GENE CIVIL شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 
 TRANCHE 8 LOT(N 135

 TAMNSOURTE(MARRAKECH  -
20000 مراكش  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.98397
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):
ايت) ( محمد) )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) ((.(00 ( ايشو)
السيد) ( لفائدة) حصة  ((.(00 أصل)
)ة()عبد الكريم ايت ايشو))بتاريخ))0 

أبريل)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))226.
(29I

STE WIDE TRAVAUX SARL

STE WIDE TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE WIDE TRAVAUX SARL
 DOUAR IMI NOUAREG
 TAGHESSA IKNIOUEN

 TINGHIR. ، 45800، tinghir
maroc

STE WIDE TRAVAUX SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 DOUAR وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 IMI NOUAREG TAGHESSA

 IKNIOUEN(TINGHIR. - 45800
TINGHIR MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1309

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.WIDE TRAVAUX SARL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 1-TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION
 (-MARCHAND DE

FOURNITURES BUREAUTIQUE
.3-NEGOCIANT

 DOUAR(:(عنوا2 املقر االجتماعي
 IMI NOUAREG TAGHESSA
 IKNIOUEN TINGHIR. - 2(800

.TINGHIR MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

00.000).1)درهم،)مقسم كالتالي:
 3.000 ( (: السيد لحسن حسناو5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.000 ( (: حسناو5) علي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 6.000 ( (: السيد أحمد حسناو5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد يوسف حسناو5):))3.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احمد حسناو5 عنوانه)ا()
تنغير) دادس  بومالن  بومالن  حي 

0)1)2)تنغير املغرب.
عنوانه)ا() حسناو5  على  السيد 
حي اداك بومالن دادس تنغير)0)1)2 

تنغير املغرب.
السيد لحسن حسناو5 عنوانه)ا()
حي الوحدة رقم)))))ورزازات)000)2 

ورزازات املغرب.
السيد يوسف حسناو5 عنوانه)ا()
تنغير) (2(800 تنغير) اكنيو2  تغ�صى 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد لحسن حسناو5 عنوانه)ا()
حي الوحدة رقم)))))ورزازات)000)2 

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (07 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)274/324.
((0I

ETABBAA LAHCEN

AMIS M-H IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

AMIS M-H IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس السلطا2 شقة 3 الطابق 

االول الدار البيراء - 0000) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29922(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMIS (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.M-H IMMOBILIER

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.

6))شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)
مرس السلطا2 شقة)3)الطابق االول)

الدار البيراء)-)0000))الدار البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد معزوز):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حمزة ساعد):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() معزوز  محمد  السيد 

 (6100 بلوك اوه ح ح برشيد) (2(1

برشيد املغرب.

عنوانه)ا() ساعد  حمزة  السيد 

 (6100 بلوك اوه ح ح برشيد) (288

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() معزوز  محمد  السيد 

 (6100 بلوك اوه ح ح برشيد) (2(1

برشيد املغرب
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عنوانه)ا() ساعد  حمزة  السيد 

  (6100 بلوك اوه ح ح برشيد) (288

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)12276.

((1I

FLASH ECONOMIE

Héritage AFRICA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

                                        -FIG(CONSULTING -sarl.au

 Bd Abdelmoumen, ,181

 Résidence(Al(Yamama(C 1er

 étage(Appt 6, Quartier(des

Hôpitaux

الدار البيراء

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد 

-Héritage(AFRICA -sarl.au

السجل التجار5 : 296907

املنعقد) عرفي  عقد  1.بمقت�صى 

(،(0(1 مارس) (16 البيراء) بالدار 

تم وضع القواني2 األساسية لشركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد),)لها املميزات التالية):

التسمية):

-ش.م.م- (Héritage AFRICA  

ش.و)

الهدف):)))

داخل) ( ( سواء) هدف  للشركة 

املغرب أو خارجه لحسابها أو لحساب)

الغير):

السباكة) (، الكهرباء) (، البناء)

الصباغة،)) (، ( الطالء) (، النجارة) (،

الهندسة) (، اإلمداد باملياه) (، التزجيج)

املدنية)،)جميع املهن وأعمال الجبس.

توريد وتركيب الحجر والرخام) (•

الزخرفي والرخام والجرانيت والبالط.

•)اإلنعاش العقار5.

والشراء) والتصدير  االستيراد  (•

والتوزيع) والتسويق  والتجارة  والبيع 

والتمثيل أل5 منتج نهائي أو شبه نهائي)

أو سلعة أو مادة أو مادة أو ملحقات أو)

أدوات ومعدات.

الحصول على حصة في جميع) (•

ذات) األخرى  والجمعيات  الشركات 

األغراض املؤسسية املماثلة أو ذات)

الصلة.

بشكل) (، ذلك) إلى  باإلضافة 

أو) التجارية  املعامالت  جميع  (، عام)

أو) املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 

العقارية املتعلقة بشكل مباشر أو غير)

مباشر بأ5 من األشياء)املذكورة أعاله)

،)أو بأ5 أشياء)مماثلة أو ذات صلة)،)

والتي من املحتمل أ2 تعزز)

تطوير الشركة.

البيراء,) الدار  (: االجتماعي) املقر 

 3 شهرزاد) إقامة  (– سومية) زنقة 

الطابق الخامس الرقم)))،)بامليي.

الرأسمال):)100.000)درهم)

-)هشام مروا2)))1.000)حصة)

من) الشركة  تسير  (: التسيير)

كمسير) مروا2  هشام  السيد  طرف 

مع التوقيع) ( وحيد لفترة غير محددة)

االنفراد5.)

السنة االجتماعية):

تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في)31 

دجنبر.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

لالحتياط) االقتطاع  بعد  (: الربح)

من) بقرار  الباقي  يوزع  القانوني,)

الشركاء)و حسب عدد كل واحد منهم.)

).))))))تم اإليداع القانوني باملركز)

الدار) لوالية  لالستثمار  الجهو5 

البيراء)الكبرى و الجهة.
للنشر و البيا2

(((I

FICODEC SARL

PARA EVERY TIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

30000، فاس املغرب

PARA EVERY TIME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8 بلوك 

)) حي القدس ليراك - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.EVERY TIME

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

شبه طبية.

بلوك) (8 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

)))حي القدس ليراك)-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 ((0 ( (: السيد عبد العلي مصدق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة وفاء)لغريفي):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصدق) العلي  عبد  السيد 

القدس) حي  ((( بلوك) (8 عنوانه)ا()

ليراك)30000)فاس املغرب.

 8 لغريفي عنوانه)ا() السيدة وفاء)

 30000 حي القدس ليراك) ((( بلوك)

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

مصدق) العلي  عبد  السيد 

القدس) حي  ((( بلوك) (8 عنوانه)ا()

ليراك)30000)فاس املغرب

 8 لغريفي عنوانه)ا() السيدة وفاء)

 30000 حي القدس ليراك) ((( بلوك)

فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (0( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)7)16.

((3I

FIDUNION-MAROC

OGD MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OGD MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 , زنقة 

ابن خيرا2 ، محل رقم 1 - 0000)  

الدار البيراء  املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.3960(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 أبريل) (06 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

من) أ5  درهم«) (2.6(0.000« قدره)

»0.000)6.6)درهم«)إلى)»000.000.) 

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)6)7728.

((2I
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FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

UBN INGENIERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

UBN INGENIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 16 شارع  

الجاللي العريبي الطابق 8  - 0000) 

الدار البيراء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.627(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))0)مارس)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) العريبي  الجاللي  ( شارع) (16«

املغرب«) ( الدار البيراء) ((0000 -   8

 (6000  -  13 »اقامة مريم الرقم) إلى)

سطات)))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

1)0))تحت رقم)180/21.

((6I

FIDUNION-MAROC

OGD MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

OGD MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 13 , زنقة 

ابن خيرا2 ، محل رقم 1 -  - 0000)  

الدار البيراء  املغرب..

»استمرار نشاط الشركة«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.3960(3

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)أبريل)1)0))تقرر ما يلي:

رغم) الشركة  حل  بعدم  1.قرار 

الخسائر املسجلة.

).تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ)

يساو5)0.000)2.6)درهم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)))7728.

((7I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

BENK. CHAIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM

 RUE DE LA LIBERTE N°17C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BENK. CHAIB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي باب 

سبتة أليانس دارنا إلوط 7 بلوك 3 

شقة ) الفنيدق - )9310 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BENK.(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.CHAIB

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير).

حي باب) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
 3 بلوك) (7 سبتة أليانس دارنا إلوط)
الفنيدق) (9310( (- الفنيدق) (( شقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد هشام بنكيرا2):))0))حصة)

بقيمة)000.))درهم للحصة).
الشعيب) أنس  محمد  السيد 
 (.000 بقيمة) حصة  ((0 ( (: محمد)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بنكيرا2  هشام  السيد 
ايلوط) دارنا  اليانس  سبتة  باب  حي 
 9310( الفنيدق) (( شقة) (3 بلوك) (7

الفنيدق املغرب.
الشعيب) أنس  محمد  السيد 
رقم) أطروا  أفنيدا  عنوانه)ا() محمد 

11)سبتة)1003))سبتة اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() بنكيرا2  هشام  السيد 
ايلوط) دارنا  اليانس  سبتة  باب  حي 
 9310( الفنيدق) (( شقة) (3 بلوك) (7

الفنيدق املغرب
الشعيب) أنس  محمد  السيد 
رقم) أطروا  أفنيدا  عنوانه)ا() محمد 

11)سبتة)1003))سبتة اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم))2)1.
((8I

FIDUNION-MAROC

OGD  MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(3

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

OGD  MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 , زنقة 

ابن خيرا2 ، محل رقم 1 - -  0000)  

الدار البيراء  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.3960(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 أبريل) (06 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) ((.6(0.000«

»1.000.000)درهم«)إلى)»0.000)6.6 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديو2 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)6)7728.

((9I

FLASH ECONOMIE

MEGA EDITION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل الشركة

  ش.م.م   MEGA EDITION شركة 
راسمالها :100.000,00 درهم

مقرها االجتماعي :رقم 86 شارع 

العقبة الصويرة
رقم السجل التجار5:))8 الصويرة

حل مسبق للشركة 

فسخ مسبق للشركة

تعيي2 مصفى

تحديد مقر التصفية
حرر) عرفي  عقد  بمقت�صى  (

لشركة) ((0(1 ابريل) (0( بالصويرة)

محدودة املسؤولية تقرر ما يلي)

فسخ مسبق للشركة-

السبقي) السيد  تعيي2  (H136((

 19(3 بتاريخ) مزداد  اللطيف  عبد 

بطاقة التعريف الوطنية رقم-

مصفي للشركة القاطن بزنقة) ( ( (

الخنساء)البحيرة الشطر)2)الصويرة

التصفية) مقر  تحديد 

العقبة) شارع  (86 بالصويرة:رقم)

الصويرة-
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باملحكمة) االيداع  تم  قد  و 

في) الصويرة  بمدينة  االبتدائية 

2021/04/13)تحت عدد)131

للخالصة و البيا2

(61I

Mohamed karim

KM STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Mohamed karim

  BLOC B HAY HASSANI,(79

 N38 ، 26100، BERRECHID

MAROC

KM STAR  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 61 

مركز الرياض شارع اللة الياقوت 

ومصطفى املعاني رقم 69 الطابق 

 CASABLANCA (3000 - الثاني

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29((6(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. STAR

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 IMPORT, EXPORT ,NEGOCE EN

.GENERAL

 61 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الياقوت) اللة  شارع  الرياض  مركز 

الطابق) (69 رقم) املعاني  ومصطفى 

 CASABLANCA  (3000 (- الثاني)

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الهاد5 خفاو5):))00) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: مسرار5) زكرياء) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

خفاو5) الهاد5  عبد  السيد 
الثانية) املجموعة  السالم  عنوانه)ا()
وخمسو2) رقمخمسة  ستة  الزنقة 
 (3000 اهل الغالم سيد5 البرنو�صي)

الدار البيراء)املغرب.
مسرار5 عنوانه)ا() السيد زكرياء)
3)تجزئة االندلس)) 2000))الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
مسرار5 عنوانه)ا() السيد زكرياء)
3)تجزئة االندلس)) 2000))الجديدة)

املغرب
خفاو5) الهاد5  عبد  السيد 
الثانية) املجموعة  السالم  عنوانه)ا()
وخمسو2) رقمخمسة  ستة  الزنقة 
 (3000 اهل الغالم سيد5 البرنو�صي)

الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)10672.
(6(I

BT CONSEIL

 MOROSOFT SOLUTIONS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

 MOROSOFT SOLUTIONS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 62 

زنقة عبد هللا املديوني الطابق 1 
الشقة ) الدار البيراء - 0000) 

الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
298(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
.MOROSOFT SOLUTIONS SARL
م) نظا غرض الشركة بإيجاز):))

املعلومات)؛
وحل) البرمجيات  تطوير  (•

املعلومات..
زنقة) (62 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
عبد هللا املديوني الطابق)1)الشقة)) 
الدار البيراء)-)0000))الدارالبيراء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: ( السيد يونس توخساتي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد هشام مطيع)):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يونس توخساتي))عنوانه)ا()
الحي) (22 )1الرقم) إقامة) املشروع 
الدارالبيراء) ((0000 املحمد5)

املغرب.
عنوانه)ا() ( مطيع) هشام  السيد 
أنا�صي مجموعة)10)مدخل)8)رقم)73 
 (0000 البيراء) البرنو�صي  سيد5 

الدارالبيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد يونس توخساتي))عنوانه)ا()
الحي) (22 )1الرقم) إقامة) املشروع 
الدارالبيراء) ((0000 املحمد5)

املغرب

عنوانه)ا() ( مطيع) هشام  السيد 
أنا�صي مجموعة)10)مدخل)8)رقم)73 

 (0000 البيراء) البرنو�صي  سيد5 

الدارالبيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)0)7737.

(63I

CABINET BENSOUSSI

 QUALITY DERM MEDICO

ESTHETIQUE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BENSOUSSI

 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUE LAHORE ET SAYED KOTB

 6EME(ÉTAGE(N°66، 90000،

TANGER MAROC

 QUALITY DERM MEDICO

ESTHETIQUE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1 مجمع 

كمريسبا ج 7 اقامة م الطابق 2 رقم 

)32  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11286(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 QUALITY DERM MEDICO

.ESTHETIQUE
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مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل والحالقة.

1)مجمع) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

كمريسبا ج)7)اقامة م الطابق)2)رقم)

)32  - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة امينة خيار)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( خيار) امينة  السيدة 

 (3 رقم) (163 زنقة) ابن خلدو2  حي 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() خيار  امينة  السيدة 

 (3 رقم) (163 زنقة) ابن خلدو2  حي 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3103.

(62I

AMJ MANAGEMENT

ANBAR LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  االرد2  اقامة يامنة   ) الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

ANBAR LOGISTIQUE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع  

االرد2 اقامة يمنا )   في الطابق األول 

رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ANBAR LOGISTIQUE

النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبرائع).

شارع)) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
االرد2 اقامة يمنا)))))في الطابق األول)
طنجة) (90000 (- طنجة) (، (30 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عنبر مصطفى):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مصطفى  عنبر  السيد 

العزيزية) (3 سلمى) الحسني  املجمع 
 90000 طنجة) ((9 رقم) (1 في الطابق)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() مصطفى  عنبر  السيد 

العزيزية في) (3 املجمع الحسني سلمى)
طنجة) (90000   (9 رقم) (1 الطابق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)8)212).

(6(I

FLASH ECONOMIE

ACTION MOROCCO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ACTION MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها :10000 درهم

مقرها االجتماعي:37, زنقة ديكس, 

الوازيس,0210),الدار البيراء  

رقم التقييد في السجل 

التجار67:5)319

 19 بتاريخ) الوحيد  الشريك  قرر 

فبراير)1)0))اتخاذ القرارات التالية)

قراءة تقرير املصفي عن عمليات)

التصفية وحساب التصفية النهائية-

)فحص حساب التصفية النهائية)

واعتمادها-

إبراء)ذمة املصفي وإبراء)ذمته-

التأكيد بإغالق التصفية-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)))7707  

(66I

FIDENS CONSEIL

LIBRAIRIE NOUHAILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDENS CONSEIL

 LOT(TOUDGHA  N 33

  ASKEJOUR LOT TOUDGHA

 N 33 ASKEJOUR، 40000،

MARRAKECH maroc

LIBRAIRIE NOUHAILA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 1 

تجزية الزيتو2 رقم 19 اسكجور 

مراكش - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

10(60(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(0 يوليوز) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.LIBRAIRIE NOUHAILA

غرض الشركة بإيجاز):)مكتبة

تجارة

االستيراد و التصدير.

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

اسكجور) (19 الزيتو2 رقم) تجزية  (1

مراكش)-)20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((00 ( (: السيد باز5 طارق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الرحيم بنفتاح):))00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() طارق  باز5  السيد 

  33 رقم) تودغة  تجزئة  اسكجور 

20000)مراكش املغرب.

بنفتاح) الرحيم  عبد  السيد 

 19 رقم) الزيتو2  تجزية  عنوانه)ا()

اسكجور)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

بنفتاح) الرحيم  عبد  السيد 

 19 رقم) الزيتو2  تجزية  عنوانه)ا()

اسكجور)20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

0)0))تحت رقم))11281.

(67I
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 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE LA COUR DE L

ALHAMBRA SARL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

 société de travaux de

comptabilité jasmine sarl d›au

 n°37 avenue(des(far(magasin

 n°6 meknes(meknes، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE LA COUR DE L

ALHAMBRA SARL  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

كيفا وشارع الجيش امللكي رقم 11 

املدينة الجديدة 0000) مكناس 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(3733

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)مارس)1)0))تم اإلعالم)

ابوالنور) سالم  ابن  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

يونيو) ((6 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

0)0))بالشكل األتي):

ابوالنور))))))))))))) االله  عبد  السيد)ة()

املسير االول))،))0)))حصة).

السيد)ة()محسن ابوالنور))،))0)) 

حصة).

السيد)ة()فتيحة ابوالنور))،))0)1 

حصة).

((، ( عبد العالي ابوالنور) السيد)ة()

0)))حصة).

ابوالنور)))))))))))) جواد  السيد)ة()

املسير التاني))،

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1968.

(68I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

5G PRO SYSTEME
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم )3 العيو2 ، 

70000، العيو2 املغرب

G PRO SYSTEME)  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محج 

محمد السادس عمارة الخريف 

الشقة 16  - 70000 العيو2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.3(161

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 أبريل) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()مو�صى))العريف)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((00

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

أبريل) (1( بتاريخ) لخريف  ( محمد)

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1820/21.

(69I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

5G PRO SYSTEME
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الفتح زنقة ينبع رقم )3 العيو2 ، 

70000، العيو2 املغرب

G PRO SYSTEME)  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محج 

محمد السادس عمارة الخريف 

الشقة 16  - 70000 العيو2 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.3(161

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 أبريل) (1( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»900.000)درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1820/21.

(70I

zakaria gestion snc 

BELBADA CAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac (9

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

BELBADA CAR شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 60 زنقة 

بنغاز5 حي حكمات الخميسات 

الخميسات 000)1 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (13

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BELBADA CAR
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو2 سائق.
زنقة) (60 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
الخميسات) حكمات  حي  بنغاز5 
الخميسات) (1(000 الخميسات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سعيد  بلحسن  السيد 
 1(00 الياسمي2) ج  د  س  ( (31(

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  بلحسن  السيد 
 1(00 الياسمي2) ج  د  س  ( (31(

الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)330.
(71I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SAHARA DAHABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
SAHARA DAHABIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 3 
شارع عمر املختار بقعة رقم 707 - 

70000 العيو2 املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجار5 

.8773

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()حسنا بوصولة)

 10 أصل) من  اجتماعية  حصة  (10

حصة لفائدة))السيد))ة()حم))خناوش)

بتاريخ))1)مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

30)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)976.

(7(I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SAHARA DAHABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 

صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب

SAHARA DAHABIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

3 شارع عمر املختار بقعة رقم 707 - 

70000 العيو2 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.8773

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))1)مارس)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شقة رقم)3)شارع عمر املختار بقعة)

العيو2 املغرب«) (70000  -  707 رقم)

 I(3( - 73000 إلى)»حي الوحدة رقم)

الداخلة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

30)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)976.

(73I

BMC

MENEGOCE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األول 
، ا، الدار البيراء ، 0130)، الدار 

البيراء املغرب
MENEGOCE MAROC  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 
6). زنقة فرحات حشاد 
،الطابقاألول،املكتبرقم 

1،الدارالبيراء- أنفا  - 0130) 
الدارالبيراء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.       3((787
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
0)0))تقرر حل) 8))دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( ( (MENEGOCE MAROC
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
فرحات) زنقة  (.(6 اإلجتماعي) مقرها 
،الطابقاألول،املكتبرقم) حشاد)
 (0130 (- ( أنفا) 1،الدارالبيراء-)
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيراء)

إنعدام الزبائن).
التصفية) مقر  حدد  و 
حشاد) فرحات  زنقة  (.(6 ب)
قم) ملكتبر ا ، ل و أل بقا لطا ا ،
 (0130 (- ( أنفا) 1،الدارالبيراء-)

الدارالبيراء)املغرب.)
و عي2:

السيد)ة())مريم))هديل و عنوانه)ا()
حي القدس زنقة)))رقم)9)س برنو�صي)
املغرب) الدارالبيراء) ((0000

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
الطابق) (، زنقة فرحات حشاد) (.(6 (:
1،الدارالبيراء-) ملكتبرقم) األول،ا 

أنفا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)770286.
(72I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SAHARA DAHABIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
SAHARA DAHABIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا2 مقرها االجتماعي شقة رقم 

3 شارع املختار بقعة رقم 707 - 
70000 العيو2 .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.8773
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))1)مارس)1)0))تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 
»شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشريك الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
30)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)976.
(7(I

noura com

جمانة ستيل
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

noura com
 hay(bouchta(rue 10n 15 RUE
 CNA(GAGA(N 15 TANGER،

90000، tanger(maroc
جمانة ستيل شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
 RUE (9 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 AMR(IBN(ASS 3ème(ETAGE

 NUMERO 26  TANGER. - 90000

TANGER املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

109801

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(0 نونبر) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)جمانة) بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

ستيل.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

وتوزيع مواد الخياطة.

 RUE (9 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 AMR IBN ASS 3ème ETAGE

 NUMERO (6  TANGER. - 90000

TANGER)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 KHOULOUD EL السيدة)

 100 ):)MATNI)حصة بقيمة) (1.000

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 KHOULOUD EL السيدة)

 AV MOHAMED()عنوانه)ا(MATNI

 BENNOUNA RUE CHARAF NR

 0( BOUJARRAH TETOUAN.

.90000 TANGER MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 KHOULOUD EL السيدة)

 AV MOHAMED()عنوانه)ا(MATNI

 BENNOUNA RUE CHARAF NR

 0( BOUJARRAH TETOUAN.

90000 TANGER MAROC



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9352

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة))بتاريخ)-)تحت رقم)-.
(76I

إئتمانية رزقي)»ذ.رزقي هشام«)محاسب معتمد

SOCIETE BY-SUISSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشام« 
محاسب معتمد

رقم 17 شقه )1 زنقه انتسيرابي ، 
0000)، مكناس املغرب

SOCIETE BY-SUISSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
بركة عمارة س)15 الطابق 1شقة ) 

بوفكرا2 - 0000) مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((877
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE BY-SUISSE
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء
املنتوجات) وتسويق  انتاج 

الفالحية
التصدير واالستيراد.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
1شقة) الطابق) بركة عمارة س)15)
))بوفكرا2)-)0000))مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: يوسف) بدواني  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اجليل حسن):))00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يوسف  بدواني  السيد 
بوفكرا2) (120 رقم) ملوكي  تجزئة 

0000))مكناس املغرب.
عنوانه)ا() حسن  اجليل  السيد 
بوفكرا2) (1(6 رقم) االنوار  تجزئة 

0000))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  بدواني  السيد 
بوفكرا2) (120 رقم) ملوكي  تجزئة 

0000))مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1689.
(77I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

 STE FLOWER MODE SARL
A.U

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT
COMPT SARL A.U

)1 زنقة جمال الدين األفغاني 
الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة. ، 

60000، وجدة املغرب
 STE FLOWER MODE SARL A.U
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 16 شارع 

ف 1 تجزئة مسيرد5 ظهر املحلة 
وجدة - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(88((
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 فبراير) (10 في) املؤرخ 
 STE FLOWER MODE SARL حل)
)محدودة) A.U)شركة ذات مسؤولية)
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000
تجزئة) (1 ف) شارع  (16 اإلجتماعي)

 60000 (- مسيرد5 ظهر املحلة وجدة)

لزيادة) لنتيجة  نتيجة  املغرب  وجدة 

خسائر الشركة وعجزها عن

االستمرار.....

و عي2:

و) الرا�صي  ( سناء) السيد)ة()
 (3 رقم) تافوغالت  زنقة  عنوانه)ا()

وجدة)60000)وجدة املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)10)فبراير)1)0))وفي)16)شارع)

املحلة) ظهر  مسيرد5  تجزئة  (1 ف)

وجدة) (1( رقم) درفوفي  شارع  وجدة 

60000)وجدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((9 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1071.

(78I

 centre de developpment profesionnel des

competences

AZAWAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

AZAWAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 7)) 

حي االمل 01 العيو2 - 70000 

العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36(07

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AZAWAD
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)

الشخصية األخرى).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 70000 (- العيو2) (01 7)))حي االمل)

العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 320 ( (: السيد محمد االمي2 خونا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد خالد بارود5):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 320 ( (: الذيب) سفيا2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
خونا) االمي2  محمد  السيد 
عنوانه)ا()حي القدس شارع االمة رقم)

0))العيو2)70000)العيو2 املغرب.
عنوانه)ا() بارود5  خالد  السيد 
الوحدة) حي  ((0 رقم) الطبراني  شارع 

01)العيو2)70000)العيو2 املغرب.
عنوانه)ا() الذيب  سفيا2  السيد 
حي) الذيب  فيال  الفيالت  منطقة 
العيو2)) التاني  الشطر  رشيد  موال5 

70000)العيو2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
خونا) االمي2  محمد  السيد 
عنوانه)ا()حي القدس شارع االمة رقم)

0))العيو2)70000)العيو2 املغرب
عنوانه)ا() بارود5  خالد  السيد 
الوحدة) حي  ((0 رقم) الطبراني  شارع 

01)العيو2)70000)العيو2 املغرب
عنوانه)ا() الذيب  سفيا2  السيد 
حي) الذيب  فيال  الفيالت  منطقة 
العيو2)) التاني  الشطر  رشيد  موال5 

70000)العيو2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1200/2021.
(79I



9353 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE MEDRANO.SECURITÉ

SARL Au
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،

72000، ES-SEMARA(MAROC

 Ste Medrano.Securité Sarl Au

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي التقدم 

زنقة الدار البيراء رقم 0) السمارة 

- 000)7 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((67

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.Medrano.Securité Sarl Au

الحراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

وأمن البنايات.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 (0 رقم) التقدم زنقة الدار البيراء)

السمارة)-)000)7)السمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: املساو5) زروك  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املساو5  زروك  السيد 
السمارة) (02 رقم) الداخلة  زنقة 

000)7)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() املساو5  زروك  السيد 
السمارة) (02 رقم) الداخلة  زنقة 

000)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)84/2021.

(80I

AMJ MANAGEMENT

 ZAIDOMANAR TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االرد2  اقامة يامنة   ) الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

  ZAIDOMANAR TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع  

االرد2 اقامة يمنا )   في الطابق  

التاني رقم )2 ، طنجة - 90000 

طنجة  املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.87331

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

جزالي) ( جالل) )ة() السيد) تفويت 

00))حصة اجتماعية من أصل)00) 

فاطمة))) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

الخملي�صي))بتاريخ)6))مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21209).

(81I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE DIGAM.SECURITÉ
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
 Ste Digam.Securité Sarl Au

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 
الفيالت تجزئة املسيرة رقم 0)1 
السمارة - 000)7 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
((63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.Digam.Securité Sarl Au
الحراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

وأمن البنايات.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 1(0 رقم) املسيرة  تجزئة  الفيالت 

السمارة)-)000)7)السمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الوالي زغام):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زغام  الوالي  السيد 

 26 رقم) ج  بلوك  السالم  توسعة 

السمارة)000)7)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() زغام  الوالي  السيد 

 26 رقم) ج  بلوك  السالم  توسعة 

السمارة)000)7)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسمارة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)82/2021.

(8(I

بدبه

BDBH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 متصرفي2

بدبه
رقم ثالتة زنقة ابن جاهير بورغوني 

الدار البيراء، 0020)، الدار 

البيراء املغرب

BDBH »شركة  املساهمة«

 N°3 :وعنوا2 مقرها االجتماعي

 RUE IBN JAHIR BOURGOGNE

CASABLANCA - hafidaziz952@

 gmail.com CASABLANCA

.MAROC

»تعيي2 متصرفي2«
رقم التقييد في السجل التجار5: -.

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)مارس)1)0)

خالل) متصرفي2  تعيي2  تقرر 

السنوات املالية التالية:)

(0(1 -

األشخاص الطبيعيو2:)

املمثل) (( االعتباريو2) األشخاص 

الدائم(:)

 BELHASSANE DRISS

املحدودة«) املسؤولية  ذات  »شركة 

والكائن) (ASSOCIE بصفتها)

 RUE IBN  3 ب:) االجتماعي  مقرها 

 JAHIR( BOURGOGNE،( 20040

CASABLANCA MAROC)واملسجلة)

بالسجل التجار5 تحت رقم:)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)3261).

(83I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

 STE SMARA
AUTOVERMIETUNG

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
 ste smara autovermietung

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الحي 
الحسني زنقة لعبيد5 ولد احميم 
رقم 7) السمارة - 000)7 السمارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
((33

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.smara autovermietung
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
احميم) ولد  لعبيد5  زنقة  الحسني 
السمارة) (7(000 (- السمارة) ((7 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عابشة) السيد حمد5 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عابشة  حمد5  السيد 
 (9 رقم) احميم  ولد  لعبيد5  زنقة 

السمارة)000)7)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() عابشة  حمد5  السيد 
 (9 رقم) احميم  ولد  لعبيد5  زنقة 

السمارة)000)7)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)11)مارس)

1)0))تحت رقم)58/2021.
(82I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 N&R REAL ESTATE
SOLUTION

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال5 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتو5، 20000، مراكش املغرب
  N&R(REAL(ESTATE(SOLUTION
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال5 الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم ) - 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (31
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 N&R (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. REAL ESTATE SOLUTION
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
اقامة) الحسن  موال5  شارع  الحرية 
 -  ( رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة التوماني عفاف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة التوماني عفاف عنوانه)ا()
النخيل) ((1 رياض) (1 املعد2) كولف 

الجنوبي)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة التوماني عفاف عنوانه)ا()
النخيل) ((1 رياض) (1 املعد2) كولف 

الجنوبي)20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))77))1.

(8(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MEZZE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال5 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتو5، 20000، مراكش املغرب
MEZZE  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية شارع موال5 الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم ) 
مراكش 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. MEZZE
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم

متعهد حفالت و مناسبات.
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
اقامة) الحسن  موال5  شارع  الحرية 
 ( رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

مراكش)20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الهباز5) لبنى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الهباز5  لبنى  السيدة 
 (0000 ميشال) زنقة  راسي2  انفا 

البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() الهباز5  لبنى  السيدة 
 (0000 ميشال) زنقة  راسي2  انفا 

البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)806))1.

(86I



9355 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

LORGA COSMETICS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موال5 الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتو5، 20000، مراكش املغرب

LORGA COSMETICS  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال5 الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم ) 

مراكش 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11329(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. LORGA COSMETICS

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات و مستحررات التجميل)

أو) )تاجر  والتصدير) االستيراد 

وسيط(.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

اقامة) الحسن  موال5  شارع  الحرية 

 ( رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

مراكش)20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الهباز5) لبنى  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الهباز5  لبنى  السيدة 
 (0000 ميشال) زنقة  راسي2  انفا 

البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد لبنى الهباز5 عنوانه)ا()انفا)
0000))البيراء) راسي2 زنقة ميشال)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)797))1.

(87I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 LES MILLE ET UNE NUIT
DU DESERT DAGAFAY

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال5 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتو5، 20000، مراكش املغرب
 LES MILLE ET UNE NUIT DU
DESERT DAGAFAY  شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال5 الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم ) 
مراكش 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1133(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 MILLE ET UNE NUIT DU DESERT

. DAGAFAY
بيت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الريافة و رياض
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
اقامة) الحسن  موال5  شارع  الحرية 
 ( رقم) الشقة  ب  عمارة  البردعي 

مراكش)20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: خالد) حسن  حادج  ين  السيد 
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (.

وصفات ومواطن الشركاء):
حسن) حادج  ين  السيد 
 ALMERKADH عنوانه)ا() خالد 
DISTRICT 1))-)دبي االمارات العربية).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
حسن) حادج  ين  السيد 
 ALMERKADH عنوانه)ا() خالد 
DISTRICT 1))-)دبي))االمارات العربية)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (0( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)621))1.

(88I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

PRIME TEAMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال5 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتو5، 20000، مراكش املغرب
PRIME TEAMS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال5 الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم ) - 

20000 مراكش 10.000.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 نونبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

  PATRICE ( )ة() السيد) تفويت 

حصة) (REEB LAURENT (0

حصة) (100 أصل) من  اجتماعية 

 NICOLAS ( )ة() السيد) ( لفائدة)

نونبر) (16 بتاريخ) (SAINT-QUENTIN

.(0(0

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2)30)1.

(89I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

PRIME TEAMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موال5 الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتو5، 20000، مراكش املغرب

PRIME TEAMS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا2 مقرها االجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال5 الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم ) - 

20000 مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((0(0 نونبر) (16 املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

»شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشريك الوحيد«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2)30)1.

(90I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MEAT & MEET
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال5 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتو5، 20000، مراكش املغرب
MEAT & MEET  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية شارع موال5 الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم ) - 

20000 مراكش 10.000.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعد) ( البرتو) )ة() السيد) تفويت 
100)حصة اجتماعية من أصل)100 
حصة لفائدة))السيد))ة()لبنى الهباز5)

بتاريخ)16)مارس)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))306)1.

(91I

TAGMATI CONSEILS

B PROSPECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAGMATI CONSEILS
 QR ADMINSTRATIF AIT OURIR

 QR ADMINSTRATIF AIT
 OURIR، 40000، MARRAKECH

maroc

B PROSPECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

7 تجزئة رقم 399 املنطقة 

الصناعية املسار مراكش                                

مراكش 20000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1130(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PROSPECT

*مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال)

*)استيراد وتصدير).
 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

املنطقة الصناعية) (399 تجزئة رقم)

املسار مراكش))))))))))))))))))))))))))))))))مراكش)

20000))مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 (: افا�صي) ابراهيم  السيد 

بقيمة)100)درهم.

السيد كمال الطيبي):)00))بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() افا�صي  ابراهيم  السيد 

طنجة البالية مركب ديوديت عمارة)

 20000 طنجة) ((0 رقم) طابق  او 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا() الطيبي  كمال  السيد 
الحي املحمد5 املرسطا2)))رقم)16) 

مراكش)20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() افا�صي  ابراهيم  السيد 
طنجة البالية مركب ديوديت عمارة)
 20000 طنجة) ((0 رقم) طابق  او 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (30 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)202))1.
(9(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DA MARRAKECH
عقد تسيير حر ألصل تجار5))األشخاص)

املعنويو2(
عقد تسيير حر ألصل تجار5

 DA MARRAKECH
مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
 DA أعطى) ((0(1 أبريل) (0( قي)
بالسجل) املسجل  ( (MARRAKECH
التجارية) باملحكمة  (26819 التجار5)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بمراكش 
املراد) اقامة  ب  الكائن  التجار5 
 20000 (- جيليز) االر�صي  الطابق 
 B.T PRO لفائدة) املغرب  مراكش 
 ( ملدة) ( (MANAGEMENT SARL
و) ((0(1 أبريل) (0( من) تبتدئ  سنة 
تنتهي في))0)أبريل)6)0))مقابل مبلغ)

شهر5 قيمته)0.000))درهم.
(93I

FICOSAGE

 STE  INVESTIR CHARAF
YOUSSI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FICOSAGE
 7eme(ETAGE(N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR
 ANZARANE MOULIN IDRISSIA
ATLAS(FES ، 30000، fes(maroc

 STE  INVESTIR(CHARAF(YOUSSI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
10 تجزئة شرف رقم 62 بلوك ب 

حي بودرهم 1 طريف املنزل صفرو - 

30000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3((9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.INVESTIR CHARAF YOUSSI

غرض الشركة بإيجاز):)مطور.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقم)10)تجزئة شرف رقم)62)بلوك ب)

(- 1)طريف املنزل صفرو) حي بودرهم)

30000)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد شرف محمد):))100)حصة)

بقيمة)1.667)درهم للحصة).

السيد شرف حافظ):))100)حصة)

بقيمة)1.667)درهم للحصة).

السيد شرف احمد):))100)حصة)

بقيمة)1.667)درهم للحصة).

السيد شرف))محمد):))100)حصة)

بقيمة)1.666)درهم للحصة).

100)حصة) ( (: السيد شرف خالد)

بقيمة)1.666)درهم للحصة).

100)حصة) ( (: السيد شرف فؤاد)

بقيمة)1.667)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 9 السيد شرف محمد عنوانه)ا()

 ( النور طابق) اقامة  شارع طانطا2 

 30000 البيراء) بوركو2  ((3 شقة)

الدار البيراء)املغرب.

السيد شرف حافظ عنوانه)ا()2) 
زنقة جرير الشقة)6)الطبق)2)املدينة)

الجديدة)30000)فاس املغرب.
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السيد شرف احمد عنوانه)ا()رقم)
زنقة محمد السعداني شارع عبد) (9
 30000 فاس) االدارسة  حي  الجليل 

فاس املغرب.
عنوانه)ا() محمد  ( شرف) السيد 
الجليل حي) شارع عمر عبد  ( (9 رقم)
االدارسة فاس)30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا() خالد  شرف  السيد 
حلقة) ابن  زنقة  اية  اقامة  ( رقم27)
الدار) (30000 البيراء) بوركو2 

البيراء)املغرب.
عنوانه)ا() فؤاد  شرف  السيد 
حي) (6 شقة) فردوس  تجزئة  ( رقم))
االدارسة فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() خالد  شرف  السيد 
املغرب)30000)صفرو املغرب

عنوانه)ا() احمد  شرف  السيد 
املغرب)30000)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)0))تحت رقم)67/2021.
(92I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE IMMOBILIERE
LUGI

إعال2 متعدد القرارات

ديوا2  األستاذ بن شقرو2 كريم
موثق بالدار البيراء

زاوية شارع إميل زوال )) زنقة 
شامبينيي طابق 3

الدار البيراء
 SOCIETE IMMOBILIERE  «

«LUGI
الشركة العقارية لوجي« «

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمال 00.000) درهم

املقر االجتماعي  بالدار البيراء 81 
زنقة جاكما2

-1))))بموجب محرر الجمع العام)
الشركة) لشركاء) االعتياد5  الغير 
العقارية) املدنية  »الشركة  املسماة)
 19 ( ( بتاريخ الدار البيراء) (، لوجي«)

مارس))1)0))تقرر ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (·

الى شركة) من شركة مدنية عقارية 

ذات مسؤولية محدودة.

االجتماعية) ( التسمية) تغيير  (·

الشركة) (: كالتالي) ( لتصبح) للشركة 

العقارية لوجي

عبد) ( استقالة السيد الغربا2) (·

وحيد) كمدير  منصبه  من  املجيد 

للشركة.

املجيد) عبد  السيد  تعيي2  (·

الغربا2 مسيرا وحيدا)))للشركة ملدة)

الشركة) تلتزم  وبدلك  ( محدودة) غير 

بالتوقيع))الوحيد))للمسير الوحيد.

-)))))بموجب محرر الجمع العام)

الشركة) لشركاء) االعتياد5  الغير 

العقارية لوجي)،)بتاريخ الدار البيراء)))
)رأسمال) تقرر رفع) ((0(1 ( 19)مارس)

إلى) درهما  (10.000 ( من) ( الشركة)

طريق) عن  ودلك  درهم  ((00.000
من)) االجتماعية  الحصة  قيمة  رفع 

للحصة) درهم  (100 الى) ( دراهم) ((

االجتماعية الواحدة).

-3))))بموجب محرر الجمع العام)

الشركة) لشركاء) االعتياد5  الغير 

العقارية لوجي)،)بتاريخ الدار البيراء)))

19)مارس))1)0))تمت املصادقة على)
 10.000 ( رأسمال الشركة من) ( رفع)

00.000))درهم ودلك عن) درهما إلى)

طريق رفع قيمة الحصة االجتماعية)

من))))دراهم))الى)100)درهم للحصة)

وبموجب) الواحدة.) االجتماعية 

االعتياد5) الغير  العام  الجمع  نفس 

تمت املصادقة على التوزيع الجديد)

وبالتالي) للشركة  الجديد  للرأسمال 

املصادقة على الفصل السادس من)

القانو2 األسا�صي للشركة.)

لدى) موثق  عقد  بموجب  ( ( ( (2-

بتاريخ) كريم  شقرو2  بن  األستاذ 

نظام) تأسيس  تم  ((0(1 مارس) (19

أسا�صي للشركة العقارية لوجي شركة)

وخاضعة) ( محدودة) مسؤولية  ذات 

29-97-1)من شوال) للظهير الشريف)

1217 )1997/02/13(/قانو2)96/5. 

-))تم اإليداع))القانوني))باملحكمة)
 0( )بتاريخ) )بالدار البيراء) ( التجارية)

ابريل)1)0))تحت رقم)773393.
للخالصة والبيا2
بنشقرو2 كريم

موثق

(9(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MEAT & MEET
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال5 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم ) الحي 

الشتو5، 20000، مراكش املغرب
MEAT & MEET   شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 
الحرية شارع موال5 الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم ) - 

20000 مراكش 10.000.
تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي2) ((0(1 مارس) (16 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الهباز5 لبنى كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))306)1.
(96I

BT CONSEIL

FUTUR KAYI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

FUTUR KAYI  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 

غرناطة الطابق 3 الدارالبيراء - 

0000) الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2963(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. FUTUR KAYI

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

•)التجارة والتسويق عبر الهاتف.

•)خدمة ويب؛

جميع) وتوزيع  وبيع  شراء) (•

املنتجات.

أجهزة) وتوزيع  وبيع  شراء) (•

الكمبيوتر.

الباطن) من  والتعاقد  التنفيذ  (•

بجميع) الصناعية  األعمال  لجميع 

هذه األشكال.

البرائع) وتصدير  استيراد  (•

العامة واإلمدادات واملعدات الثابتة)

واملتنقلة من وإلى أ5 جهة.

زنقة) (18 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

(- الدارالبيراء) (3 الطابق) غرناطة 

0000))الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد أيمن حلمي)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( حلمي) أيمن  السيد 
ج)  2 ((7 رقم) (2( زنقة) املسعودية 

الدارالبيراء) ((0000 البيراء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( حلمي) أيمن  السيد 
ج)  2 ((7 رقم) (2( زنقة) املسعودية 

الدارالبيراء) ((0000 البيراء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم))03)77.

(97I

HARZEM SERVICES SARLAU

DEROUA VET
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HARZEM SERVICES SARLAU

 Lotisement(Al(Youssr 13 , 3ème

 étage  BD(Mohamed(V ، 26100،

Berrechid MAROC

DEROUA VET شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حمزة  رقم 88 الدروة - )0)6) 

الدروة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(0(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.DEROUA VET

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سلع النسيج.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 (6(0( (- الدروة) (88 رقم) ( حمزة)

الدروة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: أمال) ( اطويل) السيدة 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أمال  ( اطويل) السيدة 

 13( تجزىة سانية شارع تيشكا رقم)

البيراء) الدار  ((0270 ( الشق) عي2 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() أمال  ( اطويل) السيدة 

 13( تجزىة سانية شارع تيشكا رقم)

البيراء) الدار  ((0270 الشق) عي2 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)278.

(98I

NA CONSEIL

MAXCOM IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NA CONSEIL

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MAXCOM IMMOBILIER  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 2 

د.م.م اقامة خالد رقم 10 طابق 

) طريق تاركة مراكش  - 20000 

مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11313(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. MAXCOM IMMOBILIER

مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

طابق) (10 د.م.م اقامة خالد رقم) (2

 20000 (- ( مراكش) تاركة  طريق  ((

مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 MAXCOM الشركة)

حصة) (IMMOBILIER( ( :( ( 1.000

بقيمة)100)درهم للحصة).

 MAXCOM الشركة)

 100 بقيمة) (IMMOBILIER( :( 1000

درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مسعود5 محمد عنوانه)ا()

مراكش)20000)مراكش))املغرب).

السيد زين العابدين برو عنوانه)ا()
عي2 حياني شارع))))رقم)8)ا))20000 

طنجة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد مسعود5 محمد عنوانه)ا()

مراكش)20000)مراكش))املغرب)

السيد زين العابدين برو عنوانه)ا()
عي2 حياني شارع))))رقم)8)ا))20000 

طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))26))1.

(99I

sacompta sarl au

NEPRACE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au

22) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

0))33، ميسور املغرب

NEPRACE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي املراير 

ميسور - 0)3)) ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1901

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.NEPRACE TRAVAUX

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء)و متحديث)).

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي املراير)

ميسور)-)0)3)))ميسور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد لحسن الناصر5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

الناصر5) القادر  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن الناصر5 عنوانه)ا()
دوار ام وزغت ميسور)0))33)ميسور)

املغرب.
الناصر5) القادر  عبد  السيد 

 33((0 حي املراير ميسور) عنوانه)ا()

ميسور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد لحسن الناصر5 عنوانه)ا()
دوار ام وزغت ميسور)0))33)ميسور)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( ببوملا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)78/2021.

300I

FICOSAGE

 STE HUILERIES AIN SMAR
EZ ZAHOUANI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FICOSAGE

 7eme(ETAGE(N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR

 ANZARANE MOULIN IDRISSIA

ATLAS(FES ، 30000، fes(maroc

 STE HUILERIES AIN SMAR EZ

ZAHOUANI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كلم 12 

جماعة اغبالو اكورار عي2 السمار 

صفرو - 30000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 HUILERIES AIN SMAR EZ

.ZAHOUANI
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

معصرة الزيتو2.
 12 كلم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
السمار) عي2  اكورار  اغبالو  جماعة 

صفرو)-)30000)صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( الزهواني حسن) السيد 

حصة بقيمة)0)7)درهم للحصة).
 100 ( (: سعيد) الزهواني  السيد 

حصة بقيمة)0)))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الزهواني حسن))عنوانه)ا()
صفرو) لعناصر  مو�صى  ايت  دوار 

30000)صفرو املغرب.
السيد الزهواني سعيد عنوانه)ا()
تعاونية املحمدية اغبالو كورار صفرو)

30000)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد الزهواني حسن))عنوانه)ا()
صفرو) لعناصر  مو�صى  ايت  دوار 

30000)صفرو املغرب
السيد الزهواني سعيد عنوانه)ا()
تعاونية املحمدية اغبالو كورار صفرو)

30000)صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((( بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)0))تحت رقم)68/2021.
301I

FIDUCIAIRE AL QODS

RIMY CHIPS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

RIMY CHIPS شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

لبوست سيد5 جابر - 3000) بني 

مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1133(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIMY (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.CHIPS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PRODUCTION DE CHIPS

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

بني) ((3000 (- لبوست سيد5 جابر)

مالل املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة السلطاني فاطمة الزهراء)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة السلطاني فاطمة الزهراء)

عنوانه)ا()حي داركوم بلوك)6)الرقم))  

3000))بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة السلطاني فاطمة الزهراء)

عنوانه)ا()حي داركوم بلوك)6)الرقم))  

3000))بني مالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)16)أبريل)

1)0))تحت رقم)221.

30(I

OULAD EL HAJJOURI

OULAD EL HAJJOURI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OULAD EL HAJJOURI

13 زنقة احمد املجاطي اقامة االلب 

طابق 1 رقم 8 املعاريف ، 0330)، 

الدار البيراء املغرب

OULAD EL HAJJOURI شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب طابق 

1 رقم 8 املعاريف الدار البيراء - 

0330) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2990(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.OULAD EL HAJJOURI

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالتقسيط مواد البناء

مقاول االشغال العمومية.

زنقة) (13 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

طابق) االلب  اقامة  املجاطي  احمد 

(- البيراء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1

0330))الدار البيراء)املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الحجور5) الكريم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحجور5) الكريم  عبد  السيد 
 193 الخيررقم) تجزءة  عنوانه)ا()
 (01(0 البيراء) معروف  سيد5 

الدار البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الحجور5) الكريم  عبد  السيد 
 193 الخيررقم) تجزءة  عنوانه)ا()
 (01(0 البيراء) معروف  سيد5 

الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772216.
302I

عبد العزيز الدمو2

GBL TRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد العزيز الدمو2
31 شارع املكسيك مكتب 29 ، 

90013، طنجة املغرب
GBL TRANS شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

 RDC. - 33 العزيفات زنقة 89 رقم
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
112137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GBL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البر5 للبرائع وطنيا و دوليا.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 RDC. -  33 رقم) (89 العزيفات زنقة)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

البروكي) العرو�صي  زكريا  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

البروكي) العرو�صي  زكريا  السيد 
رقم) (60 غرسة مورا زنقة) عنوانه)ا()

3) 90013)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

البروكي) العرو�صي  زكريا  السيد 
رقم) (60 غرسة مورا زنقة) عنوانه)ا()

3) 90013)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)8)203).

30(I

بيتي أميناجمو

بيتي أمناجمو
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بيتي أميناجمو

متجر رقم ) بارماط 1   حصة )1)  

أيت ملول ، 0)861، إنزكا2 أيت 

ملول املغرب

بيتي أمناجمو شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم ) 

بارماط 1 حصة )1) أيت ملول - 

0)861  أيت ملول  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(3029

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بيتي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

أمناجمو.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.
 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- ملول) أيت  ((1( حصة) (1 بارماط)

0)861))أيت ملول))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد لعواوشة محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لعواوشة محمد عنوانه)ا()
أيت ملول) (3 شقة) (1 بارماط) ( تجزئة)

0)861))أيت ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد لعواوشة محمد عنوانه)ا()
أيت ملول) (3 شقة) (1 بارماط) ( تجزئة)

0)861)أيت ملول))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكا2)

1)0))تحت رقم)882.

306I

الفريلة

LITTLE BEN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الفريلة
رقم 9)) شقة رقم 2 الوحدة 

) شارع عالل الفا�صي  مراكش ، 

20070، مراكش املغرب

LITTLE BEN CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل رقم 

71 املركب التجار5 العنبر ) املسيرة 

)   - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LITTLE(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.BEN CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو2 سائق.

عنوا2 املقر االجتماعي):)محل رقم)

))املسيرة) 71)املركب التجار5 العنبر)

)   - 20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد واعزيز محمد):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد واعزيز حمزة):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  واعزيز  السيد 

دوار الرا�صي رقم)2)  20000)مراكش)

املغرب.
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عنوانه)ا() حمزة  واعزيز  السيد 

 20000 ( االوداية) الثحاثة  دوار 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() محمد  واعزيز  السيد 

دوار الرا�صي رقم)2)  20000)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)))30)1.

307I

ste(cofiguer(sarl

STE A.E.O TRANS

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE A.E.O TRANS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي امللك 

املسمى خيرة 6 تجزئة حميدة - 

100)3 جرسيف املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.19((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)12)أبريل)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»امللك املسمى خيرة)6)تجزئة حميدة)-)

100)3)جرسيف املغرب«)إلى)»امللك)

 1 رقم) الشقة  (3 طويس) املسمى 

الطابق االول)-)000)3)تازة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)1060/2021.

308I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE OUALAMMOUCH
D›ATLAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI
رقم )3 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 3100)، أزرو 

املغرب

 SOCIETE OUALAMMOUCH

D›ATLAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أيت علي 

تبنعبوت عي2 اللوح - 3100) ازرو 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 SOCIETE OUALAMMOUCH

.D’ATLAS

تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األبقار و حيوانات أخرى),).

أيت علي) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

ازرو) ((3100 (- اللوح) تبنعبوت عي2 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 332 ( (: نبيل) وعالموش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: السيد وعالموش الحسي2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد وعالموش مصطفى):))333 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد وعالموش نبيل عنوانه)ا()

املخفي) سيد5  االحرار  واحي  ايت 

3100))ازرو املغرب.

الحسي2) وعالموش  السيد 

سيد5) االحرار  واحي  ايت  عنوانه)ا()

املخفي)3100))ازرو املغرب.

مصطفى) وعالموش  السيد 

سيد5) االحرار  واحي  ايت  عنوانه)ا()

املخفي)3100))ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد وعالموش نبيل عنوانه)ا()

املخفي) سيد5  االحرار  واحي  ايت 

3100))ازرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)123.

309I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

CLINIQUE AZUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL

 RES(BASMA 1 GH1 ETG(RDC

 APPT 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

CLINIQUE AZUR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

  A    وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تقسيم

شارع بير أنزارا2  - )610) سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CLINIQUE AZUR SARL

مصحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

طبية))متعددة التخصصات.

تقسيم)))) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

A))شارع بير أنزارا2))-))610))سطات)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ((( ( (: السيدة سميرة الفرشا�صي)

حصة بقيمة)00).)))درهم للحصة).

 ((( ( (: حفياني) محمد  السيد 

حصة بقيمة)00).)))درهم للحصة).

 CROSOVER ( الشركة)

حصة) (MEDICAL( SARL( ( :( ( 225

بقيمة)00).)))درهم للحصة).

  FAITH MEDICAL SARL(الشركة

درهم) (((.(00 حصة بقيمة) (:( ( 225

للحصة).

 GLOBAL MEDICAL الشركة)

ENGINEERING(:((100)حصة بقيمة)

10.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الفرشا�صي) سميرة  السيدة 

املومن.) عبد  شارع  (237 عنوانه)ا()
 3 طابق) (H رياض عبد املومن عمارة)
الدار) ((0000 ( الدار البيراء) (8 رقم)

البيراء)املغرب.

عنوانه)ا() حفياني  محمد  السيد 

الدار) ((0000 النخيل) واحة  (17

البيراء)املغرب.

 CROSOVER MEDICAL((الشركة

SARL)عنوانه)ا()شارع موزار و شارع)

 -  7 انفا اقامة الجنة الصغيرة طابق)

0000))الدار البيراء)املغرب.

 FAITH MEDICAL الشركة)

SARL))عنوانه)ا()شارع موزار و شارع)

 -  7 انفا اقامة الجنة الصغيرة طابق)

0000))الدار البيراء)املغرب.
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 GLOBAL MEDICAL الشركة)

عنوانه)ا() (ENGINEERING SARL

 N (  (0000(0)))شارع عبد املومن(

الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الفرشا�صي) سميرة  السيدة 

املومن.) عبد  شارع  (237 عنوانه)ا()

 3 طابق) (H رياض عبد املومن عمارة)

الدار) ((0000 ( الدار البيراء) (8 رقم)

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

1)0))تحت رقم)-.

311I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

HORIZON HUILE D›OLIVE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL

 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC

 HORIZON HUILE D›OLIVE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 

العجاجرة جماعة العجاجرة موال5 

يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

66771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.HORIZON HUILE D’OLIVE

معصرة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزيتو2.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

العجاجرة موال5) العجاجرة جماعة 

يعقوب فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: القرقافي) السيدة مريم 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

القرقافي عنوانه)ا() السيدة مريم 

العجاجرة) جماعة  الهواورة  دوار 

فاس) (30000 فاس) يعقوب  موال5 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

القرقافي عنوانه)ا() السيدة مريم 

العجاجرة) جماعة  الهواورة  دوار 

فاس) (30000 فاس) يعقوب  موال5 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)28)1.

313I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE AMWAL EXPRESS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE BEMAFI

رقم )3 الطابق الثالت شارع الحسن 

الثاني أحداف أزرو ، 3100)، أزرو 

املغرب

 SOCIETE AMWAL EXPRESS

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 161 

السوق الجديد - 3000) افرا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE AMWAL EXPRESS

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال.
عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)161 

افرا2) ((3000 (- الجديد) السوق 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

املجيد) عبد  صويلح  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد) عبد  صويلح  السيد 
 (3000 حي االرز) ((( رقم) عنوانه)ا()

افرا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

املجيد) عبد  صويلح  السيد 
 (3000 حي االرز) ((( رقم) عنوانه)ا()

افرا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

1)0))تحت رقم))12.

31(I

JOBIANA

JOBIANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JOBIANA

 BD 46 ZERKTOUNI(ETG 2

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

JOBIANA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 شاريع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 

0000) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

296(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.JOBIANA

تهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة،)مباشرة أو غير مباشرة،)بأ5)

شكل من األشكال في املغرب كما في)

الخارج،)إلى:

لعرض) رقمية  منصة  إنشاء) (•

فرص العمل والطلب عليها.

للسيرة) فيديو  مقاطع  إنتاج  (•

الذاتية.

تشخيص االتصاالت الداخلية) (•

للشركة.

الوثائقية) األفالم  صناعة  (•

للشركات.

إقامة ندوات تدريبية في مجال) (•

التنمية الشخصية والشخصية.

•)تدريب القادة والفرق والهيكل.

االستراتيجية والتنظيم واملوارد) (•

البشرية واالبتكار

•)إدارة التغيير؛
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•)فريق البناء؛

واملؤتمرات) األحداث  تنظيم  (•

وندوات األعمال.

وإطالق صفحة املجتمع) إنشاء) (•

الرقمي.
•)إنشاء)رسائل إخبارية دورية.

•)تطوير وتسويق حلول تكنولوجيا)

املعلومات.

الدعم الرقمي لجميع الشركات) (•

أو املنظمات أو املؤسسات أو األفراد..

عنوا2 املقر االجتماعي):)26)شاريع)
الزرقطوني الطابق)))رقم)6 - 0000) 

الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 70 ( (: السيد الفا�صي عبد الجليل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

30)حصة) ( (: السيد اآلمي2 محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الجليل) عبد  الفا�صي  السيد 
زنقة لكرامطة الوازيس) (6 عنوانه)ا()

0000))الدار البيراء)املغرب.

السيد اآلمي2 محمد عنوانه)ا()60 

إقامة) (3 شقة) (( شارع بئرانزرا2 ط)
الدار البيراء) ((0000 زياد املعاريف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الجليل) عبد  الفا�صي  السيد 
زنقة لكرامطة الوازيس) (6 عنوانه)ا()

0000))الدار البيراء)املغرب

السيد اآلمي2 محمد عنوانه)ا()60 

إقامة) (3 شقة) (( شارع بئرانزرا2 ط)
الدار البيراء) ((0000 زياد املعاريف)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيراء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

316I

CAPFIL PRO

CAPFIL PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAPFIL PRO

 RUE(B(AL(MAJD(LT. 640 RDC(ET

 MEZZANINE ، 90000، TANGER

MAROC

CAPFIL PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 32) زنقة 

ب املجد قطعة 620 الطابق السفلي 

 DRISSIA - BP 4595 - 90000 :

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.102881

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبدالعزيز) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((00 الزواو5)

)ة() السيد) ( 00))حصة لفائدة) أصل)

ايما2 اخديم بتاريخ)16)مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم))2071).

318I

مكتب املحاسبة

CASH DIMERO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة ) ، 000)1، 

الخميسات املغرب

CASH DIMERO شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )0 زنقة 

طارق ابن زياد حي األمل )0 - 000)1 

الخميسات املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(8897

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر) ((0(1 مارس) (30 في) املؤرخ 

تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)

التسمية)-)و الكائن بالعنوا2 دكا2 س)
 1(000 (- ( 11)حي املنى) )0)رقم) زنقة)

الخميسات املغرب و املسير من طرف)

السيد)ة()بنغرداش محمد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)118.

319I

7P CONSEIL

 EMPREINTE

DÉVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

7P CONSEIL

 APPT04 N74 ANG(AV(FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE

 ALQODS(APPT04 N74 ANG(AV

 FARHAT HACHAD ET GHANDI

 CITE(ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA(OU(TANANE(MAROC

 EMPREINTE DÉVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

02 رقم 72 تقاطع شارع فرحت 

حشاد و شارع غاند5 حي القدس 

اكادير - 80000  اكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

26381

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
.EMPREINTE DÉVELOPPEMENT
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
72)تقاطع شارع فرحت) 02)رقم) رقم)
القدس) حي  غاند5  شارع  و  حشاد 

اكادير)-)80000))اكادير))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رشيد اكنفار):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: الراشد5) اسامة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اكنفار  رشيد  السيد 

تيزنيت)103)8)تيزنيت املغرب.
السيد اسامة الراشد5 عنوانه)ا()

تيزنيت)103)8)تيزنيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() اكنفار  رشيد  السيد 

تيزنيت)103)8)تيزنيت املغرب
السيد اسامة الراشد5 عنوانه)ا()

تيزنيت)103)8)تيزنيت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) ((6 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

1)0))تحت رقم)08)98.
3(0I

cabinet nabil el azouzi

ORTIS MAROC
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC
ORTIS MAROC شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم )92 
حي السكني االحد حي النهرة الرباط 

- 10)10 الرباط املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.11(73(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(1 مارس) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أ5  درهم«) (1.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»000.000.) 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديو2 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم)91)2.

3(1I

AUDIT MAGHREB CONSEIL

AFRICA HANDLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDIT MAGHREB CONSEIL
 (8PLACE DES NATIONS

 UNIES ، 20000، CASABLANCA
MAROC

AFRICA HANDLE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي  بوسكورة -  بوسكورة   - 

)718) الدارالبيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29932(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. AFRICA HANDLE

غرض الشركة بإيجاز):)صنع،)بيع،)

صيانة)،)تصدير واستيراد،)و التمثيل)

و) الخارج  في  و  املغرب  في  التجار5 

كذا الخدمة بعد البيع لجميع املواد)

الصناعية و مشتقاتها)،))

البالستكية) املواد  استخدام 

البالستيكية) ( إلنتاج جميع املنتجات)

ومشتقاتها))

الحي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- ( ( بوسكورة) ( (- بوسكورة) ( الصناعي)

)718))الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 ((0.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( شقرو2) جمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

0))حصة) ( السيد كريم شقرو2):)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ياسي2 شقرو2):))0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (0 ( (: شقرو2) عايدة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (0 ( (: السيدة إيناس نور شقرو2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

هولدينغ) إنماء) جينيرال  الشركة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (2.(00 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شقرو2  جمال  السيد 

 (0000 التوت) ممر  (33 ( العليا) آنفا 

الدار البيراء))املغرب.

عنوانه)ا() شقرو2  كريم  السيد 

تجزئة أرض) ( (1 فيال رقم) ( كاليفورنيا)

البيراء)) الدار  ((0000 حكيمة)

املغرب.

)عنوانه)ا()) السيد ياسي2 شقرو2)

 (0000 ممرالتوت) (33 ( العليا) آنفا 

الدار البيراء))املغرب.

السيدة عايدة شقرو2))عنوانه)ا()

عبد) شارع  النعيم  تجزئة  ((2 آنفا،)

الدار) ((0000 الخطابي) الكريم 

البيراء))املغرب.

شقرو2) نور  إيناس  السيدة 
عنوانه)ا())رقم)2))فيال ياقوتة طريق)

أزمـور)0000))الدار البيراء)))املغرب)

الشركة جينيرال إنماء)هولدينغ)»ج د)
هولدينغ«)عنوانه)ا()-2 6)زنقة ملوية)

0000))الدار البيراء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() شقرو2  جمال  السيد 

 (0000 التوت) ممر  (33 ( العليا) آنفا 

الدار البيراء))املغرب

عنوانه)ا() شقرو2  كريم  السيد 

تجزئة أرض) ( (1 فيال رقم) ( كاليفورنيا)

حكيمة)0000))الدار البيراء))املغرب

السيد ياسي2 شقرو2 عنوانه)ا())

 (0000 ممرالتوت) (33 ( العليا) آنفا 

الدار البيراء))املغرب

السيدة عايدة شقرو2 عنوانه)ا()

عبد) شارع  النعيم  تجزئة  ((2 آنفا،)

الدار) ((0000 الخطابي) الكريم 

البيراء))املغرب

شقرو2)) نور  إيناس  السيدة 
عنوانه)ا())رقم)2))فيال ياقوتة طريق)

أزمـور)0000))الدار البيراء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77268.

3((I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 PLANETE GALAXY

INGENIERIE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

 PLANETE GALAXY INGENIERIE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمارة  بن مو�صى 

الجواش الطابق ) فاس 30000  

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

612(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((019 دجنبر) ((0

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PLANETE GALAXY INGENIERIE

-1)أعمال) غرض الشركة بإيجاز):)

البناء)وصيانة املباني

-))أعمال التنظيف والبستنة

-3)توريد وتركيب مختلف.

عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع عبد)

مو�صى) بن  ( عمارة) الخطابي  الكريم 

  30000 فاس) (( الطابق) الجواش 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العمر5) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العمر5  ليلى  السيدة 

تجزئة حمزة رقم))7)سيد5 معروف)

البيراء)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() العمر5  ليلى  السيدة 

تجزئة حمزة رقم))7)سيد5 معروف)

البيراء)30000)فاس املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)1))2.
3(3I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

LA REGIONALE DES EAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
 LA REGIONALE DES EAUX

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 13 
بلوك 2 طريق  عي2 نوكبي سيد5 
حرازم فاس 30000  فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.29117
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((019 دجنبر) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بنيحيى) ( امل) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.000
عبد) )ة() السيد) ( حصة لفائدة) (100
دجنبر) (18 بتاريخ) بنيحيى  ( الحليم)

.(019
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجنبر) (30 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)2321.
3(2I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

LA REGIONALE DES EAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
  LA REGIONALE DES EAUX

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 13 
بلوك 2 طريق عي2  نوكبي سيد5 
حرازم فاس 30000  فاس املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.29117
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
019))تم تعيي2) 18)دجنبر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بنيحيى عبد الحليم كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

019))تحت رقم)2321.
3((I

شارماكو

ماروك باي ستيفاني بإيجاز ام 
باي اس

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندس مدخل أ 8-7 ، 

20010، مراكش املغرب
ماروك با5 ستيفاني بإيجاز ام با5 
اس شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 
التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 113 
شارع عبد الكريم الخطابي عمارة  
ا الطابق الثاني رقم 7  - 20000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(90(9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 يونيو) (30 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشريك الوحيد ماروك با5 ستيفاني)
رأسمالها) مبلغ  ( اس) با5  ام  بإيجاز 
مقرها) وعنوا2  درهم  (10.000
الكريم) عبد  شارع  (113 اإلجتماعي)
)ا الطابق الثاني رقم) الخطابي عمارة)
7  - 20000)مراكش املغرب نتيجة ل)

:)توقف نشاط الشركة.
زنقة) (8 و حدد مقر التصفية ب)
محجوب الرميزة اقامة اسوار شقة)) 
مدخل ب)-)20000)مراكش املغرب.)

و عي2:
مونيك) ستيفاني  السيد)ة()
زنقة) ( عنوانه)ا() و  فرييز  ( جوزيت)
اسوار شقة) اقامة  الرميزة  محجوب 
مراكش املغرب) (20000 ))مدخل ب)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)8)زنقة محجوب الرميزة اقامة اسوار)

شقة)))مدخل ب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

0)0))تحت رقم)))1183.

3(6I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

SIMO TAHRI STYLE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
SIMO TAHRI STYLE  شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة  بن مو�صى 
الكواش الطابق ) فاس 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6(623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SIMO (: اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

. TAHRI STYLE
صالو2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحالقة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع عبد)

مو�صى) بن  ( عمارة) الخطابي  الكريم 

الكواش الطابق)))فاس)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: السيد محمد الطاهر5 الحسني)

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسني) الطاهر5  محمد  السيد 
موال5) تجزئة  ((2 رقم) عنوانه)ا()

فاس) (30000 فاس) تغات  احفيظ 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الحسني) الطاهر5  محمد  السيد 
موال5) تجزئة  ((2 رقم) عنوانه)ا()

فاس) (30000 فاس) تغات  احفيظ 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (07 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)82.

3(7I
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ائتمانية الكونفونابل

سماء بردو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية الكونفونابل
شارع أنتسرابي شقة رقم 9 مدينة  
الجديدة مكناس ، 0000)، مكناس 

املغرب
سماء بردو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

32 مكرر رقم )) توالل  - 0000) 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(18(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
سماء) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

بردو.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
التصديرواالستراد،)األشغال العامة،)
،)أشغال البناء،)بيع االالت)،االملنيوم)

املفاوضة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 (0000 (- ( توالل) ((( مكرر رقم) (32

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (.000 ( (: لكبير) النحال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (.000 ( (: محمد) كنو2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لكبير  النحال  السيد 
 (0000 مكناس) (2 مرجا2) (318 رقم)

مكناس املغرب.

عنوانه)ا() محمد  كنو2  السيد 

زنقة)32)مكرر رقم))))توالل مكناس)

0000))مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() لكبير  النحال  السيد 

 (0000 مكناس) (2 مرجا2) (318 رقم)

مكناس املغرب

عنوانه)ا() محمد  كنو2  السيد 

زنقة)32)مكرر رقم))))توالل مكناس)

0000))مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (02 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

1)0))تحت رقم)03.

3(8I

nador conseil sarl au

NOVA DEVLOP
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

NOVA DEVLOP   شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش املالكي رقم 91)-93) - 

000)6 الناظور املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.131(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تعيي2) ((0(1 فبراير) (17 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

ABDELJALIL HOUBBANE))كمسير)

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)03)مارس)

1)0))تحت رقم)282.

3(9I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 ADIL ANOIR

COMPTABILITE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

  ADIL ANOIR COMPTABILITE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي عمارة ) 

22  شارع محمد السالو5  30000  

فاس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

((871

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تغيير) ((0(0 8))دجنبر) املؤرخ في)

 ADIL ANOIR« تسمية الشركة من)

 LES« إلى) (« (COMPTABILITE

.(«(SOLUTIONS

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (0( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)7)).

330I

CABINET RAMI EXPERTISE

AFRICAN›S DELICE
إعال2 متعدد القرارات

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

AFRICAN›S DELICE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: متجر رقم 

137 شارع األمل حي الوفاء ) فاس 

- - فاس املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.62231

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)فبراير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

تغييرمسيرالشركة

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

تغيير غرض الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:))

الى) (« بارا) »محمود  املسيرمن) تغيير 

»مركز5 لبنى«)

على) ينص  الذ5  (:1( رقم) بند 

مايلي:)تغيير غرض الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (11 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)0)11.

331I

أسية أكتو

مازن كابيتال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

أسية أكتو

شارع  الحسن الثاني إقامة الشالل 

أ، رقم3 ، 10638، تطوا2 املغرب

ماز2 كابيتال  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الرياض رقم 12 زيانة  - 93000 

تطوا2  املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.(692(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 فبراير) (11 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (700.000« قدره)

»0.000)1.3)درهم«)إلى)»0.000)0.) 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بتطوا2) االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(1 مارس) (02

.(6(111(1008((9
33(I

fiduazizi

OMANI PESCADOR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس ، 

70000، العيو2 املغرب
OMANI PESCADOR شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة بوملا2 

رقم 98 حي خط الرملة العيو2 - 
70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(9829

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((019 نونبر) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.OMANI PESCADOR
غرض الشركة بإيجاز):)

تاجر الجملة
تاجر أسماك بالجملة))مارياج(.

تسويق جميع املأكوالت البحرية.
وتسويق) وبيع  وتصدير  استيراد 
األسماك الطازجة املجمدة واملصنعة)
واملجمدة)؛)القشريات الحية)،)املبردة)
املجمدة وجميع املأكوالت البحرية) (،
)طازجة)،)مجمدة)،)مصنعة)،)إلخ()،)
صيد البحر.)توريد وتجميد ومعالجة)
املأكوالت) جميع  وتسويق  وانتاج 

استيراد) القوارب.) لوازم  (- البحرية)
وتصدير وبيع وتسويق تأجير معدات)
الصيد) وخيوط  البحر5  الصيد 
استيراد) البحر5.) والصيد  الطويلة 
منتجات) جميع  وتسويق  وتصدير 
والصحة) والكيماويات  النظافة 
النباتية والبيولوجية وشبه الطبية)،)
وكذلك منتجات الصحة الكيميائية)
أعمال) وجميع  النباتية  والصحية 
التنظيف والبستنة والحراسة.)النقل)
للمنتجات) والدولي  املحلي  البر5 
استيراد) السريع.) والبريد  والبرائع 
أجهزة) وإصالح  وتسويق  وتصدير 
واألجهزة) واإللكترونيات  الكمبيوتر 
واألثاث.) املكاتب  ومعدات  املنزلية 
إنجاز جميع عمليات األشغال العامة)
من تشييد املباني واستيراد وتصدير)
جميع املنتجات أو املواد أو اإلمدادات)
(....... وغيرها) األدوات  أو  املعدات  أو 
أخذ أو حيازة أو استغالل أو بيع أو)
اختراع) براءات  أل5  ترخيص  منح 
غرض) في  تدخل  تجارية  عالمات  أو 
الحصر5.) لحسابها  كله  الشركة 
طريق) عن  حصة  على  الحصول 
املساهمة في االندماج أو املشاركة في)
األسهم أو املشاركة أو السند أو بأ5)
أو شركة) أ5 عمل  في  أخرى  طريقة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بغرض الشركة.)املشاركة املباشرة أو)
غير املباشرة في جميع الشركات التي)
الخاص) للغرض  مشابه  غرض  لها 
املحتمل) من  التي  أو  الشركة  بهذه 
غيار) قطع  تاجر  تطويرها.) تعزز  أ2 
(، قطع غيار) (، قطع غيار) (، سيارات)
بيع) العامة.) التجارة  سيارات.) تاجر 
وشراء)وإصالح جميع معدات التبريد)

والتجميد
)جميع أعمال النظافة والحراسة)
واملراقبة) واألمن  السيارات  وغسيل 
الصحية) والسباكة  والبستنة 
وجميع) التشجير  وإعادة  والكهرباء)

املقاهي وخدمات التموين والتموين.
املعامالت) جميع  (، عام) وبشكل 
املالية) أو  الصناعية  أو  التجارية 
من) وغيرها  العقارية  أو  املنقولة  أو 
أو) املعامالت املرتبطة بشكل مباشر 

املحدد) الشركة  بغرض  مباشر  غير 

أعاله وكذلك بجميع األغراض

مماثلة أو ذات صلة)،)من املحتمل)

أ2 تسهل تطبيقها أو تطويرها)،)سواء)

لنفسها أو نيابة عن أطراف ثالثة)،.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
بوملا2 رقم)98)حي خط الرملة العيو2)

- 70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)019))سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الجليل مرزقي):)1000 

بقيمة)100.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

مرزقي) الجليل  عبد  السيد 

سقالة) تجزئة  (1097 عنوانه)ا()

الصويرة)22000)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

مرزقي) الجليل  عبد  السيد 

سقالة) تجزئة  (1097 عنوانه)ا()

الصويرة)22000)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

019))تحت رقم)2801/2019.

333I

Les bons comptes

MENUISERIE EXPERT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 117(

20000، Casablanca(Maroc

MENUISERIE EXPERT شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت و مصطفى املعاني 

الرقم 69 الطابق الثاني  - 00)0) 

الدار البيراء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.39136(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) ((0(0 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) ((00.000« قدره)

»1.600.000)درهم«)إلى)»1.800.000 

درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)1))773.
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afaqconseil

KEHIMO HEALTH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KEHIMO HEALTH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) طريق 

سبو الطابق 1 مكتب رقم 1 كليز - 

20000 مراكش مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

111293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.KEHIMO HEALTH

امتالك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مؤسسة للعناية بالجمال.



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9368

طريق) (( (: عنوا2 املقر االجتماعي)
(- كليز) (1 مكتب رقم) (1 سبو الطابق)

20000)مراكش مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 600 ( (: احمد) املنصور5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: كنزة) املنصور5  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 ( (: هند) املنصور5  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: ( السيد املنصور5 محمد زكرياء)
00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املنصور5 احمد عنوانه)ا()
20000)مراكش) )كليز) )))طريق سبو)

املغرب.
السيدة املنصور5 كنزة عنوانه)ا()
 SW6 ( فيلهام) رود  ريلستو2  (117

7HP LS)لند2 انجلترا.
السيدة املنصور5 هند عنوانه)ا()
 SW(  9DG ( فالت ايرلز كور سكوير)

لند2 انجلترا.
زكرياء)) محمد  املنصور5  السيد 
 20000 كليز) ( )طريق سبو) عنوانه)ا()

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد املنصور5 احمد عنوانه)ا()
20000)مراكش) )كليز) )))طريق سبو)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)8)07)1.
33(I

SUPRACLINIC

SUPRACLINIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUPRACLINIC
رقم 11 إقامة األدارسة زنقة زالقة 
املدينة الجديدة ، 0000)، مكناس 

املغرب

SUPRACLINIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 11 

إقامة األدارسة زنقة زالقة املدينة 

الجديدة  - 0000) مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(3019

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SUPRACLINIC

و) بيع  (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شراء)األدوات و املستلزمات الطبية.

توزيع) و  االستيراد؛التصدير  (-

األجهزة الطبية..
 11 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

املدينة) زالقة  زنقة  األدارسة  إقامة 

الجديدة))-)0000))مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خالد عاللي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد فؤاد كرامة):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد عاللي عنوانه)ا()رقم)

11)إقامة األدارسة زنقة زالقة املدينة)

الجديدة))0000))مكناس)))املغرب.

عنوانه)ا() كرامة  فؤاد  السيد 

)1)اقامة عثما2 الطابق) عمارة الف)

3)الشقة)))مرجا2)) 0000))مكناس)))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد خالد عاللي عنوانه)ا()رقم)

11)إقامة األدارسة زنقة زالقة املدينة)

الجديدة))0000))مكناس املغرب

عنوانه)ا() كرامة  فؤاد  السيد 

)1)اقامة عثما2 الطابق) عمارة الف)

3)الشقة)))مرجا2)) 0000))مكناس))

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1918.
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شارماكو

صوصييتي رولي اوالد رحو
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيي2 مسير جديد للشركة

شارماكو

113 شارع عبد الكريم الخطابي 

عمارة املهندس مدخل أ 8-7 ، 

20010، مراكش املغرب

صوصييتي رولي اوالد رحو  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ملكية بالد 

توتة دوار اوالد رحو تحناوت اقليم 

الحوز - 20000 مراكش املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.8(827

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي2) ((0(1 فبراير) (0( املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

كمسير) اسماعيل  موال5  ساروتة 

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)0)17)1.
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SPLENDIDE CALL

SPLENDIDE CALL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SPLENDIDE CALL

162 شارع فلسطي2 الطابق الثاني 

مراكش ، 20000، مراكش املغرب

SPLENDIDE CALL شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 162 شارع 

فلسطي2 الطابق الثاني مراكش - 

20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113873

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SPLENDIDE CALL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصال.

 162 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

شارع فلسطي2 الطابق الثاني مراكش)

- 20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: كراض) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() احمد كراض  السيد 
  32 رقم) الخامسة  الوحدة  م  ح 

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() احمد كراض  السيد 
  32 رقم) الخامسة  الوحدة  م  ح 

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3100)1.
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شارماكو

صوصييتي دي ترافو اكريكول 
بالد توتة

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

شارماكو
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندس مدخل أ 8-7 ، 

20010، مراكش املغرب
صوصييتي د5 ترافو اكريكول 

بالد توتة شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
رحو شمال دائرة اغواطيم قيادة 
تحناوت اقليم الحوز - 20000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.6876(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 يناير) (30 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
بالد) اكريكول  ترافو  د5  صوصييتي 
درهم) (10.000 مبلغ رأسمالها) ( توتة)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار اوالد)
قيادة) اغواطيم  دائرة  شمال  رحو 
 20000 (- الحوز) اقليم  تحناوت 
مراكش املغرب نتيجة ل):)كوفيد)19.

و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد)
قيادة) اغواطيم  دائرة  شمال  رحو 
 20000 (- الحوز) اقليم  تحناوت 

مراكش املغرب.)

و عي2:
و) الحاج  ايت  ( عمر) السيد)ة()
اغواطيم) رحو  اوالد  دوار  عنوانه)ا()
املغرب) مراكش  (20000 ( تحناوت)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)دوار اوالد رحو شمال دائرة اغواطيم)

قيادة تحناوت اقليم الحوز مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))183)1.
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FLP TIJANI

نجارة األملنيوم وتكسية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLP TIJANI
 rabat(ocion(N 01BIS  maroc ،

rabat ،10000 املغرب
نجارة األملنيوم وتكسية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 30 رقم 

الشقة 8 شارع احمد الوكيلي حسا2 
الرباط. - 10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(0091
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
نجارة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

األملنيوم وتكسية.
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االملنيوم وتكسية االبواب والديكور..

رقم) (30 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
الشقة)8)شارع احمد الوكيلي حسا2)

الرباط.)-)10000)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الدافع  رشيد  السيد 
امل)))رقم)66)1)املسيرة يم))10000 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() الدافع  رشيد  السيد 
امل)))رقم)66)1)املسيرة يم)10000 

الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم))37).
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LAAJEB ACCOUNTING

ASSARIFI TRAVAUX
إعال2 متعدد القرارات

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC

ASSARIFI TRAVAUX »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي 
الطويلع شارع جبل تدغي2 تجزئة 

الصباح قنا الحمام - 93000 تطوا2 
املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(((03
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6))يناير)1)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)-1)تفويت حصص):)الذ5)
ينص على مايلي:)باع السيد اللنجر5)
ارحيمو) السريفي  السيدة  و  محمد 
جميع حصصهما كالتالي:)00))حصة)
 (00 و) اللنجر5 فهد  لفائدة السيد 

حصة للسيد مبخوتي اسامة)
قرار رقم)-))استقالة مسير الشركة)
استقالة) مايلي:) على  ينص  الذ5  (:

منصبه) من  محمد  اللنجر5  السيد 
كمسير للشركة)

جديد) مسير  تعيي2  (3- رقم) قرار 
مايلي:) على  ينص  الذ5  للشركة:)
كمسير) فهد  اللنجر5  السيد  تعيي2 
مبخوتي) السيد  و  للشركة  جديد 
اسامة كمساعد مسير ألجل مدة غير)

محدودة)
الهدف) تمديد  (2- رقم) قرار 
الذ5 ينص على) االجتماعي للشركة:)
االجتماعي) الهدف  تمديد  ( مايلي:)
التالي:) النشاط  بإضافة  للشركة 
النظافة و التنظيف،)صيانة و نظافة)

املباني
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
الشركة) مال  رأس  (6- رقم) بند 
السيد) مايلي:) على  ينص  الذ5  (:
0000))درهم و السيد) اللنجر5 فهد)

مبخوتي اسامة)0000))درهم)
الذ5 ينص) (: -7حصص) بند رقم)
 (00 على مايلي:)السيد اللنجر5 فهد)
حصة و السيد مبخوتي اسامة))00) 

حصة)
(: الشركة) تسيير  (13- رقم) بند 
تعيي2 السيد) الذ5 ينص على مايلي:)
اللنجر5 فهد كمسير للشركة و السيد)
مبخوتي اسامة كمساعد مسير ألجل)

مدة غير محدودة)
(: الجتماعي) الهدف  ((- رقم) بند 
و) النظافة  مايلي:) على  ينص  الذ5 
املباني،) نظافة  و  صيانة  التنظيف،)
صيانة) املختلفة،) البناء) أعمال 
صيانة) وتطوير املساحات الخرراء،)
املراقبة) املسابح،) تهيئة  و  معالجة  و 
واألمن،)وبشكل عــام جميع العمليات)
واملالية) والتجارية  الصناعية 
املرتبطة) العقارية  وغير  والعقارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض)
أو) مشابهة  أغراض  أو  إليها  املشار 

مماثلة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0)3.
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CAF MANAGEMENT

COSMOS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء ، 

10)0)، الدار البيراء املغرب

COSMOS CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الهنا 

12) شارع ابن سينا الدار البيراء  - 

10)0) الدار البيراء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.330(03

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((019 ما5) ((0 في) املؤرخ 

محدودة) ( مسؤولية) ذات  شركة 

 COSMOS الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  ( ( (CONSULTING

مقرها) وعنوا2  درهم  ((0.000

ابن) شارع  ((12 الهنا) حي  اإلجتماعي 

الدار) ((0(10 (- ( سينا الدار البيراء)

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  ( البيراء)

نهاء5 الءنشطة الشركة)).

و حدد مقر التصفية ب حي الهنا)

12))شارع ابن سينا الدار البيراء))-)

10)0))الدار البيراء)املغرب.)

و عي2:

و) ( محصر) ( ( احمد) السيد)ة()
اغجانتو5)) شارع  ((20 عنوانه)ا()

فرنسا)) ( سيغ سا2) ( اسنياغ) (9(600

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يونيو)019))تحت رقم)706886.

32(I

Les bons comptes

ACTIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 117(

20000، Casablanca(Maroc

ACTIB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية الطابق الثاث الشقة 06 - 

00)0) الدار البيراء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

. 3((029

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»220.000)درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) ((20.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم))38)77.

323I

Les bons comptes

TOURA ELEC
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 117(

20000، Casablanca(Maroc

TOURA ELEC شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الرحى 1 العمارة أ )) الشقة 17 

عي2 السبع - 0000)) الدار البيراء 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(37911
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) ((0(0 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»0.000)1)درهم«)أ5 من)»200.000 
عن) درهم«) (((0.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)023)77.
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KBH CONSULTING

 Conditionnement 
 et Valorisation des
 Condiments Par
Abréviation CVC

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 1(
 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC
 Conditionnement et 

 Valorisation des Condiments
Par Abréviation CVC شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )1 زنقة 
طنجة شارع جوال2 أطلس فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
67323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 Conditionnement et ( (:
 Valorisation des Condiments Par

.Abréviation CVC
غرض الشركة بإيجاز):)-))تغليف و)

تقييم التوابل
زنقة) (1( (: عنوا2 املقر االجتماعي)
(- فاس) أطلس  جوال2  شارع  طنجة 

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خليد منير):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) منير عنوانه)ا() السيد خليد 
2)تجزئة الجابر5 شارع ابن الخطيب)
  30000 فاس) الشقف  عي2  طريق 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
احبشا2) حمو  الحسي2  السيد 
 8 شقة) (1 الف) عمارة  عنوانه)ا()
املنصور)3)مكناس))0000)))مكناس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1822.

32(I

مكتب محاسبة

PALMA DOLCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة 21 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 002))، 

الرشيدية املغرب
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PALMA DOLCE  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عبد هللا عمارة )0 الشقة 

06 الطابق الثالث الراشدية  - 

000)) الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

12633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. PALMA DOLCE

غرض الشركة بإيجاز):)الزراعة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الشقة) (0( عالل بن عبد هللا عمارة)

(- ( الراشدية) الثالث  الطابق  (06

000)))الراشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نشيد فؤاد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

1000)بقيمة) (: السيد نشيد فؤاد)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فؤاد  نشيد  السيد 

 ( عمارة) اسكا2  اقامة  (1( تجزئة)

شقة)39)الرحمة)))دار بوعزة))3))7) 

الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() فؤاد  نشيد  السيد 
 ( عمارة) اسكا2  اقامة  (1( تجزئة)
شقة)39)الرحمة)))دار بوعزة))3))7) 

الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)354/2021.
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nador conseil sarl au

NAD HOUSING
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
NAD HOUSING  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع االمير 
سيد5 محمد رقم 101 الطابق 
االول  - 000)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(1971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (02
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. HOUSING
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
االمير سيد5 محمد رقم)101)الطابق)

االول))-)000)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( أحمد) املراقي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أحمد  املراقي  السيد 
  (3 شارع موال5 العربي العلو5 رقم)

000)6)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() أحمد  املراقي  السيد 
 (3 شارع موال5 العربي العلو5 رقم)

000)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)11)مارس)

1)0))تحت رقم)36).
327I

SOCIETE FIDAV SARL

STE EXTRALUNE SARL
إعال2 متعدد القرارات

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديي2 عمارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 0000)، مكناس 
املغرب

STE EXTRALUNE SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: كراج 
الكائن بتجزئة البركة رقم 2 عي2 

السلوكي  - - مكناس  املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
. 30(((

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذ5) حصص:) تفويت  رقم  قرار 
ينص على مايلي:)8000)حصة للسيد)
في) حدد  بثمن  الحيا2  ايت  محمد 
السيد) لصالح  درهم  (000.00  800
لبطاقة) الحامل  الحيا2  ايت  أحمد 
 J317676. ( رقم) الوطنية  التعريف 
بالتالي الرأسمال االجتماعي للشركة))

موزع) درهم  (1600000.00 في) حدد 

على الشكل التالي):-)السيد أحمد ايت)

الحيا2)16000)حصة قيمة الواحدة))

100))درهم

الشركة:) مسير  تغيير  رقم  قرار 

الذ5 ينص على مايلي:)استقالة املسير)

محمد ايت الحيا2 و تعيي2 أحمد ايت)

الحيا2 كمسير وحيد للشركة.

الذ5) اإلمراء:) تغيير  رقم  قرار 

ينص على مايلي:)اإلمراء)ألحمد ايت)

الحيا2 فقط

القانوني) الشكل  تغيير  رقم  قرار 

مايلي:) على  ينص  الذ5  للشركة:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

 STE )إلى) ( ( (STE EXTRALUNE SARL

   EXTRALUNE SARL AU

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة)

على) ينص  الذ5  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)تقسيم رأسمال الشركة

على) ينص  الذ5  (:16 رقم) بند 

مايلي:)التسيير و االمراء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1973 .

328I

PACIOFIS

هالت ريكوف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA(MAROC

هالت ريكوف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي القدس 

شارع شاتال رقم 83 - 60000 وجدة 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.32(((

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 يناير) ((1 املؤرخ في)

شركة ذات املسؤولية املحدودة هالت)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( ريكوف)

اإلجتماعي حي) درهم وعنوا2 مقرها 

القدس شارع شاتال رقم)83 - 60000 

استحالة) (: ل) نتيجة  املغرب  وجدة 

تحقيق الغرض االجتماعى.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

القدس شارع شاتال رقم)83 - 60000 

وجدة املغرب.)

و عي2:

و) تابت  ( القادر) عبد  السيد)ة()

شاتال) شارع  القدس  حي  عنوانه)ا()

املغرب) وجدة  (60000.00  83 رقم)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((3 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1001.

329I

AMGHAR MOHAMED

FATICONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

FATICONS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 70 

بلوك 9 بئر انزرا2  بنصفار صفرو - 

31000 صفرو املغرب.

 إستدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد 9)6) بتاريخ 16 

شتنبر 0)0).
بدال من):)راسمال شركة)100.000 

درهم)
 10.000 الشركة) راسمال  (: يقرأ)

درهم)
الباقي بدو2 تغيير.

3(0I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DOMAINE ATLAS GAIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
7) شارع موريتانيا صندوق البريد 
609) ، 20000، مراكش املغرب

DOMAINE ATLAS GAIA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي باب 
اغلي فيال رقم 33 مشوار القصبة - 

20000 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.20(27

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)يناير)1)0))تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
جميع خدمات الصيانة والنظافة)

وتنسيق الحدائق واألمن
التقنية) املوارد  جميع  توفير 

واللوجستية والبشرية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3086)1.
3(1I

Trefle(Conseil

CLINIQUE GUELIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Trefle(Conseil
 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue
 Soulaimane(Azmi ، 20503،

casablanca maroc

CLINIQUE GUELIZ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
عبدالكريم الخطابي إقامة جواد 

عمارة 109 الشقة رقم 23 الطابق 
3 - 20000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113601

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CLINIQUE GUELIZ
غرض الشركة بإيجاز):)*استغالل)
املتعددة) واملستوصفات  العيادات 
أ5) عامة  وبصفة  اإلختصاصات 

نشاط ذات طابع طبي.
و) لالستشارات  األطباء) *أداء)
التحليالت) الطبية،) الكشوفات 
والعمليات) اإلشعاعية  والفحوصات 

الجراحية مع أو بدو2 االستشفاء.
العمليات) جميع  عام  *وبشكل 
أو) قانونية  كانت  نوع سواء) أ5  من 
اقتصادية أو مالية أو منقولة أو غير)
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله)
مماثلة) أخرى  أغراض  نفس  بأ5  أو 
أو ذات صلة،)بصفة أ2 تؤيد بشكل)
الذ5) الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده)

أو تطويره
*شراء)،استيراد وبيع جميع املواد)
واألجهزة) االستهالكية  واملواد  الخام 
في) املستخدمة  واملعدات  واألدوات 
املعدة) األخرى  واملقرات  العيادات 

لالستخدام الطبي.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
جواد) إقامة  الخطابي  عبدالكريم 
عمارة)109)الشقة رقم)23)الطابق)3 

- 20000)مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ((0 ( (: الرزاق رزقي) السيد عبد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: الغني لفريخ) السيد عبد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد))أحمد الشابي):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رشيد طاهر5):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الرزاق رزقي عنوانه)ا()

اإلزدهار)) ((0 رقم) الوازيس  تجزئة 

20100)مراكش))املغرب.

السيد عبد الغني لفريخ عنوانه)ا()

 20010  16 فيال) (3 مبروكة) تجزئة 

مراكش))املغرب.

عنوانه)ا() الشابي  أحمد  ( السيد)

 NR 13(  26010 فيال) الهنا،) حي 

قلعة السراغنة املغرب.

السيد رشيد طاهر5 عنوانه)ا()حي)

الهنا))NR  26010 0)قلعة السراغنة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الشابي  أحمد  ( السيد)

 NR 13(  26010 فيال) الهنا،) حي 

قلعة السراغنة املغرب

السيد رشيد طاهر5 عنوانه)ا()حي)

الهنا))NR  26010 0)قلعة السراغنة)

املغرب

السيد عبد الرزاق رزقي عنوانه)ا()

اإلزدهار)) ((0 رقم) الوازيس  تجزئة 

20100)مراكش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)890))1.

3((I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE TEX-TAIME SARL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE TEX-TAIME SARL

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي محمد 
الخامس رقم 16 بودنيب  - 000)) 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
12771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE TEX-TAIME SARL
غرض الشركة بإيجاز):)االستراد و)

التصدير).
عنوا2 املقر االجتماعي):)حي محمد)
 ((000 (- ( بودنيب) (16 الخامس رقم)

الراشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املرابطي زكرياء) السيد 
الدير) اقدر  اوحسي2  يحيي  ايت 
الحاجب))000)))الراشيدية املغرب.

املرابطي) العزيز  عبد  السيد 
اقدر) اوحسي2  يحيي  ايت  عنوانه)ا()

الراشيدية) (((000 ( الحاجب) الدير 

املغرب.

السيد محمد الدرقاو5))عنوانه)ا()

 ((000 ( دوار البرج تنسيفت زاكورة)

الراشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() املرابطي زكرياء) السيد 

الدير) اقدر  اوحسي2  يحيي  ايت 

الحاجب))000)))الراشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.

3(3I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MARUZEN TEA MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

7) شارع موريتانيا صندوق البريد 

609) ، 20000، مراكش املغرب

 MARUZEN TEA MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 308 الحي 

الصناعي جنانات حانوت البقال 

اكيود سيد5 غانم  - 20000 

مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.89623

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 دجنبر) (08 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (3.000.000«

»3.000.000)درهم«)إلى)»6.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديو2 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3087)1.

3(2I

ديوا2 األستاذة أسماء)خوالني حسني

EL YASSAMINE LILISKANE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ديوا2 األستاذة أسماء خوالني 

حسني

شارع السالو5، إقامة النخيل، 

الطابق األول، رقم 1 ، 30000، 

فاس املغرب

  EL YASSAMINE LILISKANE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ))3، 

شارع محمد الخامس، الطابق رقم 

10 - 0300)  الدار البيراء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.293381

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) ((0(1 أبريل) (0( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (17.(6(.000«

»100.000)درهم«)إلى)»000.)17.66 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77220.

3((I

FATHICONSULTING

E.A FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FATHICONSULTING

 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH11

 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،

20190، CASABLANCA(MAROC

E.A FOODS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شارع 

سمية ، إقامة شهرزد طابق 3 

رقم )) ، النخيل  - 0000)  الدار 

البيراء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.23(987

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 )1)مارس) املؤرخ في)

E.A FOODS)شركة ذات املسؤولية)

 (00.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع)

سمية)،)إقامة شهرزد طابق)3)رقم))) 

الدار البيراء)) ( ((0000 (- ( النخيل) (،

التصفية) لحسابات  نتيجة  املغرب 

يبلغ) (
ً
النهائية التي تظهر توازنا إيجابيا

00).298)درهم...

و عي2:

بن) ( ( ستاوني) األمي2  ( السيد)ة()

موليار) شارع  عنوانه)ا() و  ( عبد هللا)

تقاطع شارع عبد اللطيف بن قدور)

طابق)))شقة)10)حي لراسي2)0000)  

)ة() املغرب كمصفي) ( البيراء) الدار 

للشركة.

و) العنبة  ( ( محمد) السيد)ة()

عنوانه)ا()0))شارع آيت باها،)املنظر)

الخامس)) محمد  شارع  الجميل 

)ة() املغرب كمصفي) ( الرباط) (10010

للشركة.

السيد)ة()مريم)))العنبة و عنوانه)ا()

الجميل) املنظر  باها،) آيت  شارع  ((0

شارع محمد الخامس))10010)الرباط))

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  ((0(1 مارس) (1( بتاريخ)

رقم) (3 إقامة شهرزد طابق) (، سمية)

)))،)النخيل))-)0000)))الدار البيراء))

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772278.

3(6I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TIBERGUENT
MINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE TIBERGUENT MINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

موال5 محمد الخنك الراشيدية  - 
000)) الراشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 يناير) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
احمد) موال5  )ة() السيد) تفويت 
بن ادريس)330)حصة اجتماعية من)
)ة() السيد) ( 330)حصة لفائدة) أصل)

عزيز قبور5 بتاريخ))))يناير)1)0).
تفويت السيد))ة()محمد البغاطي)
170)حصة اجتماعية من أصل)170 
يوسف) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

قبور5))بتاريخ))))يناير)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 12 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)162.

3(7I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

TIBERGUENT MINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
TIBERGUENT MINE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

موال5 محمد الخنك الراشيدية  - 
000)) الراشيدية املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي2) ((0(1 يناير) ((( املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

قبور5 يوسف))كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)162.

3(8I

BAY WINGS GLOBAL

BAY WINGS GLOBAL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BAY WINGS GLOBAL

إقامة  البستا2 ) عمارة 1 محل 1 

سيد5 البرنو�صي الدار البيراء ، 

0600)، الدار البيراء املغرب

BAY WINGS GLOBAL شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة  

البستا2 ) عمارة 1 محل 1 سيد5 

البرنو�صي الدار البيراء - 0600) 

الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

296((1

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((6

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.WINGS GLOBAL

اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

بالسلع) التجزئة  و  بالجملة  والتجارة 

مع) األحذية  و  واملالبس  املنزلية 

خدمات التوصيل و البيع عبر األنترنت)

إقامة)) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

سيد5) (1 محل) (1 عمارة) (( البستا2)

 (0600 (- البيراء) الدار  البرنو�صي 

الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مسعوف محمد عنوانه)ا()
7)حي م و س ح) 3)رقم) زنقة) (( بلوك)

90)0))الدار) شارع موال5 اسماعيل)

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد مسعوف محمد عنوانه)ا()
7)حي م و س ح) 3)رقم) زنقة) (( بلوك)

90)0))الدار) شارع موال5 اسماعيل)

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيراء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

3(9I

LOU GABRIEL

LOU GABRIEL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOU GABRIEL

عند LRNCE, رقم 9)، الحي 

الصناعي، سيد5 غانم، رقم 3 

 ROUTE الطابق األول مراكش

 PRINCIPALE(SIDI(GHANEM،

20110، مراكش املغرب

LOU GABRIEL  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 9), 

الحي الصناعي، سيد5 غانم، رقم 

3 الطابق األول  - 20110 مراكش  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1138((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOU (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. GABRIEL

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات التجارية او غيرها من اجل)

استغاللها او كرائها.
 ,(9 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
رقم) غانم،) سيد5  الصناعي،) الحي 

مراكش)) (20110 (- ( األول) الطابق  (3

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة)LRNCE((((:((1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رقم) ( عنوانه)ا() (LRNCE الشركة)

غانم،) سيد5  الصناعي،) الحي  (,(9
رقم)3)الطابق األول))20110)مراكش))

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 Ayoub BOUALAM السيد)

(،17 رقم) فيال  (،3 مجاط) عنوانه)ا()

مراكش)) (20060 الشمالي) النخيل 

املغرب)



9375 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

 Laurence LEENAERT السيدة)
رقم) فيال  (،3 مجاط) عنوانه)ا() (Rita
17،)النخيل الشمالي)20060)مراكش))

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3082)1.

360I

METREK COMPTA PRO

NAASA D.B.A
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
NAASA D.B.A شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
3 إقامة ياسمي2 )) شارع يعقوب 
املنصور  - 12000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
601(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.NAASA D.B.A
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

الغابات)-)إدارة و إستغالل املزارع).
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
شارع) ((( ياسمي2) إقامة  (3 رقم)
يعقوب املنصور))-)12000)القنيطرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بغنو أحمد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بغنو أحمد عنوانه)ا()دوار)

الحمريي2 دار بلعامر5)00)12)سيد5)

سليما2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد بغنو أحمد عنوانه)ا()دوار)

الحمريي2 دار بلعامر5)00)12)سيد5)

سليما2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)036)8.

361I

CABINET BOUZIDI

CINCO RENT CAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب البوزيد5 ص.ب ))1 

الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

CINCO RENT CAR شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
الجزائر رقم )1 - 000)6 ناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CINCO(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.RENT CAR
تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو2 سائق.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
ناظور) (6(000  -  1( رقم) الجزائر 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: يمينة) امليزياني  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة امليزياني يمينة عنوانه)ا()
دوار جهليوا بني شيكر)000)6)ناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() كوبع  أدم  السيد 
 6(000 شيك) بني  دوارامسادش 

ناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)3))مارس)

1)0))تحت رقم)606.
36(I

FCG AUDIT SARL AU

ه ت م كونفيكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ه ت م كونفيكسيو2  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رقم 7) الحي الصناعي أزلي - 20000 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.93(2
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)أكتوبر)0)0))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الصناعي) الحي  ((7 رقم) »تجزئة  من)
إلى) املغرب«) مراكش  (20000 (- أزلي)
»املحاميد الجنوبي املستوى القطاعي)

ج))0 - 20000)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (17 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

0)0))تحت رقم))11861.

363I

FIDURIZK

AUTO ECOLE TOUALAA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE(MAROC
AUTO ECOLE TOUALAA شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 98 تجزئة 
املنظر الجميل سيد5 مو�صى بن علي 
املحمدية - 8800) املحمدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(3(21
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) ((0(1 مارس) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوعبيد)) بالل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
000.))حصة لفائدة))السيد))ة()هاجر)

الكحلي))بتاريخ)0))مارس)1)0).
بوعبيد)) بالل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
000.))حصة لفائدة))السيد))ة()عبد)
مارس) ((0 بتاريخ) ( الرحما2 عمراو5)

.(0(1



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9376

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 0( بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)7)8.
362I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIAD BULLE D›OR
شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
7) شارع موريتانيا صندوق البريد 
609) ، 20000، مراكش املغرب

RIAD BULLE D›OR شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي درب 

تزكارين رقم 101 املدينة - 20000 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.67207
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (12 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
 RIAD BULLE الوحيد) الشريك 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (D’OR
درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي درب)
 20000 (- املدينة) (101 تزكارين رقم)
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

استمرار نشاط الشركة.
درب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 20000 (- املدينة) (101 تزكارين رقم)

مراكش املغرب.)
و عي2:

  Julien Réné السيد)ة()
دوار) عنوانه)ا() و  (RICHARDOT
قيادة) و  القروية  الجماعة  التون�صي 
 20000 غياث) هللا  عبد  سيد5 
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3000)1.

36(I

STE FIDUCAT

TROLEC
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

TROLEC شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

موال5 رشيد اقامة مجادلي الطابق 

الثاني شقة رقم 8 جيليز - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11((91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TROLEC

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم والزجاج.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الطابق) مجادلي  اقامة  رشيد  موال5 

 20000 (- جيليز) (8 الثاني شقة رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: هشام) معرف  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() هشام  معرف  السيد 
 1( رقم) (13 عمارة) (( هاجر) اقامة 
سيد5 مومن))0000))الدار البيراء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() هشام  معرف  السيد 
 1( رقم) (13 عمارة) (( هاجر) اقامة 
سيد5 مومن))0000))الدار البيراء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (11 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)70)1)1.

366I

CABINET BOUZIDI

 LOTISSEMENT JNANE AL
ARUIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب البوزيد5 ص.ب ))1 
الناظور ، 000)6، الناظور املغرب

 LOTISSEMENT JNANE AL
ARUIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1)1 زنقة 
)13 حي لعرا�صي تجزئة حليمي - 

000)6 ناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1877
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 LOTISSEMENT JNANE AL

.ARUIT

غرض الشركة بإيجاز):)التجزئة و)

اإلنعاش عقار5.
عنوا2 املقر االجتماعي):)1)1)زنقة)

(- حليمي) تجزئة  لعرا�صي  حي  (13(

000)6)ناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صالح املرابط):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حميد اشانود):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: اعمروش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: اشانود) ( هشام) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املرابط  صالح  السيد 

شارع املسيرة رقم))18 000)6)ناظور)

املغرب.

عنوانه)ا() اشانود  حميد  السيد 

حي بوشواف زنقة)20 000)6)ناظور)

املغرب.

السيد محمد اعمروش عنوانه)ا()

ناظور) (6(000  63 حي املستقل رقم)

املغرب.

اشانود عنوانه)ا() ( السيد هشام)
62 000)6)ناظور) ))رقم) حي عريض)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() املرابط  صالح  السيد 

شارع املسيرة رقم))18 000)6)ناظور)

املغرب

عنوانه)ا() اشانود  حميد  السيد 

حي بوشواف زنقة)20 000)6)ناظور)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)أبريل)

1)0))تحت رقم)628.

367I

STE FIDUCAT

SMILE CITY

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

SMILE CITY شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي باب املنزه 

عمارة ل الطابق الثالث شقة رقم )1 

العزوزية  - 20000 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 )) 

مارس 1)0).

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

1)0))تقرر حل) )0)فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

)مبلغ) (SMILE CITY الشريك الوحيد)

وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي باب املنزه عمارة ل)

الطابق الثالث شقة رقم))1)العزوزية))

(: مراكش املغرب نتيجة ل) (20000  -

التوقف عن النشاط.

و حدد مقر التصفية ب باب املنزه)

عمارة ل الطابق الثالث شقة رقم))1 

العزوزية))-)20000)مراكش املغرب.)

و عي2:

و) بنمبارك  ( ( خولة) السيد)ة()

عنوانه)ا()تجزئة زهور تاركة عمارة ج)

ح)13)رقم أ)  20000)مراكش املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)067))1.

368I

SAMIR FIDUCIAIRE

ناصف بروس
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
ناصف بروس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
سيليكت، شارع عالل ابن عبد 

هللا، م.ج، الطابق االول،  - 00)0) 
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
((10(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((018 دجنبر) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)ناصف)

بروس.
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى و مطعم.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
عبد) ابن  عالل  شارع  سيليكت،)
 (0(00 (- ( الطابق االول،) م.ج،) هللا،)

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

هشام) العلو5  ناصف  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هشام) العلو5  ناصف  السيد 

 13 شقة) الباهية  اقامة  عنوانه)ا()

الطابق)7)شارع االمير موال5 عبد هللا)

م.ج))0)00))مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

هشام) العلو5  ناصف  السيد 

 13 شقة) الباهية  اقامة  عنوانه)ا()

الطابق)7)شارع االمير موال5 عبد هللا)

م.ج))0)00))مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((8 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

1)0))تحت رقم))28.

369I

CABINET RAMI EXPERTISE

 PHARMACIE SBAGHI SARL

AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

 PHARMACIE SBAGHI SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي اال لفة 

قرية با محمد )م( - 32000 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
181(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PHARMACIE SBAGHI SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي اال لفة)
تاونات) (32000 (- )م() قرية با محمد)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 700.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 7000 (: زينب) الصباغي  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة الصباغي زينب عنوانه)ا()
تاونات)) محمد  با  قرية  لفة  اال  حي 

32000)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة الصباغي زينب عنوانه)ا()
تاونات)) محمد  با  قرية  لفة  اال  حي 

32000)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

1)0))تحت رقم)133.
370I

GLOFID

IMO PROMO MID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 2 ، 0300)، الدار 
البيراء املغرب
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IMO PROMO MID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

االنارة زنقة رقم )1ر01) - 0000)  

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((807

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMO (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.PROMO MID

-الترويج) (: غرض الشركة بإيجاز)

،التجزئة،بناء) للعقار بجميع أشكاله)

ملكية مشتركة.

-البيع و الشراء)التمثيل والتشغيل)

العام) والتسويق  والتوزيع  واملعالجة 

بجميع) ( واملواد) املنتجات  لجميع 

أنواعها.

-التجارة بشكل عام..

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي االنارة)

زنقة رقم))1ر01) - 0000)))مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محسن أعالي):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: حمداو5) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أعالي  محسن  السيد 

 (23(0 ( ميمالل) مكناس  طريق 

ميدلت املغرب.

السيد حمزة حمداو5 عنوانه)ا())
الشهدية2   تجزئة  (19 رقم) فيال 

املنصور))0000))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد حمزة حمداو5 عنوانه)ا()
الشهدية2   تجزئة  (19 رقم) فيال 

املنصور))0000))مكناس املغرب
عنوانه)ا() أعالي  محسن  السيد 
 (23(0 ( ميمالل) مكناس  طريق 

ميدلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)77)1.
371I

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL

 I.F.S NEUTREAL MARITIME
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDEXCEL FIDUCIAIRE SARL
70 زنقة ابن رشيد الطابق 3 رقم 6 
الصخور السوداء ، 0300)، الدار 

البيراء املغرب
 I.F.S NEUTREAL MARITIME
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  شارع 

موال5 إسماعيل٬ إقامة باالص اميل 
زوال عمارة E الطابق الثاني رقم 11 
بلفيدير - 0300) الدار البيراء  

املغرب .
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(209(9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)يونيو)0)0))تم))تحويل))
املقر االجتماعي الحالي للشركة من)»)
شارع موال5 إسماعيل٬)إقامة باالص)
اميل زوال عمارة)E)الطابق الثاني رقم)
الدار البيراء)) ((0300 (- بلفيدير) (11
املغرب)»)إلى)»)شارع موال5 إسماعيل)
 ( رقم) األول  الطابق  عليا  إقامة 
الدار) ((0(90 (- السوداء) الصخور 

البيراء)))املغرب)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)770261.
37(I

Arithmetic Compta 

سكوادرون الك 
)SQUADROM ELEC(

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شارع موال5 عبد العزيز )اقامة 

الريا2( املكتب رقم 2 ، 12000، 
القنيطرة املغرب

 SQUADROM( سكوادرو2 الك
ELEC( شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
موال5 عبد العزيز اقامة صنوبر 

رقم 2 القنيطرة - 12000 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
60103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 SQUADROM( الك) سكوادرو2 

.(ELEC
غرض الشركة بإيجاز):)بيع معدات)
الكهربائية/ التركيب  (/ كهربائية)

معدات الحراصة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
موال5 عبد العزيز اقامة صنوبر رقم)2 
القنيطرة)-)12000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رضا بيا2)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( بيا2) رضا  السيد 
القنيطرة) (6 رقم) (( املغرب العربي ب)

12000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( بيا2) رضا  السيد 
القنيطرة) (6 رقم) (( املغرب العربي ب)

12000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالقنيطرة)
رقم)-.

373I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE LUNAIRE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE LUNAIRE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 398 واد الدهب 

الراشيدية  - 000)) الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

12773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE LUNAIRE
غرض الشركة بإيجاز):))ملهى.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الدهب) واد  (398 رقم) السفلي 
الرشيدية) (((000 (- ( الراشيدية)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() تزكي  يونس  السيد 
الراشيدية)000)))الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() تزكي  يونس  السيد 
الراشيدية)000)))الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.

372I

AMGHAR MOHAMED

STE ASSURANCE ZITOUNI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

  STE ASSURANCE ZITOUNI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الغروسات املنزل صفرو صفرو 
31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. ASSURANCE ZITOUNI

غرض الشركة بإيجاز):)-وكيل عام)

للتامينات).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

صفرو) صفرو  املنزل  الغروسات 

31000)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( زيتوني) الهام  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( زيتوني) الهام  السيدة 

تجزئة) الوليد  بلد  زنقة  (33 رقم)

فاس) (30000 فاس) ليراك  املرينيي2 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( زيتوني) الهام  السيدة 

تجزئة) الوليد  بلد  زنقة  (33 رقم)

فاس) (30000 فاس) ليراك  املرينيي2 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)0))تحت رقم)-.

37(I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

VALCARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

200, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )1 200, شارع 

محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم )1، 0000)، الدار البيراء 

MAROC

VALCARE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Villa de  وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

Littoral 7 Bis في والية بنسليما2 

بالج  )مجمع خليج بوزنيقة( - 

Maroc 213100 بنسليما

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6711

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.VALCARE

:)•)تصميم) غرض الشركة بإيجاز)

وتصنيع وتوزيع جميع أنواع املعدات)

الطبية ومعدات رعاية املستشفيات.

أسرة) وتصنيع  تصميم  (•

الطبية) واألسرة  املستشفيات 

والتجهيزات) املحيط  األثاث  وتصنيع 

وتصنيع جميع أنواع املعدات الطبية)

أو املساعدات الطبية.

أنواع) جميع  وتصدير  استيراد  (•

املعدات الطبية..

 Villa ( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

de Littoral 7 Bis)في والية بنسليما2)

بالج)))مجمع خليج بوزنيقة()-)13100 

.Maroc(2بنسليما

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)Maroc)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

أحمد) بنشقرو2  توفيق  ( السيد)
 100 بقيمة) حصة  (1.300 ( (: كريم)

درهم للحصة).
بنشقرو2) توفيق  ( السيد)
إسماعيل):))0)1.8)حصة بقيمة)100 

درهم للحصة).
حمزة) بنشقرو2  توفيق  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.8(0 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أحمد) بنشقرو2  توفيق  السيد 
 (( كريم عنوانه)ا()لوت كنز تماريس)

3))7))بوزنيقة اململكة املغربية.
بنشقرو2) توفيق  ( السيد)
شارع ال) (1 بولو) إسماعيل عنوانه)ا()
جيزا2)0000))الدار البيراء)اململكة)

املغربية.
حمزة) بنشقرو2  توفيق  السيد 
جيزا2) ال  شارع  (1 بولو) عنوانه)ا()
اململكة) البيراء) الدار  ((0000

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
أحمد) بنشقرو2  توفيق  السيد 
 (( كريم عنوانه)ا()لوت كنز تماريس)

3))7))بوزنيقة اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيراء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

376I

zarkal(&(associés

METEC AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zarkal & associés
131 شارع عبد املومن الطابق 6 رقم 
)) ، 0100)، الدار البيراء املغرب

METEC AFRICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 

ابن نقية  امتداد حي املستشفيات 

الدار البيراء 00000 الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

298891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.METEC AFRICA

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات و املستلزمات الطبية.

زنقة) (18 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

املستشفيات) حي  امتداد  ( نقية) ابن 

00000)الدار البيراء) الدار البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 M2I(HOLDING(:((500(الشركة

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

00))حصة) ( السيد كريم الناجي):)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 M(I HOLDING الشركة)

حي) الجوز5  ابن  زنقة  (3 عنوانه)ا()

البيراء) الدار  (000 املستشفيات)

املغرب.

عنوانه)ا() الناجي  كريم  السيد 

 0000 زنقة اكاسياس حي املنزه) (167

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الناجي  بدر  السيد 

شارك الكورنيش اقامة حدائق املنار)

بوركو2)0000)الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)97)772.

377I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

MALTEM AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

200, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم )1 200, شارع 

محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 

الرقم )1، 0000)، الدار البيراء 

MAROC

MALTEM AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

محمد الكور5 1 الطابق شقة رقم 

) - 0000) الدار البيراء اململكة 

املغربية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.38(797

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)08)دجنبر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) (1 شارع محمد الكور5) ((6«

الدار البيراء) ((0000 -  ( شقة رقم)

ريس) ((0(« إلى) املغربية«) اململكة 

جالير5 عبد املؤمن عمارة ب الدور)

املؤمن) عبد  شارع  (60 شقة) الرابع 

اململكة) ( البيراء) الدار  ((0000  -

املغربية«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)83)773.

378I

املركز املراك�صي لإلرشاد

CASA KASBAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز املراك�صي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

CASA KASBAH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 62 

قصيبة النحاس  - 20000 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11360(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASA (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.KASBAH

غرض الشركة بإيجاز):)االستغالل)

التجار5 لدور الريافة.

 62 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

مراكش) (20000 (- ( قصيبة النحاس)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 COLLAS DE GOURNAY(السيد

  JEROME GUY ANDRE LAMBERT

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:( ( 500

للحصة).

  TARASCO(CATERINA(:(السيدة

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 COLLAS DE GOURNAY(السيد
  JEROME GUY ANDRE LAMBERT
النحاس)) قصيبة  (62 رقم) عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب.
 TARASCO CATERINA السيدة)
النحاس)) قصيبة  (62 رقم) عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
 COLLAS DE GOURNAY(السيد
  JEROME GUY ANDRE LAMBERT
النحاس)) قصيبة  (62 رقم) عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب
 TARASCO CATERINA السيدة)
النحاس)) قصيبة  (62 رقم) عنوانه)ا()

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)60)2.
379I

GLOFID

SIMWORLD
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 2 ، 0300)، الدار 
البيراء املغرب

SIMWORLD شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي    )3 

زاوية شارع  STENDHAL و زنقة  
GEORGE SAND  إقامة ساره - 

0000) الدارالبيراء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.((1123

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
018))تقرر حل) 17)دجنبر) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
الشريك الوحيد)SIMWORLD))مبلغ)
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
زاوية شارع)) (3( ( ( ( مقرها اإلجتماعي)
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 GEORGE ( زنقة) و  (STENDHAL

 (0000 (- ساره) إقامة  ( (SAND

الدارالبيراء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

بلوغ األهداف

السامية..

 3( ب) التصفية  مقر  حدد  و 
زنقة)) و  (STENDHAL ( شارع) زاوية 

(- ساره) إقامة  ( (GEORGE SAND

0000))الدارالبيراء)املغرب.)

و عي2:

و) بارود5  ( ( بوشعيب) السيد)ة()

عنوانه)ا())7)مكاLE CLERC(2)إقامة)

3)الشقة ر6 0000)  OASIS)الطابق)

)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيراء)

للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يناير)019))تحت رقم)689827.

380I

FLASH ECONOMIE

BATILORD
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BATILORD

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتماعي: 26 شارع 

الزرقطوني الطابق ) الشقة رقم 6 - 

الدار البيراء

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

BATILORD:تسمية الشركة
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) والترتيب  واالستشارة  -التخطيط 

مجال العقارات)؛
ترويج) ؛) العقارات) وبيع  شراء)

العقارات وإدارتها)؛-
التخطيط) في  واملشورة  اإلدراك 

والبناء)والتجديد للمباني)؛-
26)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)
الزرقطوني الطابق)))الشقة رقم)6 -  

الدار البيراء
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 100.000 :مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي
 1.000 (: غميرس) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (:

وصفات ومواطن الشركاء)
عنوانه) غميرس  هشام  السيد 
 3 شقة) (3 طابق) ايريس  نيد  ساحة 
الدار) (- راسي2) السالم  زنقة  زاوية 

البيراء)
والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة
عنوانه) غميرس  هشام  السيد 
 3 شقة) (3 طابق) ايريس  نيد  ساحة 
الدار) (- راسي2) السالم  زنقة  زاوية 

البيراء)
باملركز) القانوني  اإليداع  تم 
الجهو5 لالستثمار و املحكمة التجارية)
بالدار البيراء)بتاريخ))0)أبريل)1)0) 
تحت رقم السجل التجار5))297721

381I

SANAM HOLDING

SANAM CONSULTING
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL (6

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

SANAM CONSULTING  شركة 
املساهمة

وعنوا2 مقرها االجتماعي 9) شارع 
موال5 يوسف - 00)0) الدار 

البيراء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
((1(93

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((0(1 أبريل) (01 املؤرخ في)
 SANAM« من) الشركة  تسمية 
 SANAM« إلى) (« (CONSULTING

. «INTER
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)12009.

38(I

املركز املراك�صي لإلرشاد

LE BON SOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املركز املراك�صي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

LE BON SOL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
أ 6 عمارة أ 12 اإلحسا2 مبروكة  - 

20000 مراكش  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.1((7((

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 فبراير) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعيدة)) )ة() السيد) تفويت 
العسر5)1.100)حصة اجتماعية من)
السيد) ( 000.)))حصة لفائدة) أصل)
)ة()هشام)))األزهر5))بتاريخ)17)فبراير)

.(0(1
سعيدة) ( )ة() السيد) تفويت 
العسر5)3.300)حصة اجتماعية من)
السيد) ( 000.)))حصة لفائدة) أصل)
فبراير) (17 بتاريخ) ( األزهر5) ( بدر) )ة()

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)))7))1.

383I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

شركة إيلي إسكان
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثما2 زنقة )1 رقم 39-37 
عي2 الشق الدار البيراء ، 0270)، 

الدار البيراء املغرب
شركة إيلي إسكا2 شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 62 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق 1 شقة ) - 

0090)  الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
299017

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

إيلي إسكا2.
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.
زنقة) (62 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
عبد هللا املديوني الطابق)1)شقة)) - 

0090)))الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اليماني بوشعيب):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اليماني بوشعيب عنوانه)ا()
رقم) (26 زنقة) (26 زنقة) (( حي البركة)

  (06(0 بوزيا2) محمد  شارع  (722

الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد اليماني بوشعيب عنوانه)ا()
رقم) (26 زنقة) (26 زنقة) (( حي البركة)

  (06(0 بوزيا2) محمد  شارع  (722

الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77222.

382I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP EQUITY FUND
إعال2 متعدد القرارات

«WG EQUITY FUND«

صندوق مشترك للتوظيف

رسماله)1.000.000,00)درهم

(- البيراء) الدار  (: مقره) الكائن 

216،)زنقة مصطفى املعاني))

تعديــل نظــام التدبيـر))

I-))بموجب مجلس إدارة مؤسسة)

(،»WAFA GESTION« التدبير)

املنعقد في)13)أكتوبر)0)0)،)تقرر:

تغيير السنة املالية للشركة؛

تغيير املكتتبي2 املعنيي2؛

تغيير املؤشـر االختباراتي؛

تغيير استراتيجية االستثمار؛

ودرجة) االستثمار  مجـال  تغيير 

مختلف) في  للمخاطر  التعرض 

األسواق؛

تغيير تخصيص النتائج؛

تعديل نظام التدبير.)

من) التدبير  نظام  اعتماد  تم  (-II

طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل)

 (0(1 مارس) (3 بتاريخ) (» (AMMC«

 .GP(1039(تحت رقم

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III

املحكمة) لدى  الربط  بكتابة 

 1( ( بتاريخ) البيراء) للدار  التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772607. 
عن املستخلص والبيانات)

38(I

املركز املراك�صي لإلرشاد

MARRAKECH BOURBON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

املركز املراك�صي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

MARRAKECH BOURBON شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 8 

درب الفادر5 سيد5 بن سليما2  - 

20000 مراكش  املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.319(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 مارس) (17 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (7(9.206,01«

 769.206,01« إلى) درهم«) (10.000«

درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)6)7))1.

386I

MOORISH

HYDROGC
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق ) شقة د 

، 0080)، الدار البيراء املغرب

HYDROGC شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

ضاية عوا طابق 2 شقة  16 اكدال    

- 10000 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(1(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.HYDROGC

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات).
زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

اكدال)))) (16 ( 2)شقة) ضاية عوا طابق)

- 10000)الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امي2 حمي)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( حمي) امي2  السيد 
 ((000 ( العمالة) تجزئة  ((39 رقم)

الراشدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( حمي) امي2  السيد 

 ((000 ( العمالة) تجزئة  ((39 رقم)

الراشدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم)-.

387I

املركز املراك�صي لإلرشاد

MARRAKECH BOURBON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

املركز املراك�صي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

  MARRAKECH BOURBON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 8 

درب القادر5 سيد5 بن سليما2  - 

20000 مراكش املغرب.

خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.319(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 مارس) (17 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

من) أ5  درهم«) (699.206,01« قدره)

 70.000« إلى) درهم«) (769.206,01«

عدد)) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)6)7))1.

388I
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MOORISH

DEEP PHARMA

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق ) شقة د 

، 0080)، الدار البيراء املغرب

DEEP PHARMA شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )) زنقة 

النجاف اقامة املنار درب غلف  - 

0000) الدار البيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2988(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DEEP (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.PHARMA

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصيدالنية وشبه) املستحررات  في 

الصيدالنية ومستحررات التجميل.

زنقة) ((( (: عنوا2 املقر االجتماعي)

(- ( غلف) درب  املنار  اقامة  النجاف 

0000))الدار البيراء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بوزوبع) السيد محسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوزوبع عنوانه)ا() السيد محسن 

 27 ( رقم) املحيط  حدائق  اقامة 

الدار) ((0000 ( ( دار بوعزة النواصر)

البيراء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

بوزوبع عنوانه)ا() السيد محسن 

 27 ( رقم) املحيط  حدائق  اقامة 

الدار) ((0000 النواصر) بوعزة  دار 

البيراء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)60)772.

389I

املركز املراك�صي لإلرشاد

RIAD INESLISA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املركز املراك�صي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

RIAD INESLISA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : رقم 3 

درب بواعليلو سيد5 بن سليما2  - 

20000 مراكش  املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.30007

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (RIAD INESLISA حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا2  درهم  (10.000

بواعليلو) درب  (3 رقم) اإلجتماعي 

سيد5 بن سليما2))-)20000)مراكش))

النشاط) لتوقف  نتيجة  ( املغرب)

التجار5.

و عي2:

و) ( (PAUL  CARTELLI السيد)ة()
عنوانه)ا()رقم)3)درب بواعليلو سيد5)

بن سليما2))20000)مراكش))املغرب))

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 3 رقم) وفي  ((0(1 مارس) ((3 بتاريخ)

(- ( درب بواعليلو سيد5 بن سليما2)

20000)مراكش))املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)7)7))1.

390I

sohynet-services

SOHYNET-SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sohynet-services

 AV AHMED HRIZI LOT

 TEMSAMANI(N°6 TETOUAN ،

93000، TETOUAN(TETOUAN

SOHYNET-SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 AV AHMED HRIZI LOT

 TEMSAMANI(N°6 TETOUAN

 TETOUAN 93000 TETOUAN

TETOUAN

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOHYNET-SERVICES

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.HYGIENES ET NETOYAGE

(: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 AV AHMED HRIZI LOT

 TEMSAMANI N°6 TETOUAN

 TETOUAN 93000 TETOUAN

.TETOUAN

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 AHMED MAIMOUNI السيد)

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (:( ( 50

للحصة).

 EL MAIMOUNI السيد)

بقيمة) حصة  (MOHAMED( :( ( 50

1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 AHMED MAIMOUNI السيدة)

 IMM 10 ETG 2 APP 9 عنوانه)ا()

 TETOUAN 93000 TETOUAN

.MAROC

 EL MAIMOUNI السيد)

 IK AV عنوانه)ا() (MOHAMED

 FARABI PSG 12 N°6 MDIQ

.93(00 MDIQ MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 AHMED MAIMOUNI السيد)

 AV OUED ZIZ IMM 10 عنوانه)ا()

 ETG 2 APP 9 TETOUAN 93000

TETOUAN MAROC

 EL MAIMOUNI السيد)

 HAY عنوانه)ا() (MOHAMED

 FOUM OLIK AV FARABI PSG

 12 N°6 MDIQ 93(00 MDIQ

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)860.
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املركز املراك�صي لإلرشاد

GREEN ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املركز املراك�صي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

GREEN ICE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املركز 
التجار5 منارة مول شارع محمد 

السادس الطابقالثالث  محل رقم 
3.3  - 20000 مراكش  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.68781
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 مارس) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()عثما2 بوطويل)
00))حصة اجتماعية من أصل)00) 
يعقوب)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

خلف هللا بتاريخ)03)مارس)0)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)7)3))1.
39(I

املركز املراك�صي لإلرشاد

GREEN ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

املركز املراك�صي لإلرشاد
شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 
مراكش املغرب

GREEN ICE   شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املركز 
التجار5 منارة مول شارع محمد 

السادس الطابقالثالث  محل رقم 
3.3 - 20000 مراكش املغرب.
تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.68781

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي2) ((0(0 مارس) (03 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()خلف)

هللا يعقوب))كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)7)3))1.
393I

Audifisc(Maroc

 CONSTRUCTION & AFFAIRES
IMMOBILIERES

السجل التجار5 : 6311)1 
الدار البيراء

رفع الرأسمال االجتماعي
 من 100.000 إلى 1.000.000 درهم

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
الشريك) قرر  ((0(0 ديسمبر) (31
 CONSTRUCTION الوحيد لشركة)
 &( AFFAIRES( IMMOBILIERES
ومقرها) م.ش.و.) ش.م.ذ.م.م.)
 300 البيراء) بالدار  االجتماعي 
 1 شارع محمد الخامس الشقة رقم)

الطابق1)ما يلي):
رفع رأسمال الشركة من)100.000 
بإنشاء) وذلك  درهم  (1.000.000 إلى)
 100 حصة اجتماعية بقيمة) (9000

درهم للحصة الواحدة.
من) (6 الفصل) تعديل  تم  وعليه 

القانو2 األسا�صي للشركة كما يلي):
في) محدد  الشركة  رأسمال 
1.00.000)درهم مقسمة إلى)10.000 
درهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 
واملسددة) املدفوعة  للواحدة،)

بالكامل من طرف الشريك الوحيد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الربط لدى املحكمة التجارية بالدار)
 (0(1 فبراير) ((( بتاريخ) البيراء)

تحت رقم)766926.
392I

املركز املراك�صي لإلرشاد

CHOUF PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
املركز املراك�صي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 
ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب
CHOUF PROJECT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 67 

درب الحمام ملوسي2  - 20000 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.89907

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتوبر) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

 SILVIA )ة() السيد) تفويت 

حصة) (MECHIELOTTO  1(0

حصة) ((00 أصل) من  اجتماعية 

 ANTONIO )ة() السيد) ( لفائدة)

MICHELI)بتاريخ))))أكتوبر)0)0).

 SILVIA )ة() السيد) تفويت 

حصة) (MECHIELOTTO  (0

حصة) ((00 أصل) من  اجتماعية 

 MARIA )ة() السيد) ( لفائدة)

 (( بتاريخ) (STEFANIA BUCCIERO

أكتوبر)0)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)0813)1.

39(I

MANAGEMENTD3 SARL

BORJ TANJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

BORJ TANJA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع ابن 

كثير إقامة بتهوفن 1 الطابق األول 

رقم 1) - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

100037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((019 يونيو) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BORJ (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.TANJA

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.

عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع ابن)

األول) الطابق  (1 بتهوفن) إقامة  كثير 

رقم)1) - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد قليش رشيد):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد قليش البشير):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رشيد  قليش  السيد 

هوالندا)1000)هوالندا هوالندا.

السيد قليش البشير عنوانه)ا()9) 

زنقة لبنا2 إقامة نورمند5)3)طابق)3 

الشقة)6 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() رشيد  قليش  السيد 

هوالندا)1000)هوالندا هوالندا

السيد قليش البشير عنوانه)ا()9) 

زنقة لبنا2 إقامة نورمند5)3)طابق)3 

الشقة)6 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

019))تحت رقم)8)61)).
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9385 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

املركز املراك�صي لإلرشاد

CHOUF PROJECT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

املركز املراك�صي لإلرشاد

شقة رقم ٩ مدخل أ عمارة أنس 

ماجوريل شارع موال5 عبد هللا ، 0، 

مراكش املغرب

CHOUF PROJECT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

67 درب الحمام ملوسي2 - 20000 

مراكش املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.89907

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))))أكتوبر)0)0))تم تعيي2)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

MICHELI ANTONIO)كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)0813)1.

397I

MANAGEMENTD3 SARL

SOFLAN
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

SOFLAN شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع ابن 

كثير إقامة بتهوفن 1 الطابق األول 

رقم 1) - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 

.980(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى) )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (1.000 املود5)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

مارس) ((3 حمزة الجبار5 بتاريخ) )ة()

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)99)21).

398I

 META FORMATION CONSULTING

COACHING

 MÉTA FORMATION

CONSULTING COACHING
إعال2 متعدد القرارات

 META FORMATION

CONSULTING COACHING

 BD(ZERKTOUNI 265 N 92،

20070، CASABLANCA(MAROC

 MÉTA FORMATION

 CONSULTING COACHING

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: )6) شارع 

الزرقطوني ،  الطابق 9، الرقم )9 - 

0070) الدار البيراء املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.3(127(

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)يوليوز)0)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

 MÉTA واختيار) الشركة  اسم  تغيير 

 FORMATION CONSULTING

تحت االسم املختصر) (COACHING

MFCC

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

حبيبة) السيدة  املسيرة  استقالة 

باكريم,)ال تزال مساهمة

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
سليم) السيد  إثني2  مسيرين  تعيي2 
في) بنزاكور  مريم  السيدة  و  بنزاكور 
بسلطة) يتمتعا2  و  مشتركة  إدارة 

التوقيع املنفصل
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
 MICHADOU شركة) اسم  تغيير 
 MÉTA FORMATION واختيار)
CONSULTING COACHING)تحت)

MFCC(االسم املختصر
على) ينص  الذ5  (:36 رقم) بند 
السيد) إثني2  مسيرين  تعيي2  مايلي:)
سليم بنزاكور و السيدة مريم بنزاكور)
في إدارة مشتركة و يتمتعا2 بسلطة)
بجميع) والقيام  ( املنفصل) التوقيع 

األعمال اإلدارية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 
7(2723- رقم) تحت  ((0(0 نونبر)

.(8883

399I

MANAGEMENTD3 SARL

KENYAMAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MANAGEMENTD3 SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
KENYAMAR شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
كثير إقامة بتهوفن 1 الطابق األول 
رقم 1) - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1006((
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى) )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (1.000 املود5)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

مارس) ((3 حمزة الجبار5 بتاريخ) )ة()

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21301).

200I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

س.ش.ن.ف
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثما2 زنقة )1 رقم 39-37 

عي2 الشق الدار البيراء ، 0270)، 

الدار البيراء املغرب

س.ش.2.ف شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة رقم ) - 

0)01)  الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

296373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

س.ش.2.ف.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.
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10)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

 -  ( رقم) شقة  (3 الطابق) الحرية 

0)01)))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد أمي2):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أمي2  محمد  السيد 

قصر البحر))0)شارع)06)نوفمبر رقم)

البيراء) الدار  ( ((0220 ج) ق  (27(

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() أمي2  محمد  السيد 

قصر البحر))0)شارع)06)نوفمبر رقم)

البيراء) الدار  ( ((0220 ج) ق  (27(

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)771989.

201I

MANAGEMENTD3 SARL

RAYLAM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

RAYLAM شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع ابن 

كثير إقامة بتهوفن 1 الطابق األول 

رقم 1) - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.98031

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مصطفى) )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (1.000 املود5)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
مارس) ((3 حمزة الجبار5 بتاريخ) )ة()

.(0(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21300).

20(I

كابيني كونسيلتينك رحاب

MOKO MANDU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابيني كونسيلتينك رحاب
8 شارع خريبكة اقامة دار مبروكة 

الطابق 2 الشقة 0) ، 0))0)، الدار 
البيراء املغرب

MOKO MANDU شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق الثالت الشقة ) - 

0)02) الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
2993(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (30
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MOKO MANDU

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مطعم

تموين الحفالت و خدمات اخرى)
للمطعم

زنقة) (10 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
 -  ( الشقة) الثالت  الطابق  الحرية 

0)02))الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة كيم ميكيونك)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كيم ميكيونك عنوانه)ا()
 (9 موكوبو) دو  جيوالنام  ((8620
8620))سيول) يانكويل غو)3رد فلور)

كوريا الجنوبية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة كيم ميكيونك عنوانه)ا()
يانكويل) ((9 موكوبو) دو  جيوالنام 
كوريا) سيول  ((8620 فلور) 3رد  غو)

الجنوبية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772712.
203I

ANEXIS CONSEIL

IMMOVANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL
)1 زنقة صبر5 بوجمعة الطابق 
االول الشقة 6 الدار البيراء، 
Casablanca ،(0110 املغرب
IMMOVANTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )1, زنقة 
صبر5 بوجمعة الطابق األول شقة 

رقم 6 - 0110) الدار البيراء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299113

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.IMMOVANTE

(، اقتناء) (: بإيجاز) غرض الشركة 

(، بيع جميع األرا�صي) (، إدارة) (، حيازة)

وجميع) (، املكشوفة أو املكّونة للبناء)

غير) أو  املنقولة  والحقوق  املمتلكات 

املنقولة.
)1,)زنقة) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

شقة) األول  الطابق  بوجمعة  صبر5 
رقم)6 - 0110))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيد محمد اشرف نبيغ)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد))يونس فكر5):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

نبيغ) اشرف  محمد  السيد 

عنوانه)ا())8))شارع موال5 اسماعيل)

الدار) ((3000   36 شقة) (( طابق)

البيراء)املغرب.

عنوانه)ا() فكر5  يونس  ( السيد)

 1( امرود) اقامة  كاليفورنيا  جنا2 

طابق)3)شقة))1)عي2 الشق)3000) 

الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

نبيغ) اشرف  محمد  السيد 

عنوانه)ا())8))شارع موال5 اسماعيل)

الدار) ((3000   36 شقة) (( طابق)

البيراء)الدار البيراء



9387 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)68)772.
202I

AERIA (A

AERIA 2A
إعال2 متعدد القرارات

AERIA 2A
 LOT.189 ZONE(INDUSTRIELLE

 SUD-OUE ، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC

AERIA 2A »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: رقم 189 
املنطقة الصناعية الجنوبة الغربية 
املحمدية - 8810) املحمدية املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.18311
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)30)يونيو)0)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:))
زيادة رأس املال بمبلغ)00.000.00).3 
 7.000.000.00 من) ليرتفع  درهم 
درهم) (10.(.000.000 إلى) درهم 

بمقابلة الديو2
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
الوالي) العلمي  عثما2  السيد  تعيي2 
املقيم) (، (BE(93( رقم) إ2  آ5  �صي 
بالدار البيراء)،)لوط ماندارونا)،)رقم)
9)))،)سيد5 معروف الدار البيراء)

كمدير مشارك)؛
قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:))
23)من النظام) و) (7 ,  6 تعديل املواد)

األسا�صي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذ5  (:6 رقم) بند 
السيد) (• ( املساهمات النقدية) مايلي:)
للشركة) يقدم  طيب  الخيار5 
وخمسمائة) ماليي2  ثالثة  مبلغ 
(….. (………………………… درهم) ألف 
السيد) (• درهم.) (3،500،000.00
لحلو محمد عادل يقدم للشركة مبلغ)))

ثالثة ماليي2 وخمسمائة ألف درهم)
3،500،000.00)درهم.)

العلمي) عثما2  السيد  قدم  (•
ثالثة) ( ( مبلغ) للشركة  يقدم  الوالي 
درهم) ألف  وخمسمائة  ماليي2 

3،500،000.00)درهم.
بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
رأس املال))تم تحديد رأس املال بمبلغ)
عشرة ماليي2 وخمسمائة ألف درهم)
مقسمة) درهم() (10(00.000.00(
 (10(.000( آالف) وخمسة  مائة  إلى 
سهم بمائة))100.00()درهم للسهم)،)
مدفوعة بالكامل ومخصصة للشركاء)
بما يتناسب مع أسهمهم.)املساهمات)
وهي):))-)السيد الخيار5 طيب)000)3 
عادل)) محمد  الحلو  السيد  (- سهم)
000)3)سهم)-)السيد عثما2 العلمي)
الوالي))000)3))سهم.)))إما في املجموع)
 10(.000 آالف سهم) مائة وخمسة 

سهم.
على) ينص  الذ5  (:23 رقم) بند 
املدير عن طريق عدم) تعيي2  مايلي:)
يتم) (، )1)أعاله) التقيد بأحكام املادة)
للشركة) مشاركي2  مديرين  تعيي2 
الخيار5) السيد  (- محدد.) غير  ملدة 
ولد عام) ؛) الجنسية املغربية) ؛) طيب)
C.I.N n ° B 21(871))يقيم) )192)؛)
مندارونا) لوط.) (، البيراء) الدار  في 
السيد) (- سيد5 معروف.) (11( فيال)
محمد عادل لحلو.)الجنسية املغربية)
     C.I.N n ° C67710( 1976(؛)مواليد
 237 السكن في كازا جرين تاو2 فيال)
-))بوسكورة)-)الدار البيراء.)-)السيد)
الجنسية) الوالي  العلمي  عثما2 
رقم) (C.I.N  1962 مواليد) ؛) املغربية)
(، مقيم بالدار البيراء) ( ( ( ( (BE(93(
سيد5) (، (((9 رقم) (، لوط ماندارونا)
يصرح) ( البيراء.) الدار  معروف 
هذا) بقبولهم  املشاركو2  املديرو2 
توجد) ال  أنه  موضحي2  (، التعيي2)
محظورات) أو  توافق  عدم  حاالت 
يمكن أ2 تقف في طريق هذا التعيي2.)
سيتم تحديد أجره في قانو2 الحق.)
بالنسبة لجميع) (، باإلضافة إلى ذلك)
التوقيع) فإ2  (، املصرفية) املعامالت 
املشاركي2) املديرين  ألحد  املنفصل 

السيد الخيار5 طيب والسيد محمد)

العلمي) عثما2  والسيد  لحلو  عادل 

صحيح.) بشكل  الشركة  يلزم  الوالي 

لألغراض املذكورة أعاله)،)قم بتوقيع)

جميع اإليصاالت وجميع املستندات)

،)وعموًما قم بما يلزم مع البنك.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

غشت)0)0))تحت رقم)876.

20(I

كابيني كونسيلتينك رحاب

BAL FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيني كونسيلتينك رحاب

8 شارع خريبكة اقامة دار مبروكة 

الطابق 2 الشقة 0) ، 0))0)، الدار 

البيراء املغرب

BAL FOOD  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالت الشقة ) - 

0)02) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2993(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BAL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. FOOD

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بنصف الجملة و التقسيط.

زنقة) (10 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 -  ( الشقة) الثالت  الطابق  الحرية 

0)02))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 320 ( (: سياس) بوجمعة  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد لحسن صابر):))330)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: صابر) هللا  عبد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوجمعة سياس عنوانه)ا()
الدومة) حي  (1 مج) (3 زنقة) (99 رقم)

0200))الدار البيراء)املغرب.
السيد لحسن صابر عنوانه)ا()9) 
0)03))الدار) زنقة اللؤلؤ حي الراحة)

البيراء)املغرب.
صابرزنقة)) هللا  عبد  السيد 
 1 الطابق) (1( رقم) ((9 عنوانه)ا()
البيراء) الدار  ((03(0 االزهر5)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد بوجمعة سياس عنوانه)ا()
الدومة) حي  (1 مج) (3 زنقة) (99 رقم)

0200))الدار البيراء)املغرب
السيد لحسن صابر عنوانه)ا()9) 
0200))الدار) زنقة اللؤلؤ حي الراحة)

البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772713.

206I

COFISCOM

TRANS ORIENTAL EXTRA
إعال2 متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 TRANS ORIENTAL EXTRA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9388

وعنوا2 مقرها االجتماعي: تجزئة 
الرحمة القطعة رقم 90  - 63300 

بركا2 املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.6((7

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)07)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
تغيير النشاط االجتماعي من) ( مايلي:)
نقل البرائع لحساب الغير الى نقل)

البرائع لحسابه الخاص
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:))
توسيع نشاط الشركة الى بيع مواد)

البناء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
البرائع) هو:-نقل  الشركة  هدف 
للحساب الخاص للشركة وبيع مواد)

البناء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)209/2021.

207I

STE LE MONDE DES PRESTATIONS SARLAU

 LE MAITRE DE LA VOLAILLE
- SIGLE: MV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE LE MONDE DES
PRESTATIONS SARLAU

 LOT(ALKHALIL 1 NR 99
 MHAMID(MARRAKECH ،

20160، مراكش املغرب
 LE(MAITRE(DE(LA(VOLAILLE -
SIGLE: MV  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الخليل 1 
رقم 99 املحاميد مراكش - 20160 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 MAITRE DE LA VOLAILLE -

. SIGLE:(MV
مربي) (1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، مغذ5 دواجن) (، فقاسة) (، دواجن)

منتج بيض
مقاول تدبير مستغالت تجارية) ((
او فالحية في الخدمات) ( او صناعية)

املدنية او عسكرية.
عنوا2 املقر االجتماعي):)الخليل)1 
 20160 (- املحاميد مراكش) (99 رقم)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: الحمر5) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد رشيد اقطيع):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحمر5  زكرياء) السيد 
 98 ( رقم) (1 اسكجور تجزئة الخليل)

20160)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() اقطيع  رشيد  السيد 
رقم) (( الحسنى) تجزئة  اسكجور 

1173 10160)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() الحمر5  زكرياء) السيد 
 98 ( رقم) (1 اسكجور تجزئة الخليل)

20160)مراكش املغرب
تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)12 

أبريل)1)0))تحت رقم)929))1.
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MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

  RESTAURANT  LES DELICES

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 0) زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،(3100 ، أزرو ،

  RESTAURANT  LES(DELICES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : رقم 112 

النخيل 1 احداف ازرو  - 3100) 

ازرو املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(27

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(0 نونبر) ((0 املؤرخ في)

  RESTAURANT  LES DELICES

SARL)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

درهم) (100.000,00 رأسمالها) مبلغ 

 112 رقم) اإلجتماعي  وعنوا2 مقرها 

النخيل)1)احداف ازرو))-)3100))ازرو)

املغرب نتيجة لتصفية نهائية.

و عي2:

و) سعد5  ( ( محمد) السيد)ة()

عنوانه)ا()بأزرو)،)أحداف حي النخيل)

املغرب) ازرو  ((3100  .112 رقم) (، (1

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 112 0)0))وفي رقم) نونبر) ((0 بتاريخ)

 112 رقم) ازرو  احداف  (1 النخيل)

3100))ازرو) 1)احداف ازرو) النخيل)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (18 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)16.
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FICOB((مكتب املحاسبة

 SOCIÉTÉ AFRICAINE DU
 COMMERCE EXTÉRIEURE

 ET COOPÉRATION
INTERNATIONAL   SACECI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة
اقامة ايما2, شقة 2، شارع موال5 
ادريس االول, املسيرة 1, تمارة ، 

10000، تمارة املغرب
 SOCIÉTÉ AFRICAINE DU

 COMMERCE EXTÉRIEURE
 ET COOPÉRATION

  INTERNATIONAL   SACECI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )1 شارع 
االبطال الشقة )1 اكدال - 10000 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(13(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 SOCIÉTÉ AFRICAINE DU
 COMMERCE EXTÉRIEURE
 ET COOPÉRATION

. INTERNATIONAL   SACECI
خلق و) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

تسيير مشاريع تجارية وطنيا و دوليا
التعاو2) و  التنسيق  خدمات  (-

االقتصاد5 وطنيا و دوليا.
)1)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)
 10000 (- اكدال) (1( االبطال الشقة)

الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 800 ( (: نورالدين) بشار  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: نورالدين) سالم  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نورالدين  بشار  السيد 
جمهورية) نوار  بوانت  (1( ص.ب)
الكونغو)99999)بوانت نوار الكونغو.

عنوانه)ا() سالم  بشار  السيد 
القصيبة) (12 رقم) (( حي النصر زنقة)

0)31))القصيبة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() نورالدين  بشار  السيد 
جمهورية) نوار  بوانت  (1( ص.ب)
الكونغو)99999)بوانت نوار الكونغو

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم))86)11.
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MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

STAD  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 0) زنقة 1 حي السالم ، أحداف 
AZROU MAROC ،(3100 ، أزرو ،
STAD  SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : رقم 7)) 

النخيل 1 احداف ازرو رقم 7)) 
النخيل 1 احداف ازرو 3100) ازرو 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.629

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)أكتوبر)0)0))تقرر حل)
STAD  SARL)شركة ذات املسؤولية)
املحدودة مبلغ رأسمالها)00.000,00) 
درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم)
7)))النخيل)1)احداف ازرو رقم)7)) 

3100))ازرو) 1)احداف ازرو) النخيل)

املغرب نتيجة لتصفية نهائية.

و عي2:

السيد)ة()علي))بوعرف و عنوانه)ا()
((- احداف) (، ( (1 النخيل) (، (((7 رقم)

كمصفي) املغرب  ازرو  ((3100 ازرو)

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)19)أكتوبر)0)0))وفي رقم)7)) 

 ((7 رقم) ازرو  احداف  (1 النخيل)

3100))ازرو) 1)احداف ازرو) النخيل)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((3 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)0).
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the circuit services

THE CIRCUIT SERVICES
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

the circuit services

 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3, 5eme

 ETAGE(N°22 PALMIERS-.

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA maroc

THE CIRCUIT SERVICES شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

سمية إقامة شهرزاد 3 ، الطابق 

الخامس رقم )) بالمي الدارالبيراء 

- 0000) الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

298979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CIRCUIT SERVICES
تنقية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املياه
األمن))و الحراسة

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الطابق) (، (3 شهرزاد) إقامة  سمية 
)))بالمي الدارالبيراء) الخامس رقم)

- 0000))الدارالبيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مراني) رشيدة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مراني  رشيدة  السيدة 
بلوك)))شقة)6)عمارة)2)ح 5 م شارع)
املجد الرباط))10000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() مراني  رشيدة  السيدة 
بلوك)))شقة)6)عمارة)2)ح 5 م شارع)
املجد الرباط))10000)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.
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STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 SOCIETE WH2 BUILDING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE(QUARTIER
 INDUSTRIEL(SIDI(GHANEM ،
40110، MARRAKECH(MAROC

 SOCIETE(WH2 BUILDING(SARL

AU شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )78 

تجزئة املسار طريق أسفي رقم 3 

الطابق )  - 20100 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113787

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 SOCIETE WH( BUILDING SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز):)بناء)بنايات)

سكنية و غير سكنية.

 78( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 3 رقم) أسفي  طريق  املسار  تجزئة 

الطابق))  - 20100)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الهشني حمزة):))800)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حمزة  الهشني  السيد 

تجزئة الوزيس رقم)10)تاركة)20130 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() حمزة  الهشني  السيد 

تجزئة الوزيس رقم)10)تاركة)20130 

مراكش املغرب
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مكتب الدكتور العبود5 عبد العزيز خبير قرائي في)

املحاسبة على الصعيد الوطني

شركة ديجيتيش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب الدكتور العبود5 عبد العزيز 

خبير قرائي في املحاسبة على 

الصعيد الوطني

ملعب الخيل ميدا2 الفروسية 

سابقا امام مخبزة روزالي بجانب  

اقامة الفردوس الطابق االول فاس ، 

30000، فاس املغرب

شركة ديجيتيش شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املتجر رقم 

6 إقامة د )  تجزئة الدالية بلوك 

د  ت س 1 بنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67373

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

ديجيتيش.

مطبعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-تجارة عامة)-استيراد و التصدير).

املتجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقم)6)إقامة د))))تجزئة الدالية بلوك)

 30000 (- بنسودة فاس) (1 ت س) ( د)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مراد مرزوقي):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة ليلى املرحوم):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: السيدة حفيظة البكور5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مرزوقي  مراد  السيد 
تاونات) الدمنة  حي  الفداء) شارع 

32000)تاونات املغرب.
عنوانه)ا() املرحوم  ليلى  السيدة 
قطاع)3))بلوك 2 رقم)9)حي الرياض)

الرباط)10000))الرباط املغرب.
البكور5) حفيظة  السيدة 
الدمنة) حي  الفداء) شارع  عنوانه)ا()

تاونات)32000))تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() مرزوقي  مراد  السيد 
تاونات) الدمنة  حي  الفداء) شارع 

32000)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1865/21.
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املركز الجهو5 لالستثمار لجهة العيو2 الساقية)

الحمراء

MINA AUTO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهو5 لالستثمار لجهة 
العيو2 الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 
العيو2 املغرب

 MINA AUTO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد السادس الطابق االر�صي 

عمارة مينة العيو2 - 70000 العيو2 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MINA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

. AUTO SERVICES

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع جميع أنواع السيارات الجديدة)

أو املستعملة

الغيار) قطع  أنواع  جميع  بيع  (-

امليكانيكية والكهربائية واإللكترونية

والصفائح) امليكانيكية  إصالح  (-

املعدنية والسيارات الكهرباء

-)بيع جميع أنواع اإلطارات ومواد)

أعم) وبشكل  والبطاريات  التشحيم 

املتعلقة) السلع  أو  املنتجات  جميع 

بقطاع السيارات

األجل) طويل  أو  قصير  تأجير  (-
بدو2) أو  مع  واملركبات  للمركبات 

سائق

أو) نفسه  عن  نيابة  النقل،) (-

من األفراد) ثالثة،) نيابة عن أطراف 

واملوظفي2.

-)تشغيل جميع العالمات التجارية)

أو االمتيازات في قطاع السيارات.

-)شراء)وبيع جميع أنواع األوكار أو)

املستعملة من) قطع الغيار أو األجزاء)

السيارة

-)التجارة والتجارة بشكل عام.

-)االستيراد والتصدير

امللكية املباشرة أو غير املباشرة) (-

أل5 شركة أو شركة ذات غرض مماثل)

أو مماثل،)عن طريق اإلنشاء

املشاركة في تأسيسها أو زيادة رأس)

أو عن طريق) مال الشركات القائمة،)

شريك عام،

حيازة وامتياز واستغالل جميع) (-

وبراءات) التجارية  العالمات  أشكال 

واإلجراءات) واالمتيازات  االختراع 

والتراخيص والصناديق التجارية،

املنشآت الصناعية أو التجارية.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

االر�صي) الطابق  السادس  محمد 

عمارة مينة العيو2)-)70000)العيو2)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 .MINA HOLDING S.A شركة)

ممثلها السيد الحسي2 صبيو):)0)2.7 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 (: صبيو) الحسي2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

شركة) (: الشركاء) ومواطن  وصفات 

ممثلها) (.MINA HOLDING S.A

السيد الحسي2 صبيو,

 01 صبيو) مرٱب  عنوانه)ا()

 70000 العيو2) الصناعية  املنطقة 

العيو2 املغرب.

عنوانه)ا() صبيو  الحسي2  السيد 

الطابق) السادس  محمد  شارع 

 70000 االر�صي عمارة مينة العيو2)

العيو2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() صبيو  الحسي2  السيد 

الطابق) السادس  محمد  شارع 

 70000 االر�صي عمارة مينة العيو2)

العيو2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) بالعيو2  االبتدائية 

1)0))تحت رقم)1065/21.

21(I



9391 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

MER STIVAN
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
MER STIVAN  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 
إدريس أوحمو , جحجوح . - 1000) 

الحاجب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(((07

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (0( املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
   MER STIVAN الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار إدريس)
أوحمو),)جحجوح).)-)1000))الحاجب)
املغرب نتيجة ل):))التصفية اإلرادية و)

الحل املسبق للشركة
دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (1000 (- (. ,)جحجوح) إدريس أوحمو)

الحاجب املغرب.)
و عي2:

السيد)ة()رشيد)))فتاح))و عنوانه)ا()
الزيتو2.) ملعاركة  شارع  (80 رقم)
0070)))مكناس املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)))1.

216I

HAPPY COMPTA SARL

CHAAKOUKE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC

CHAAKOUKE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 363 شارع 

محمد )  - 3000) بني مالل  املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.99((

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) ((0(1 مارس) ((6 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»200.000)درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)09)أبريل)

1)0))تحت رقم)209.

217I

FLASH ECONOMIE

 BERDAI CENTRE DE

DIALYSE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

-FIG(CONSULTING -sarl.au 

 Bd Abdelmoumen, ,181 

 Résidence(Al(Yamama(C    1er

 étage(Appt 6, Quartier(des

Hôpitaux الدار البيراء

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد 

 BERDAI CENTRE DE DIALYSE

--sarl.au

السجل التجار5 : 298977

1.))))))بمقت�صى عقد عرفي املنعقد)

تم) (،(0(1 ابريل) (0( بالدار البيراء)

لشركة) األساسية  القواني2  وضع 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد,)لها املميزات التالية):

التسمية):

               BERDAI CENTRE DE DIALYSE 

-ش.م.م-ش.و)-)

الهدف):)))

لحسابها أو) للشركة هدف سواء)

لحساب الغير:

ألمراض) مصحة  استخدام  (•

الكلى.

لتصفية) طبية  عيادة  تسيير  (•

الكلى.

•)الحصول على حصة في أ5 شركة)

عن طريق املساهمة أو االندماج أو)

االرتباط لغرض مشابه أو ذ5 صلة.

•)و بصفة عامة،)جميع املعامالت)

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
املذكور) مباشر أو غير مباشر بال�صيء)

في) تساهم  أ2  يحتمل  التي  أو  أعاله 

تطوير الشركة.)

املقر االجتماعي):
(– سومية) زنقة  البيراء,) -الدار 

الخامس) الطابق  (3 شهرزاد) إقامة 

الرقم)))،)بامليي.)

الرأسمال):)100.000)درهم

-البردعي يوسف))1.000)حصة)

التسيير):

السيد) طرف  من  الشركة  تسير 

لفترة) وحيد  كمسير  يوسف  البردعي 

غير محددة))مع التوقيع االنفراد5.)

السنة االجتماعية):

تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في)31 

دجنبر.)

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.)

الربح):

بعد االقتطاع لالحتياط القانوني,)

يوزع الباقي بقرار من الشركاء)و حسب)

عدد كل واحد منهم.)

باملركز) القانوني  اإليداع  ).تم 
الدار) لوالية  لالستثمار  الجهو5 

البيراء)الكبرى و الجهة.
للنشر و البيا2

218I

challengeaudit

RT MOTOS SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
RT MOTOS SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )) زنقة 
أحمد شوقي ابن سينا املنظر الجميل 

مكناس - 0000) مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(3027

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. MOTOS SARL AU
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدرجات النارية
بيع أجزاء)الدراجات النارية)

االستيراد والتصدير.
زنقة) ((( (: عنوا2 املقر االجتماعي)
أحمد شوقي ابن سينا املنظر الجميل)

مكناس)-)0000))مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( هللا) عبد  بن  عثما2  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا) عبد  بن  عثما2  السيد 
 8 شقة) األدارسة  إقامة  عنوانه)ا()
مكناس)) ج  م  امللكي  الجيش  شارع 

0000))مكناس املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
هللا) عبد  بن  عثما2  السيد 
 8 شقة) األدارسة  إقامة  عنوانه)ا()
مكناس)) ج  م  امللكي  الجيش  شارع 

0000))مكناس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1987.
219I

FOUZMEDIA

BENRAHHAL PROMO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BENRAHHAL PROMO شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 
موال5 عبدالعزيز إقامة موال5 
عبدالعزيز الرقم 2 - 12000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(9829

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BENRAHHAL PROMO
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5
بيع العقارات واألرا�صي.

 (9 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
إقامة) عبدالعزيز  موال5  شارع 
 12000  -  2 موال5 عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف) رحال  الزاو5  السيد 
عنوانه)ا()القنيطرة)12000)القنيطرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
يوسف) رحال  الزاو5  السيد 
عنوانه)ا()القنيطرة)12000)القنيطرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)-.
2(0I

ائتمانية بيا2 حنا2

DAKHAMA BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمانية بيا2 حنا2
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلد5 رقم 127 مراكش ، 20000، 
مراكش مراكش

DAKHAMA BOIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم106 سيد5 يوسف 
بن علي مراكش - 20000 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(36(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 9))مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ رأسمالها) ( (DAKHAMA BOIS
مقرها) وعنوا2  درهم  ((00.000
رقم106  الصناعي  الحي  اإلجتماعي 
(- مراكش) علي  بن  يوسف  سيد5 
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  (20000

وقف النشاط ووباء)كورونا.
الحي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
يوسف) سيد5  رقم106) الصناعي 
مراكش) (20000 (- مراكش) علي  بن 

املغرب.)
و عي2:

و) الضخامة  ( محمد) السيد)ة()
 3(( رقم) (3 تجزئة سيبع) عنوانه)ا()
املغرب) مراكش  (20000 ( سييبع)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
سيد5) رقم106) الصناعي  الحي  (:

يوسف بن علي مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3117)1.
2(1I

Khidmat Attajir

أميني كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Khidmat Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 0(
52000، ERRACHIDIA(MAROC
أميني كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة ) 
رقم 6 الطابق الثالث زنقة عالل 
بن عبد هللا الرشيدية - 000))  

الرشيدية  الرشيدية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.13789
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)02)مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
6)الطابق الثالث زنقة) ))رقم) »عمارة)
عالل بن عبد هللا الرشيدية)-)000))  
»تجزئة) إلى) الرشيدية«) ( الرشيدية)
 -   7(9 رقم) الشريف  علي  موال5 

000))))الرشيدية)))الرشيدية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)144/2021.

2((I

FOUZMEDIA

KONCHIK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
KONCHIK TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

موال5 عبدالعزيز إقامة موال5 
عبدالعزيز الرقم 2 - 12000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60173
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.KONCHIK TRANS
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمي2
مقاول في نقل السلع
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املختلفة) األشغال  في  مقاول 
وأشغال البناء.

 (9 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
إقامة) عبدالعزيز  موال5  شارع 
 12000  -  2 موال5 عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ادريس كناه عنوانه)ا()حي)
الوحدة)))مجموعة)7))بلوك س رقم)

10)---)سيد5 يحيى الغرب املغرب.
السيد أحمد الشقيرني عنوانه)ا()
عامر) بوشيبة  اوالد  الركابي  دوار 

السفلية)12000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد ادريس كناه عنوانه)ا()حي)
الوحدة)))مجموعة)7))بلوك س رقم)

10)---)سيد5 يحيى الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)18)أبريل)

1)0))تحت رقم)-.
2(3I

challengeaudit

 AMAZEIN BUSINESS SARLََََ
AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

challengeaudit
 rue(antsirabé(imm 8 n 6 V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
  AMAZEIN BUSINESS SARL AU ََََ
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم ) زنقة 

مسمط املنطر الجميل مكناس  - 
0000) مكناس  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(3063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. AMAZEIN BUSINESS SARL AU ََََ

أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)املختلفة)

-)التجارة بجميع انواعها

-)االستيراد والتصدير.

 ( رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

زنقة مسمط املنطر الجميل مكناس))

- 0000))مكناس))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيدة ايما2 امحزو2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ايما2 امحزو2))عنوانه)ا()

املنطر) (2 شقة) انتسرابي  زنقة  (8

مكناس)) ((0000 مكناس) الجميل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة ايما2 امحزو2))عنوانه)ا()

املنطر) (2 شقة) انتسرابي  زنقة  (8

مكناس)) ((0000 مكناس) الجميل 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))199.

2(2I

درعة ارشادات ش.م.م

PEROCHIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 000)2، ورزازات املغرب

PEROCHIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اسكجور رقم 31 سوكوما A الشقة 

) الطابق االول - 20000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.19303

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2))يونيو)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

سوكوما) (31 رقم) اسكجور  »تجزئة 

 20000 (- الطابق االول) (( الشقة) (A

مراكش املغرب«)إلى)»تجزئة ازلي رقم)

10  - 20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

0)0))تحت رقم)9217.

2((I

Khidmat Attajir

أميني كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Khidmat Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 0(

52000، ERRACHIDIA(MAROC

أميني كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة ) 

رقم 6 الطابق الثالث زنقة عالل 

بن عبد هللا الرشيدية - 000)) 

الرشيدية الرشيدية.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 

.13789

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()الكبير الحمد5)

من) اجتماعية  حصة  (600 علو5)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

 02 )ة()محمد الحمد5 علو5 بتاريخ)

مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)144/2021.

2(6I

PF EXPERTS

your designer
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PF EXPERTS

)3 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 

الرازق , كليز مراكش ، 20000، 

مراكش املغرب

your designer شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

3/17 إقامة 08 اليونس دارنا شويتر 

سيد5 عبد هللا غيات  - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 your (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.designer
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-زخرفة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفردية) واملساكن  الشقق  وتزيي2 
والفنادق) واملساكن  والفيالت 
ومختلف) التجارية  واملحالت 
األماكن الخاصة أو العام و تجارة في)

الديكورات
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
08)اليونس دارنا شويتر) 17/3)إقامة)
 20000 (- ( غيات) هللا  عبد  سيد5 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 800 ( (: شقاقي) غزال2  السيدة 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
السيد املهد5 شقاقي):))00))حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شقاقي  غزال2  السيدة 
اقامة بريستجيا كولف ستي مدخل)
مراكش) (9 الشقة) (190 عمارة) جاد 

20000)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() شقاقي  املهد5  السيد 
اقامة بريستجيا كولف ستي مدخل)
مراكش) (9 الشقة) (190 عمارة) جاد 

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() شقاقي  غزال2  السيدة 
اقامة بريستجيا كولف ستي مدخل)
مراكش) (9 الشقة) (190 عمارة) جاد 

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3106)1.
2(7I

درعة ارشادات ش.م.م

PEROCHIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 000)2، ورزازات املغرب

PEROCHIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة ازلي 
رقم 10  - 20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.19303
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 يونيو) ((2 في) املؤرخ 

املصادقة على):
احمد اشيبة) ( )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000
يونيو) ((2 بتاريخ) بوزكار  الحسن 

.(0(0
احمد اشيبة) ( )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000
يونيو) ((2 بتاريخ) بوزكار  الحسي2 

.(0(0
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجنبر) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

0)0))تحت رقم)9217.
2(8I

Khidmat Attajir

ران تيش
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Khidmat Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 0(
52000، ERRACHIDIA(MAROC
را2 تيش شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : رقم 
)) الحي الصناعي تاركة جديدة  - 

000)) الرشيدية الرشيدية.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.11713

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(1 مارس) (0( في) املؤرخ 
حل را2 تيش شركة ذات مسؤولية))
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوا2) درهم  (10.000 رأسمالها)

الحي) ((( رقم) اإلجتماعي  مقرها 

 ((000 (- ( جديدة) تاركة  الصناعي 

لقرار) نتيجة  الرشيدية  الرشيدية 

الشريك الوحيد على تصفية الشركة.

و عي2:

و) سكورا2  ( ياسي2) السيد)ة()
حي االطر املكتب الجهو5) عنوانه)ا()

لالستثمار الفالحي الرشيدية))000)) 

)ة() كمصفي) الرشيدية  الرشيدية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رقم) وفي  ((0(1 مارس) (0( بتاريخ)

(- ( تاركة جديدة) الصناعي  الحي  (((

000)))الرشيدية الرشيدية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)143/2021.

2(9I

درعة ارشادات ش.م.م

PEROCHIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 000)2، ورزازات املغرب

PEROCHIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي تجزئة ازلي 
رقم 10 - 20000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.19303

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 شتنبر) (09 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مستحررات) وتسويق  إنتاج 

النظافة) ومنتجات  التجميل 

الحيوية) واملبيدات  الشخصية 

واستيراد) ؛) واملطهرات) واملنظفات 

؛) املنتجات) هذه  نفس  وتصدير 

التنظيف والتطهير) وكذلك خدمات 

ومكافحة اآلفات ومكافحة الفئرا2.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
دجنبر) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

0)0))تحت رقم)9218.
230I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

SUITE1216
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
SUITE1(16 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

العركوب رقم 2-01)77 - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
17931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SUITE1(16
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتسيير فندق.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 73000  -  01-77(2 رقم) العركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 BENOIT NICOLAS السيد)
بقيمة) حصة  (LABERRIGUE( :( ( 50

100)درهم للحصة).
السيدة كنزة فنجيرو):))0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 BENOIT NICOLAS السيد)
درب) دوار  عنوانه)ا() (LABERRIGUE
 20000 اسني) ويركا2  قيادة  ويركا2 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا() فنجيرو  كنزة  السيدة 
 20000 اسني) ويركا2  الدرب  دوار 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
 BENOIT NICOLAS السيد)
درب) دوار  عنوانه)ا() (LABERRIGUE
 20000 اسني) ويركا2  قيادة  ويركا2 

مراكش املغرب
عنوانه)ا() فنجيرو  كنزة  السيدة 
 20000 اسني) ويركا2  الدرب  دوار 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم))61.
231I

درعة ارشادات ش.م.م

NAMIRA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م
شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 000)2، ورزازات املغرب
NAMIRA شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 20) 

الحي الصناعي سيد5 غانم - 20000 
مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.769(3
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) ((0(1 مارس) (18 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
درهم«) (1(.890.000« قدره)
إلى) درهم«) (3.000.000« من) أ5 
طريق) عن  درهم«) (18.890.000«
الشركة) ديو2  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (0( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2106.

23(I

اورو افريك إكسبير

LLBR AGROTECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير

رقم 6)) شارع اإلدري�صي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

LLBR AGROTECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6)) 

 LOT SOFIA LWARDA TARGA

MARRAKECH 40130 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113771

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LLBR (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.AGROTECH

تعبئة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع املدخالت الزراعية.

 ((6 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 LOT SOFIA LWARDA TARGA

مراكش) (MARRAKECH 20130

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ((0 ( (: يوسف) العشير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رفيق احميد):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: يوسف) البوني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد لقلومي عبد الصمد):))0)) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يوسف  العشير  السيد 

مرس) (11 شقة) (128 ايما2) اقامة 

الخير))000)1)تمارة املغرب.

عنوانه)ا() احميد  رفيق  السيد 

 ( 8)عمارة ب حليل الشقة) املحاميد)

الطابق االول)20000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() يوسف  البوني  السيد 

تدرين تنغير)800)2)تنغير املغرب.

الصمد) عبد  لقلومي  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة املغرب الجديد رقم)

8)1  000)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() يوسف  العشير  السيد 

مرس) (11 شقة) (128 ايما2) اقامة 

الخير))000)1)تمارة املغرب

عنوانه)ا() احميد  رفيق  السيد 

 ( 8)عمارة ب حليل الشقة) املحاميد)

الطابق االول)20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3)30)1.

233I

EXCEL COMPTA SARL AU

COBRA MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة وردة ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتو5 ، 20000، 

مراكش املغرب

COBRA MANAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 37 درب 

اعراب باب ايال2  املدينة 20000 

مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.2((21

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 10)مارس) املؤرخ في)

شركة) (COBRA MANAGEMENT

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
درهم وعنوا2) (1.000.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)37)درب اعراب باب)

ايال2))املدينة)20000)مراكش املغرب)

نتيجة لودية.

و عي2:

السيد)ة()كوديت))فرانسوا روبيرت)
بيتش) مازاكا2  عنوانه)ا() و  ريموند 
الحوزية) ((2100   8 فيال) ريزورت 

الجديدة كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

37)درب) 1)0))وفي) 10)مارس) بتاريخ)

 20000 املدينة) ( ايال2) باب  اعراب 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3131)1.

232I

nador conseil sarl au

MOSTAKBAL CASH
إعال2 متعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

MOSTAKBAL CASH »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي 

ايشوما5 زنقة 02 رقم1 - 000)6 

الناظور املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(1(03

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)مارس)1)0)
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تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

فصل توقيع مسير5 الشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذ5  (:13 رقم) بند 

مايلي:)تسير الشركة من طرف السيد)

ليلى) ملسيح  والسيدة  محمد  ملسيح 

بتوقيع منفصل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)19)مارس)

1)0))تحت رقم)86).

23(I

Sté(quick(bridge

RECYCLIFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Sté(quick(bridge

 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

RECYCLIFE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 3)3 

تجزئة الحرية  - 100)3 جرسيف 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1887

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الواحد) عبد  )ة() السيد) تفويت 

ايكن)100)حصة اجتماعية من أصل)

600)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

حداش بتاريخ)16)مارس)1)0).

محو) حكيم  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (100

600)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

حداش بتاريخ)16)مارس)1)0).

يعكوب صلحي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (100

600)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

حداش بتاريخ)16)مارس)1)0).

خلوفي) عمرو  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (100

600)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

حداش بتاريخ)16)مارس)1)0).

سعيد) جواد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (100

600)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

حداش بتاريخ)16)مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)1040/2021.

236I

درعة ارشادات ش.م.م

JAPO TRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 000)2، ورزازات املغرب

JAPO TRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 92) 

تجزئة براد5 ) - 20000 مراكش 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.699(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 مارس) (18 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) ((.000.000«

 (.600.000« إلى) درهم«) (600.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديو2 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (07 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2339.

237I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

YASSA HOSPITALITY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 YASSA HOSPITALITY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عاقبة 

السبع الدوح ميد2 بيت السبع - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YASSA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.HOSPITALITY SARL

دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الريافة.

عاقبة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- السبع) بيت  ميد2  الدوح  السبع 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( السيد محمد العبدالو5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: محجوبي) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العبدالو5)) محمد  السيد 

عمارة) (( تعاونية صوفاكا) عنوانه)ا()

عي2 الشق) (8 الشقة) (( الطابق) (( ب)

الدلرالبيراء) ((0270 الدلرالبيراء)

املغرب.

السيدة سلمى محجوبي عنوانه)ا()

تعاونية صوفاكا)))عمارة ب)))الطابق)

 (0270 الدلرالبيراء) (8 الشقة) ((

الدلرالبيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
العبدالو5)) محمد  السيد 

عمارة) (( تعاونية صوفاكا) عنوانه)ا()

عي2 الشق) (8 الشقة) (( الطابق) (( ب)

الدلرالبيراء) ((0270 الدلرالبيراء)

املغرب

السيدة سلمى محجوبي عنوانه)ا()

تعاونية صوفاكا)))عمارة ب)))الطابق)

 (0270 الدلرالبيراء) (8 الشقة) ((

الدلرالبيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1899/2021.

238I

الحسي2 فاضيل

N.SNACOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

الحسي2 فاضيل

مكتب رقم )1، املجمع املنهي ،تجزئة 

) شارع عالل الفا�صي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب

N.SNACOM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

الشطرالثاني، حرف ج رقم 107، 

تامنصورت ،مراكش - 20000 

مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجار5 

.109787

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 فبراير) (09 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»200.000)درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)))31)1.

239I

BEN BEL CONSEILS

TAK TAK ODAKCHI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS

 ANG(AV(HASSAN 2 ET(RUE

 Z.B(AWAM(IMM(FATMA 45

 APT 18، 40000، MARRAKECH

MAROC

TAK TAK ODAKCHI  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 

برستيج  شقة رقم 16 الطابق الرابع 

شارع حافيظ ابراهيم مراكش - 

20000  مراكش  اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11366(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. TAK ODAKCHI

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإللكترونية

خارج) واألغراض  املالبس  بيع 

املتجر.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

برستيج))شقة رقم)16)الطابق الرابع)

(- مراكش) ابراهيم  حافيظ  شارع 

20000))مراكش))اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم العيساو5):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة مريم العيساو5 عنوانه)ا()

الرباط) عكار5  عتيق  عي2  دوار  (33

0)100)الرباط اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة مريم العيساو5 عنوانه)ا()

الرباط) عكار5  عتيق  عي2  دوار  (33

0)100)الرباط اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)939))1.

220I

الحسي2 فاضيل

 S TRAVAUX DE BATIMENT

)ET ROUTE )STBR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

الحسي2 فاضيل

مكتب رقم )1، املجمع املنهي ،تجزئة 

) شارع عالل الفا�صي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 20000، مراكش 

املغرب

 S TRAVAUX DE BATIMENT
ET(ROUTE )STBR( شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
) االزدهار تتمة شارع عالل الفا�صي 
9ـ)7 ،مراكش - 20000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.87(17

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) ((0(1 فبراير) (03 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أ5  درهم«) (1.600.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»600.000.) 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2)31)1.
221I

مكتب املحاسبة

OULMES GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة ) ، 000)1، 

الخميسات املغرب
 OULMES GARDIENNAGE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ))) حي 
البام واملاس  - 000)1 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(9(2(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.OULMES GARDIENNAGE

غرض الشركة بإيجاز):)الحراسة.

حي) (((( (: عنوا2 املقر االجتماعي)

الخميسات) (1(000 (- ( البام واملاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ياسي2) أتنا2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ياسي2  أتنا2  السيد 

الخميسات) (1(000 حي البام واملاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ياسي2  أتنا2  السيد 

الخميسات) (1(000 حي البام واملاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)133.

22(I

SAGEST

KHM7 BUSINESS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

KHM7 BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار والد 

مالل عي2 شقف موال5 عقوب - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

673(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KHM7(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.BUSINESS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-استيراد) داتي) مقاول  (- مختلفة)

وتصدير البرائع))-املفاوض.

:)دوار والد) عنوا2 املقر االجتماعي)

(- عقوب) موال5  شقف  عي2  مالل 

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بامو محمد)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( محمد) بامو  السيد 
رقم)7))الطابق)1)تجزئة جنا2 الزهر)

املرجة))30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( محمد) بامو  السيد 
رقم)7))الطابق)1)تجزئة جنا2 الزهر)

املرجة))30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)))18.

223I

EM CONSULTING

HYDROMAN

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EM CONSULTING

زنقة جعفربن حبيب ، إقامة 

املشرق) ، الطابق االول الرقم 

3 زنقة جعفربن حبيب ، إقامة 

املشرق) ، الطابق االول الرقم 3، 

MAROC 0020)، الدار البيراء

HYDROMAN شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10 شارع 

شراردة ، طريق درب لوبيال ، بوركو2 

- 0)00) الدارالبيراء اململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29903(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.HYDROMAN

إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع أنواع اآلالت الهيدروليكية.

10)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

شراردة)،)طريق درب لوبيال)،)بوركو2)

اململكة) الدارالبيراء) ((00(0  -

املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اجغال أيوب):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أيوب  اجغال  السيد 

 EL JADIDA, DR BHABHA CR

الجديدة) (SIDI SMAIL PCE (2000

اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() أيوب  اجغال  السيد 

 EL JADIDA, DR BHABHA CR

الجديدة) (SIDI SMAIL PCE (2000

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772209.

222I

مكتب املحاسبة

CHEF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة ) ، 000)1، 

الخميسات املغرب

CHEF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 12 حي 

األمل واملاس  - 000)1 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEF (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستيراد) (– البرائع لحساب الغير)

والتصدير..
حي) (12 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الخميسات) (1(000 (- ( األمل واملاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: ( خالد) بن محمو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: عادل) الجليد5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن محمو خالد))عنوانه)ا()
 03 الشقة) ((8 القطعة) (( حي العنبر)

90000)طنجة املغرب.
السيد الجليد5 عادل عنوانه)ا()
 12000  18 فيال) الكولف  اقامة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد بن محمو خالد))عنوانه)ا()
 03 الشقة) ((8 القطعة) (( حي العنبر)

90000)طنجة املغرب
السيد الجليد5 عادل عنوانه)ا()
 12000  18 فيال) الكولف  اقامة 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)))1.
22(I

AMJAD ANOUAR

TRANS TARIK IBN ZIAD
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 82-83
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SLIMANE MAROC
TRANS TARIK IBN ZIAD شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة وداد 
جيها2 زاوية شارع بئر انزرا2 و شارع 
املغرب العربي الشقة )0 - 00)12 

سيد5 سليما2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
3119

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.TARIK IBN ZIAD
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمي2.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
انزرا2) بئر  شارع  زاوية  جيها2  وداد 
 -  0( العربي الشقة) و شارع املغرب 

00)12)سيد5 سليما2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوشتى) الغرد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بوشتى  الغرد  السيد 
ص.ب)700))  27)99)دبي االمارات)

العربية املتحدة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() بوشتى  الغرد  السيد 
700)) 27)99)دبي االمارات) ص.ب)

العربية املتحدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( سليما2) بسيد5  االبتدائية 

)1)أبريل)1)0))تحت رقم)98.
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AMJAD ANOUAR

LHAJ BENAM AGRO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 82-83

SLIMANE MAROC

LHAJ BENAM AGRO شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املحمدية رقم 130 - 00)12 سيد5 

سليما2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

31(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LHAJ (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.BENAM AGRO

تدبير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االرا�صي الفالحية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

- 00)12)سيد5)  130 املحمدية رقم)

سليما2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ربيعة) عزوز  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عزوز ربيعة عنوانه)ا()دوار)

املعازيز) بوشليفن  ايت  مو�صى  ايت 

0)0)1)الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة عزوز ربيعة عنوانه)ا()دوار)

املعازيز) بوشليفن  ايت  مو�صى  ايت 

0)0)1)الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( سليما2) بسيد5  االبتدائية 

19)أبريل)1)0))تحت رقم)102.

227I

AMJAD ANOUAR

LES DOMAINES AGRO S.L
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 82-83

SLIMANE MAROC

 LES DOMAINES AGRO S.L

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة وداد 

جيها2 زاوية شارع بئر انزرا2 و شارع 

املغرب العربي الشقة )0 - 00)12 

سيد5 سليما2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.DOMAINES AGRO S.L

تدبير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األرا�صي الفالحية.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

انزرا2) بئر  شارع  زاوية  جيها2  وداد 

 -  0( العربي الشقة) و شارع املغرب 

00)12)سيد5 سليما2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بكر) الورديغي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بكر  الورديغي  السيد 

 12000  10 رقم) الرباط  مجموعة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() بكر  الورديغي  السيد 

 12000  10 رقم) الرباط  مجموعة 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( سليما2) بسيد5  االبتدائية 

)1)أبريل)1)0))تحت رقم)97.
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AMJAD ANOUAR

AMIMONT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 82-83

SLIMANE MAROC

AMIMONT شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الرياض رقم )96 - 00)12 سيد5 

سليما2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

31(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AMIMONT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

سيد5) (12(00  -  96( الرياض رقم)

سليما2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الشباني محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشباني محمد عنوانه)ا()

حي الرياض رقم)29) 00)12)سيد5)

سليما2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد الشباني محمد عنوانه)ا()

حي الرياض رقم)29) 00)12)سيد5)

سليما2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( سليما2) بسيد5  االبتدائية 

19)أبريل)1)0))تحت رقم)106.

229I

JHANBUS(جهانبص

JHANBUS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JHANBUS جهانبص
طنجة ، 90000، طنجة املغرب

JHANBUS شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بوخالف 
العرفا2 9) إقامة 7 شقة 31 

الطابق األر�صي - 0)900 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
112811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.JHANBUS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمال.
بوخالف) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
العرفا2)9))إقامة)7)شقة)31)الطابق)

األر�صي)-)0)900)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
شرع) بن  الدين  ناصر  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
شرع) بن  الدين  ناصر  السيد 
عنوانه)ا()زنقة الفرات رقم)1 90030 

أصيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

شرع) بن  الدين  ناصر  السيد 

عنوانه)ا()زنقة الفرات رقم)1 90030 

أصيلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)20898).

2(0I

ste(cofiguer(sarl

AMITIER INJAZ
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

AMITIER INJAZ  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحزام الكبير الرقم 10 - 100)3 

جرسيف املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.10(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

018))تقرر حل) 03)غشت) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

   AMITIER INJAZ الوحيد) الشريك 

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوا2)

مقرها اإلجتماعي شارع الحزام الكبير)

10 - 100)3)جرسيف املغرب) الرقم)

التي) االهداف  تحقق  لم  (: ل) نتيجة 

است من اجلها.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 3(100  -  10 الرقم) الكبير  الحزام 

جرسيف املغرب.)

و عي2:

و) ناشط  ( احمد) السيد)ة()

الكبير)) الحزام  شارع  عنوانه)ا()

كمصفي) املغرب  جرسيف  (3(100

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ))0)نونبر)

018))تحت رقم)488/2018.

2(1I

LIK TRAVAUX SARL

)STE LIK TRAVAUX )SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LIK TRAVAUX SARL

 HAY OULAD CHRIFA N°

 4103 TIFLET ، 15400، TIFLET

MAROC

STE(LIK(TRAVAUX )SARL( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

اشريفة رقم 2103 تيفلت  - 200)1 

تيفلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.(LIK TRAVAUX (SARL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

حفر) (/ اإلنشائية) األعمال  مختلف 

األعمال) (/ امليكانيكي) باملحرك  األبار 

النهائية).

:)حي اوالد) عنوا2 املقر االجتماعي)

اشريفة رقم)2103)تيفلت))-)200)1 

تيفلت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الياس خلفة):))00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة ليلى خلفة)):))00))حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خلفة  الياس  السيد 
تيفلت)) (2103 حي اوالد اشريفة رقم)

200)1)تيفلت املغرب.
عنوانه)ا() ( خلفة) ليلى  السيدة 
تيفلت)) (2103 حي اوالد اشريفة رقم)

200)1)تيفلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() خلفة  الياس  السيد 
تيفلت)) (2103 حي اوالد اشريفة رقم)

200)1)تيفلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بتيفلت)

1)0))تحت رقم))11.
2((I

FIDULONIA

SOMAHFO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
SOMAHFO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار منكال 
السحتريي2 بني يدر تطوا2 - 93000 

تطوا2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(91(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOMAHFO

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- تطوا2) يدر  بني  السحتريي2  منكال 

93000)تطوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( محفوظ) علي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( محفوظ) علي  السيد 

دوار منكال السحتريي2 بني يدر تطوا2)

93000)تطوا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() محفوظ  علي  السيد 

دوار منكال السحتريي2 بني يدر تطوا2)

93000)تطوا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0837.

2(3I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

HADDOU-BREDA-
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

 HADDOU-BREDA-TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة لبنا2  

امزور2 000)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3321

 06 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتراء) عند 

HADDOU-BREDA- (: تسميتها)

.TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع للغير

استيراد و تصدير

بيع املواد الغذائية.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الحسيمة) (3(000 امزور2) ( لبنا2)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 700 ( (: حدو) املندود5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: عبدالحكيم) املندود5  السيد 

300)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حدو  املندود5  السيد 
زنقة لبنا2 امزور2)000)3)الحسيمة)

املغرب.

عبدالحكيم) املندود5  السيد 
عنوانه)ا()زنقة لبنا2 امزور2)000)3 

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() حدو  املندود5  السيد 
زنقة لبنا2 امزور2)000)3)الحسيمة)

املغرب

عبدالحكيم) املندود5  السيد 
عنوانه)ا()زنقة لبنا2 امزور2)000)3 

الحسيمة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالحسيمة)

رقم)-.

2(2I

MAY CONSULTING

 MULTI LOGISTIQUE ET
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 
0300)، الدارالبيراء املغرب
 MULTI LOGISTIQUE ET

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
البستا2 ) العمارة 1 املحل 1 سيد5 
البرنو�صي  - 0000) الدار البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
298(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (31
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MULTI(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.LOGISTIQUE ET TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)

و أعمال مختلفة.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
البستا2)))العمارة)1)املحل)1)سيد5)
البيراء) الدار  ((0000 (- ( البرنو�صي)

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

وعلهم) الجليل  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

السيد عبد الجليل وعلهم):)1000 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

وعلهم) الجليل  عبد  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة النعمانية عمارة)10 
رقم)10)سيد5 البرنو�صي)000))الدار)

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

وعلهم) الجليل  عبد  السيد 

عنوانه)ا()تجزئة النعمانية عمارة)10 
 (0000 البرنو�صي) سيد5  (10 رقم)

الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيراء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)08)أبريل)1)0).

2((I

لوكسر للحسابات

 MOUEDDER

 D›AMENAGEMENT ET DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات

21 شارع بركا2 الطابق الثاني رقم 2 

، 60000، وجدة املغرب

 MOUEDDER

 D›AMENAGEMENT ET DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي يسمي2 )1 

حي القدس تجزئة النخيل الطابق 

االول رقم )1  - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

370(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(0 شتنبر) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتراء) عند 

 MOUEDDER (: تسميتها)

 D’AMENAGEMENT ET DE

.CONSTRUCTION

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمات البناء.

يسمي2) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

)1)حي القدس تجزئة النخيل الطابق)

االول رقم))1  - 60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مودر) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هشام مودر):)1.000)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مودر  هشام  السيد 

 100 رقم) املنصور  يعقوب  شارع 

60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() مودر  هشام  السيد 

 100 رقم) املنصور  يعقوب  شارع 

60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)97)1.

2(6I

zakaria gestion snc 

OTT  SMARTERS

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac (9

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

OTT  SMARTERS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) 

زنقةالقيروا2 حي حكمات 

الخميسات 000)1 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9(39

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  OTT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SMARTERS

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصديربرمجة) استراد  االعالميات 

الصيانة).

 (6 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

زنقةالقيروا2 حي حكمات الخميسات)

000)1)الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الزوين  السيد سفيا2 
 1(00 6))زنقةالقيروا2 حي حكمات)

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() الزوين  السيد سفيا2 
 1(00 6))زنقةالقيروا2 حي حكمات)

الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم))30.

2(7I

لوكسر للحسابات

RAJOUM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
21 شارع بركا2 الطابق الثاني رقم 2 

، 60000، وجدة املغرب
RAJOUM TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ضهر ملحلة 

28)  - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

37073
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.RAJOUM TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع للخارج.
ضهر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

ملحلة)28)  - 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كركور5 بنيونس):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 (: السيد كركور5 بنيونس)
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كركور5 بنيونس عنوانه)ا()
وجدة) (60000  (28 ملحلة) ضهر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد كركور5 بنيونس عنوانه)ا()
ضهر ملحلة)28) 60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)7)13.
2(8I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE SUPER TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°29
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE SUPER TRAVAUX

SARL AU  شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم )0)1 
بلوك 1 عي2 العاطي 1 الراشيدية - 

000)) الراشيدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.103(7

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (02 املؤرخ في)
محدودة) ( مسؤولية) ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 
SUPER TRAVAUX SARL AU)))مبلغ)
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)

 1 )0)1)بلوك) مقرها اإلجتماعي رقم)

 ((000 (- الراشيدية) (1 عي2 العاطي)

الراشيدية املغرب نتيجة ل):)االزمة.

و حدد مقر التصفية ب رقم))0)1 

(- الراشيدية) (1 عي2 العاطي) (1 بلوك)

000)))الراشيدية املغرب.)

و عي2:
العمر5) ( العزيز) عبد  السيد)ة()

 ((000 الراشيدية) عنوانه)ا() و 

)ة() كمصفي) املغرب  الراشيدية 

للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)189.

2(9I

AMJ MANAGEMENT

ASSAL BEAUTY
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االرد2  اقامة يامنة   ) الطابق 

االول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

ASSAL BEAUTY  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 
مسعودة 1زنقة 3) رقم )1 السواني 

طنجة  - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASSAL(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

. BEAUTY

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التكوين للحالقة و التجميل.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
)1)السواني) 3))رقم) 1زنقة) مسعودة)

طنجة))-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: ( ابتسام) السيدة العسل 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة العسل ابتسام))عنوانه)ا()

 3( رقم) فرجي  الحاج  زنقة  املصلى 

طنجة))90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة العسل ابتسام))عنوانه)ا()

 3( رقم) فرجي  الحاج  زنقة  املصلى 

طنجة))90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)8)212).

260I

aglmam conseil  sarl

ste straswar  sarl au
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

aglmam(conseil  sarl

 immeuble(yachfine(BD 1

 Zeraktouni ، 54000، khenifra

maroc

ste(straswar  sarl(au شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) 8)  

 R7 - 54000بلوك 01  تامومنت

خنيفرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.92(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

019))تقرر حل) 17)شتنبر) املؤرخ في)

 ste شركة ذات املسؤولية املحدودة)

رأسمالها) مبلغ  ( (straswar  sarl au

مقرها) وعنوا2  درهم  (60.000

اإلجتماعي)6) 8)))بلوك)01))تامومنت

R7 - (2000)خنيفرة املغرب نتيجة ل)

:)عدم انجاز غرض الشركة.

  (8  (6 و حدد مقر التصفية ب)

 R7 - (2000تامومنت ( (01 بلوك)

خنيفرة املغرب.)

و عي2:

و) كاسم  ( سعاد) السيد)ة()

عنوانه)ا()6) 8)))بلوك)01))تامومنت

R7 (2000)خنيفرة))املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ))1)أكتوبر)

019))تحت رقم)913.

261I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

IZGHAYEN DE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

 IZGHAYEN DE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تشرقيي2 
حوز دوار بوسالمة  بني بوعياش 

000)3 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
3337

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.IZGHAYEN DE TRANSPORT
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) املصحوبة  الغير  األمتعة 

الغير
استيراد و تصدير.

عنوا2 املقر االجتماعي):)تشرقيي2)
بوعياش) بني  ( بوسالمة) دوار  حوز 

000)3)الحسيمة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الصديقي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الصديقي محمد عنوانه)ا()
 3(000 امزور2) الرئيسية  الطريق 

الحسيمة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
املنعم) عبد  الصديقي  السيد 
ايت) لوطا  ازغاين  دوار  عنوانه)ا()
الحسيمة) (3(000 علي) و  يوسف 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالحسيمة)

رقم)-.
26(I

STE GESTAC SUD SARL

AD MEDICAL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

AD MEDICAL شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي افاق ) 

رقم 272 سعادة - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MEDICAL

غرض الشركة بإيجاز):)بيع جميع))

الوازم الطبية و الجراحة).

 ( افاق) (: املقر االجتماعي) عنوا2 

مراكش) (20000 (- سعادة) (272 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: السيد دها عزيز)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

افاق) السيد دها عزيز عنوانه)ا()

مراكش) (20000 سعادة) (272 رقم) ((

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

افاق) السيد دها عزيز عنوانه)ا()

مراكش) (20000 سعادة) (272 رقم) ((

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))307)1.

263I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

BELAGRUME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BELAGRUME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مراكش 

جماعة سيد5 يوسف بن علي دائرة 

البور  - 20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 فبراير) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

 ( تفويت السيد))ة()عثما2 برادة)

حصة اجتماعية من أصل))3)حصة)

لفائدة))السيد))ة()ياسي2 برادة بتاريخ)

)1)مارس)1)0).

 ( تفويت السيد))ة()عثما2 برادة)

حصة اجتماعية من أصل))3)حصة)

لفائدة))السيد))ة()محمد كمال برادة)

بتاريخ))1)مارس)1)0).

 3 تفويت السيد))ة()عثما2 برادة)

حصة اجتماعية من أصل)18)حصة)

)السيد))ة()زهور برادة بتاريخ) لفائدة)

)1)مارس)1)0).

 3 تفويت السيد))ة()عثما2 برادة)
حصة اجتماعية من أصل)18)حصة)
)ة()هيام برادة بتاريخ) )السيد) لفائدة)

)1)مارس)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)8)7))1.
262I

FCG AUDIT SARL AU

ه ت م كونفيكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FCG AUDIT SARL AU
 RUE IBN SINA NOURI ATLASSI

 LE NOYER C BUREAU°1
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ه ت م كونفيكسيو2 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املحاميد 
الجنوبي املستوى القطاعي ج )0 - 

20000 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.6(327

العام) الجمع  بمقت�صى 
دجنبر) ((9 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  ((0(0
درهم«) (10.000.000« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (10.000.000« من) أ5 
((: طريق) عن  درهم«) ((0.000.000«
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (10 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)9)8).
26(I

global(finance(and(management(sarl(au

 CABINET DE CONSEIL DE
 RATIONALISATION ET

D›INGÉNIERIE
إعال2 متعدد القرارات

 global(finance(and(management
sarl au
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الفردوس GH 17 عمارة )19 رقم 2 
االلفة الحي الحسني ، 0000)، الدار 

البيراء املغرب
 Cabinet De Conseil De

 Rationalisation Et D›Ingénierie
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 8)) زنقة 
مصطفى املعاني مكتب )) الطابق 

)  - -  الدار البيراء  املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.2018(1

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)تعيي2 السيدة فاطمة بنيخلف)
مهامها) وتحديد  (،BE83.ب.ت.و
 CCRI SARL شركة) في  وصالحياتها 
للقانو2) (19 للفصل) طبقا  (،AU

األسا�صي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
على) ينص  الذ5  (:19 رقم) بند 
مايلي:)تتميم الفصل)19)من القانو2)
األسا�صي للشركة حيث تتمتع املسيرة))
شؤو2) إلدارة  الكاملة  بالصالحيات 
تم) وقد  وفًقا،لنظامها،) الشركة 
تفصيل هذه املهام في محرر مستقل)

تابع للنظام األسا�صي للشركة.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77289.
266I

BRADUS BUSINESS CENTER

MEDICAL INTERIM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB(APPT 17 5EME(ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

MEDICAL INTERIM شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ب )6) 

شارع الزرقطوني الطابق التاسع 
رقم )9 - 0000) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

297701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MEDICAL INTERIM

غرض الشركة بإيجاز):)مفاو ض.

 (6( ب) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم)

)9 - 0000))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيد محسن الصديقي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الصديقي) محسن  السيد 

عنوانه)ا()-)-)-)-.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الصديقي) محسن  السيد 

عنوانه)ا()-)-)-)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.
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BT CONSEIL

MAROC 272
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace maarif Rue abouishak al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

)MAROC (7 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ١٠, 

شارع الحرية الطابق ٣ رقم ٥ الدار 

البيراء - 0000) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2970(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 (7( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MAROC

املشورة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

,القيام) ثالثة) ألطراف  واملساعدة 

أعمال) التدريبية,) باألنشطة 

االستنساخ والطباعة),نشاط الدعاية)

املطبوعة والصحافة الرقمية),)نشاط)

,نشر الكتب والكتب) إدارة اإلعالنات)

ومنتجات الوسائط املتعددة

تسجيالت) أو  الصور  ,تحرير 

,املطبوعات) الفيديو) أو  الصوت 

التجارية) والقرطاسية  التجارية 

والتشطيب,) التجليد  واملدرسية,)

األحداث) تنظيم  الجرافيك,) اعمال 

باألنشطة) املؤتمرات,القيام  (/

التدريبية.

عنوا2 املقر االجتماعي):)١٠,)شارع)
الحرية الطابق)٣)رقم)٥)الدار البيراء)

- 0000))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة الشركة)٢٧٢):))70)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

  Aziza(NAITSI(BAHA( ( : السيدة)

10)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 NUDGE( :( ( 10 الشركة الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 Karim GUENNOUNI السيدة)

 100 بقيمة) حصة  (ASSIMI( :( ( 10

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) (٢٧٢ الشركة) الشركة 

باريس) (7(008 66)شارع الشانزليزيه)

فرنسا.

 Aziza NAITSI BAHA السيدة)

 (bis, rue Turbigo 91230()عنوانه)ا

إيجني فرنسا.

 NUDGE الشركة) الشركة 

عنوانه)ا()١٠,)شارع الحرية الطابق)٣ 

رقم)٥ 0000)))الدار البيراء)املغرب.

 Karim GUENNOUNI السيد)

 Résidence عنوانه)ا() (ASSIMI

 EL Anbar IMM 03Apt 06 Rue

  Kergomard Ain Diab  (0000

الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 Aziza NAITSI BAHA السيدة)

 (bis, rue Turbigo 91230()عنوانه)ا

إيجني فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)713)77.

268I
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UNION BEST SOLUTIONS

TALUNOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

TALUNOX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

الزريبة دار تاز5 جماعة تحناوت 

مراكش - 20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.80(09

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()عز الدين تاز5) تفويت السيد)

300)حصة اجتماعية من أصل)00) 
منير تاز5) )ة() السيد) ( حصة لفائدة)

بتاريخ)16)مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)1)9))1.
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ZAHRAOUI NABIL

 SOCIETE AGRICULTURAL

 RECYCLING COMPANY

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ZAHRAOUI NABIL

شارع السعيدية ب.م.ع رقم381 ، 

0000)، مكناس املغرب

 SOCIETE AGRICULTURAL

 RECYCLING COMPANY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

ٱيت علي بوبكر جماعة بطيط عي2 

تاوجطات بطيط الحاجب - 0000) 

الحاجب املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(06(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 مارس) ((9 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»700.000)درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) (800.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1961.
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CANOCAF SARL

ISSAM TOUR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظور

MAROC

ISSAM TOUR شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

ابن الخطاب رقم 173، حي الفرح 

العرو5  - 0)))6 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1887

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISSAM(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.TOUR

/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) )/االستيراد  الحديدية) الصناعة 

التصدير).

عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع ابن)

الخطاب رقم)173،)حي الفرح العرو5))

- 0)))6)الناظور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد بودهن سعيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد بودهن سعيد)

الناظور)) (6(((0 ( حي الفرح العرو5)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد بودهن سعيد)

الناظور)) (6(((0 ( حي الفرح العرو5)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)19)مارس)

1)0))تحت رقم)87).
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TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

iيو را غ
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 TAX CONSULTING AND

ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2

 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc

iيو را غ شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 61 
شارعلع لأل ياقوت ماني رقم 69 

الطابق ) الدار البيراء - 0000)  
الدار البيراء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.2(0277
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(0 دجنبر) (0( في) املؤرخ 
محدودة) ( حل شركة ذات مسؤولية)
مبلغ) ( iيو را غ) ذات الشريك الوحيد)
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
لأل) شارعلع  (61 اإلجتماعي) مقرها 
الدار) (( الطابق) (69 ياقوت ماني رقم)
البيراء) الدار  ( ((0000 (- البيراء)

املغرب نتيجة ل):)مشاكل مالية.
 61 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 69 رقم) ماني  ياقوت  لأل  شارعلع 
  (0000 (- البيراء) الدار  (( الطابق)

الدار البيراء)املغرب.)
و عي2:

و) اودغير5  ( امال) السيد)ة()
املرية) زنقة  اندلس  حي  عنوانه)ا()
ثمارة املغرب كمصفي) (1(000 ثمارة)

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)61)شارعلع لأل ياقوت ماني رقم)69 

الطابق)))الدار البيراء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( البيراء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  ((0(1 فبراير) (08

.20(111(1011(18
27(I

FCCA ATLAS

 DAZIL دازيل ايموبيليي
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

DAZIL IMMOBILIERE
 ABWAB(MARRAKECH(IMM 195
 APPT 5 ، 40000، MARRAKECH

MAROC



9407 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

 DAZIL دازيل ايموبيليي

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ابواب 

مراكش العمارة )19 الشقة رقم) - 

20000 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(3(01

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

لعرج)) عصام  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((10

رضا) )ة() السيد) ( حصة لفائدة) ((10

تسركاتي بتاريخ)17)مارس)1)0).

لعرج)) كمال  )ة() السيد) تفويت 

320)حصة اجتماعية من أصل)320 
حصة لفائدة))السيد))ة()امي2 يسر5)

بتاريخ)17)مارس)1)0).

تفويت السيد))ة()عبد الغني لعرج))

0)1)حصة اجتماعية من أصل)0)1 
حصة لفائدة))السيد))ة()امي2 يسر5)

بتاريخ)17)مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2826.
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ريدكوم

H.R PROMO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ريدكوم

10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

6100)، برشيد املغرب

H.R PROMO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

محمد الخامس الطابق 3 على 

اليسار تجزئة اليسر - 6100) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(067

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 H.R (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PROMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.

 13 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

3)على) شارع محمد الخامس الطابق)

اليسار تجزئة اليسر)-)6100))برشيد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد السالم راشد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

راشد) السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا()))1)بلوك اوه ح ح)6100) 

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

راشد) السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا()))1)بلوك اوه ح ح)6100) 

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)6)).
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MARECORDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

MARECORDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 10 

شارع عبد الحميد بن بديس - 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(((0(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 فبراير) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()إكرام))سطاوني)

13.000)حصة اجتماعية) بنعبد هللا)

لفائدة)) حصة  (29.998 أصل) من 

 MOROCCAN SEA ( )ة() السيد)

OYSTER SARL AU)بتاريخ)10)فبراير)

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1783/021.

27(I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

البوشرى لكم
إعال2 متعدد القرارات

 TAX CONSULTING AND

ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2

 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc

البوشرى لكم »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 112 حي 
رياض السال م  بني مال ل  - 3000)  

بني مال ل  املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.8323

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
ينص) الذ5  (:1 رقم) رقم  قرار 
للسيد) حصة  (330 بيع) مايلي:) على 
330حصة) ( الشعبي عبد الحكيم و)

للسيدالنمس ناصر علي محمد
الذ5 ينص على) (:( قرار رقم رقم)
الحكيم) عبد  الشعبي  تعيي2  مايلي:)

مسيرا ثا ني للشركة
الذ5 ينص على) (:3 قرار رقم رقم)
مايلي:)تغيير الشكل القانوني الشركة)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذ5 ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

مايلي:)تغيير حصص راسمال)
على) ينص  الذ5  (:12 رقم) بند 

مايلي:)تعيي2 مسير تاني)
بند رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)07)أبريل)

1)0))تحت رقم))20.

276I

cabinet(fiduciaire(jalal

 SARL ALFA  الفا فميلي
FAMILY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue khalid ibn el walid n(( 30
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
 SARL ALFA FAMILY  الفا فميلي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 6 حي ميلتو2 اقامة السعادة ا 
رقم )3 طنجة 90000 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(23(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((0

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

الفا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SARL ALFA FAMILY((فميلي

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

محمد)6)حي ميلتو2 اقامة السعادة ا)
رقم))3)طنجة)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امغار محمد)):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد امغار سفيا2):))0)1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

00))حصة) ( (: السيدة امغار مريم)

بقيمة)100)درهم للحصة).

الزهرة)) فاطمة  امغار  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1(0 ( (:

للحصة.

100)حصة) ( (: السيد امغار طارق)

بقيمة)100)درهم للحصة).

100)حصة) ( السيدة امغار سمر):)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة امغارسلمى):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امغار محمد))عنوانه)ا()حي)

مديونة)))املغرب طنجة املغرب.

عنوانه)ا() سفيا2  امغار  السيد 

طنجة البالية اقامة البحر املتوسط)
رقم)188 90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا()) مريم  امغار  السيدة 
)110)ب03 )30مربيا) تورنتي بلستي)
-ملغا)-اسبانيا)90000)طنجة املغرب.
السيدة امغارامغار فاطمة الزهرة)))
اقامة) (( البرانص) حي  عنوانه)ا()
ارض) (7 نرجس اقامة شامة الطابق)

رقم))70) 90000)املغرب املغرب.
عنوانه)ا() طارق  امغار  السيد 
مربيا-اسبانيا))00000)مربيا اسبانيا).
عنوانه)ا() سمر  امغار  السيدة 
مربيا-اسبانيا))00000)مربيا اسبانيا).
عنوانه)ا() امغارسلمى  السيدة 
مربيا-اسبانيا))00000)مربيا اسبانيا).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد امغار محمد))عنوانه)ا()حي)
سيد قطب اقامة طنجيس)-)الطابق)

2)شقة)96 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)2)212).

277I

ڨوڭا إيمو

ڨوڭا إيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ڨوڭا إيمو
10 زنقة الحرية الطابق 3 شقة 
) الدار البيراء ، 0)01)، الدار 

البيراء املغرب
ڨوڭا إيمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة ) الدار 
البيراء - 0)01) الدار البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

298607
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ڨوڭا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

إيمو.

الترويج) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
العقار5

-)أعمال البناء

-)شراء)وبيع األرا�صي

-)كراء)املستودعات

 10 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الدار) (( 3)شقة) زنقة الحرية الطابق)

البيراء) الدار  ((01(0 (- البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.600.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: قنروشن) العالي  عبد  السيد 

8.000)حصة بقيمة)800.000)درهم)

للحصة).

((: قنروشن) املصطفى  السيد 

8.000)حصة بقيمة)800.000)درهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

قنروشن) العالي  عبد  السيد 

الدار) ((0270 البيراء) عنوانه)ا()

البيراء)املغرب.

قنروشن) املصطفى  السيد 

البيراء) الشق  عي2  ( عنوانه)ا()

0270))الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

قنروشن) العالي  عبد  السيد 

الدار) ((0270 البيراء) عنوانه)ا()

البيراء)املغرب

قنروشن) املصطفى  السيد 

البيراء) الشق  عي2  ( عنوانه)ا()

0270))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77209.

278I

cedre compta

خالقي    الحو
عقد تسيير حر ألصل تجار5))األشخاص)

الطبيعيو2(
عقد تسيير حر ألصل تجار5

خالقي))))الحو
 01 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�صى 
الحو) ( ( 1)0))أعطى السيد)ة() أبريل)
للبطاقة الوطنية) )ة() خالقي الحامل)
بالسجل) املسجل  (U6919 ( ( رقم)
االبتدائية) باملحكمة  ((77( التجار5)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بخنيفرة 
التجار5 الكائن ب)9)زنقة الزرقطوني))
 (2000 (- خنيفرة) الدهب  واد  حي 
عسو) ( للسيد)ة() املغرب  خنيفرة 
ناعيمي الحامل))ة()للبطاقة الوطنية)
3)سنة تبتدئ) ملدة) ( (UA2913 ( ( رقم)
 31 في) و تنتهي  ((0(1 أبريل) (01 من)
شهر5) مبلغ  مقابل  ((0(2 مارس)

8.270))درهم.
279I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

ا يو راغ
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 TAX CONSULTING AND
ACCOUNTING

 AV(HASSANII(IMM(SALHI 2
 ETAGE(BENI(MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc
ا يو راغ شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 61 شارع  
لأل ياقوت ماني رقم 69 الطابق 
) الدار البيراء - 0000) الدار 

البيراء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.2(0277

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)02)يناير)1)0))تقرر حل ا)
يو راغ شركة ذات مسؤولية))محدودة)
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000
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)لأل ياقوت ماني) 61)شارع) اإلجتماعي)
(- البيراء) الدار  (( الطابق) (69 رقم)

الدار البيراء)املغرب نتيجة) ((0000

ملشاكل مالية.

و عي2:

و) اودغير5  ( امال) السيد)ة()

حي اندلس زنقةاملريا رقم) عنوانه)ا()

املغرب) ثمارة  ( (1(000 ثمارة) ((02

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

61)شارع)) وفي) ((0(1 يناير) (02 بتاريخ)

 ( الطابق) (69 رقم) ماني  ياقوت  لأل 

الدار البيراء)-)0000))الدار البيراء)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( البيراء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  ((0(1 فبراير) (08

.20(111(1011(18

280I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

هابين برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE(ABDELLAH

 GUENNOUN(CITE(SALAM ،

80000، AGADIR(MAROC

هابي2 برو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 19 
زنقة 101 بلوك 2 حي الفرح بنسركاو  

- 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

27033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
هابي2) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

برو.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.
 19 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
زنقة)101)بلوك)2)حي الفرح بنسركاو))

- 80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 80.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد))ازغار احمد)):))200)حصة)

بقيمة)20.000)درهم للحصة).
السيد))ازغار امحمد):))200)حصة)

بقيمة)20.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا()) احمد  ازغار  ( السيد)
2)حي الفرح)) 101)بلوك) 19)زنقة) رقم)

بنسركاو)80000)اكادير املغرب.
عنوانه)ا() امحمد  ازغار  ( السيد)
دوار الحاج املكي مركز الكنتور اليو)

سفية)26300))اليو سفية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا()) احمد  ازغار  ( السيد)
2)حي الفرح)) 101)بلوك) 19)زنقة) رقم)

بنسركاو)80000)اكادير املغرب
عنوانه)ا() امحمد  ازغار  ( السيد)
دوار الحاج املكي مركز الكنتور اليو)

سفية)26300))اليو سفية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

1)0))تحت رقم)99136.

281I

STE ANGLE DE GESTION SARL

LCD DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريز5 تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوا2 ، 93000، تطوا2 املغرب

LCD DU NORD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
احمد الحريز5 تجزئة تمسماني  رقم 

6 ا تطوا2 - 93000 تطوا2 مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(91(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LCD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.DU NORD
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جميع أنواع املنتوجات االلكترونية و)

االتصالت.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
احمد الحريز5 تجزئة تمسماني))رقم)

6)ا تطوا2)-)93000)تطوا2 مغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( القاسيمي) البقالي  السيد رضا 
00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 (00 ( (: ( شاعر) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
(: ( القاسيمي) البقالي  السيد رضا 

00))بقيمة)100)درهم.
 (00 (: ( شاعر) الحسن  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
القاسيمي)) البقالي  رضا  السيد 
عنوانه)ا()شارع منامة رقم)38)إقامة)
ريف طابق)3  93000)تطوا2 مغرب.

عنوانه)ا() ( السيد الحسن شاعر)
شارع عبد الرحيم بوعبيد زنقة فرح)
إقامة منار طابق)2)شقة))1  93000 

تطوا2 مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

القاسيمي)) البقالي  رضا  السيد 
عنوانه)ا()شارع منامة رقم)38)إقامة)

ريف طابق)3  93000)تطوا2 مغرب
عنوانه)ا() ( السيد الحسن شاعر)
شارع عبد الرحيم بوعبيد زنقة فرح)
إقامة منار طابق)2)شقة))1  93000 

تطوا2 مغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم))83.
28(I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE JOUD GOLDEN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE
 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE JOUD GOLDEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة 

بنمو�صى الكواش م.ج  - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
67389

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE JOUD GOLDEN SARL
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)
(- العامة) التجارة  ( (- بالجملة) البناء)

اإلستيراد والتصدير.
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عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع عبد)

الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة)

بنمو�صى الكواش م.ج))-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عمار محمود):))900)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة خديجة املخ):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمود  عمار  السيد 

اقامة موال5) (12 الشقة) (100 عمارة)

ادريس تغاث)30100)فاس املغرب.

عنوانه)ا() املخ  خديجة  السيدة 

اقامة موال5) (12 الشقة) (100 عمارة)

ادريس تغاث)30100)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() محمود  عمار  السيد 

اقامة موال5) (12 الشقة) (100 عمارة)

ادريس تغاث)30100)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1883.
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FLASH ECONOMIE

 MAHER CORPORATION

ماهر كورپوريشن
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAHER

 CORPORATION

 Sarl(AU(capital(de 100 000,00

Dhs

 Siège(social : 82 BD(MASSIRA

ALKHADRA(ETG(N° 1 APPT(A11

CASABLANCA 

تأسيس شركة
محدودة) شركة  تأسيس  تم 
املسؤولية شريك وحيد)))))))))بموجب))

عقد عرفي))بتاريخ)07/04/2021 
للقانو2) طبقا  ستسير  التي  (
والقانو2) املغرب  في  به  املعمول 
تلخص) الذ5  للشركة  األسا�صي 

خصائصه))كالتالي))
1)–)الشركاء))السيد ماهر الحراق

ماهر) شركة  التسمية  (– ((
كورپوريشن

شارع) (8( ( ( املقر االجتماعي) (– (3
الشقة ٱ) (1 الطابق) املسيرة الخرراء)

11الدار البيراء
نقل) ( االجتماعي) الهدف  (– (2
وكيل) أو  تأجير  شركة  ؛) البرائع)
والبر5) البحر5  النقل  بالعمولة.)
لجميع البرائع أو املنتجات من أ5)
نوع.)نقل البرائع لجميع االتجاهات)
في) الوساطة  والخارج.) املغرب  في 
النقل) النقل والخدمات اللوجستية.)
املشتريات) الصلة.) ذات  والعمليات 
،)استيراد) واملبيعات شركة أو عمولة)
،)تصدير)،)شحنة)،)مقايرة)،)تخزين)
،)توزيع بالجملة أو التجزئة والتجارة)
العامة في جميع املواد))املواد الخام)،)
املنتجات شبه املصنعة)،)املنتجات أو)
املواد الغذائية) (، الخدمات النهائية()
(، الحرفية) املنتجات  (، البرائع) أو 
لها حساب خاص) املنتجات املحلية 
أو) تصدير  ثالث.) طرف  لحساب  أو 
استيراد أو تسويق أ5 براءات اختراع)
أو عمليات لحساب الشركة الحصر5)
أو لحساب طرف ثالث.)جميع عمليات)
والسمسرة) والتمثيل  العموالت 
والتسويق والشحن واالمتياز وجميع)
وتشغيل) وإدارة  إدارة  الدراسات.)
جميع املشاريع التجارية والصناعية)
املشاركة) والحرفية.) والزراعية 
جميع) في  املباشرة  غير  أو  املباشرة 
بأ5) املتعلقة  الشركات  أو  العمليات 
عام) وبوجه  الشركة.) أغراض  من 
التجارية) املعامالت  جميع  فإ2  (،
واملنقولة) واملالية  والصناعية 
والعقارية تتعلق بشكل مباشر أو غير)

مباشر باألشياء)املذكورة أعاله.

 100.000 ( )رأسمال الشركة) (- (( 
جلها مملوكة من طرف السيد ماهر)

الحراق
ماهر) السيد  عي2  التسيير  (– (6
غير) ملدة  للشركة  مسير  الحراق 

محدودة
-7)السنة املالية تتطابق مع السنة)
يناير) فاتح  في  تبتدئ  التي  املدنية 

وتنتهي في)31)دجنبر
املتعلقة) الوثائق  وضع  تم  لقد 
الربط) كتابة  لدى  التأسيس  بهذا 
البيراء)) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  (13/04/2021 بتاريخ)

298899
لالستخالص واإلشارة

املسير
282I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 PIECE AUTO DETACHEES
FRERES

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيد5 
سليما2 ، 00)12، سيد5 سليما2 

املغرب
 PIECE AUTO DETACHEES

FRERES شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي حي رياض 
رقم 936 - 00)12 سيد5 سليما2 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تغيير) ((0(1 مارس) (09 املؤرخ في)
 PIECE AUTO« تسمية الشركة من)
LAM-«(إلى (»DETACHEES FRERES

. «MED TRANS
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( سليما2) بسيد5  االبتدائية 
18)أبريل)1)0))تحت رقم)94/2021.
28(I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

LAM-MED TRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيد5 

سليما2 ، 00)12، سيد5 سليما2 

املغرب

LAM-MED TRANS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي حي رياض 

رقم 936 - 00)12 سيد5 سليما2 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تغيير) ((0(1 مارس) (09 املؤرخ في)

استيراد) (-« من) الشركة  نشاط 

وتصدير«)إلى)»-)نقل العمال

-)نقل السلع«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( سليما2) بسيد5  االبتدائية 

12)أبريل)1)0))تحت رقم)94/2021.

286I

sofoget

NOZACH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

NOZACH شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
السالم سانتر زنقة محمد القر5 

عمارة ب شقة ))   12000 

القنيطرة املغرب.



9411 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.311(3
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)19)أبريل)011))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»القنيطرة السالم سانتر زنقة محمد)
 12000    (( القر5 عمارة ب شقة)
 6 »القنيطرة) إلى) املغرب«) القنيطرة 
 12000    ( زنقة اليرموك مكتب ب)

القنيطرة))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)8))أبريل)

011))تحت رقم)908.
287I

cabinet jdaini

GSL GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

cabinet jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
GSL GARDIENNAGE  شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة 

ب6-3 )1 برج واوللوت تجمع سكني  
اناس بركا2 - 63300 بركا2 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.7213
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)06)أبريل)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»الشقة ب3-6 )1)برج واوللوت تجمع)
بركا2) (63300 (- اناس بركا2) ( سكني)
واوللوت) برج  »تجزئة  إلى) املغرب«)
واوللوت جماعة زكزل) (3(3 القطعة)

بركا2)-)63300)بركا2))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)215/2021.
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MMH DESIGN

MMH DESIGN SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MMH DESIGN

 RUE 12 MA(ETG(MA(DERB

 EL(MITER 12 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

MMH DESIGN SARL AU شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )1 شارع 

)1 طابق مستودع درب امليتر الدار 

البيراء - 0360) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29827(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MMH(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.DESIGN SARL AU

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األثاث واملعدات الطبية.

)1)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

طابق مستودع درب امليتر الدار) (1(

البيراء) الدار  ((0360 (- البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الصمد) عبد  امكامل  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الصمد) عبد  امكامل  السيد 
وليلي) إقامة  اللند  زنقة  عنوانه)ا()
درج ب طابق)3)شقة)7)الدار البيراء)

0360))الدار البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الصمد) عبد  امكامل  السيد 
وليلي) إقامة  اللند  زنقة  عنوانه)ا()
درج ب طابق)3)شقة)7)الدار البيراء)

0360))الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.
289I

trainning(office(and(accounting(advice

MAJESTIC IMPORT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 trainning(office(and(accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,2(
 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc
MAJESTIC IMPORT   شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 NOUVEAU QUARTIER ALMAZ,
 PROJET IMMOBILIER AMBAR
 3 - GH11, IMM(F, 3EME(ETAGE,
APPART(N32  - 20230 البيراء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.2(28(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)18)مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 NOUVEAU QUARTIER ALMAZ,«
 PROJET IMMOBILIER AMBAR
 3 - GH11, IMM F, 3EME ETAGE,
البيراء) (APPART N3(  - (0(30

 8(RUE SOUMAYA« إلى) املغرب«)

 BD ABDELMOUMEN 2EME

 ETAGE N°16 QUARTIER

 PALMIER MAARIF  - (0330

البيراء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77279.
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sofoget

NOZACH

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

NOZACH شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي  رقم 6 

زنقة اليرموك مكتب ب ) - 12000 

kenitra املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.311(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تغيير) ((018 مارس) (16 املؤرخ في)

»اإلنعاش) من) الشركة  نشاط 

العقار5

اشغال عامة و أعمال البناء

»اإلنعاش) إلى) استيراد و تصدير«)

العقار5

اشغال عامة و أعمال البناء«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)02)أبريل)

018))تحت رقم)6928).

291I
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FLASH ECONOMIE

HIDA IMMOBILIER
إعال2 متعدد القرارات

   -FIG(CONSULTING -sarl.au

 Bd Abdelmoumen, ,181 

 Résidence(Yamama(C 1er

 étage(Appt(n° 6, Quartier(des

Hôpitaux الدار البيراء

السجل التجار5 : 71)388

-HIDA(IMMOBILIER -sarl 

حيدة ايموبيليي –ش.م.م-
رفع رأسمال الشركة عن طريف 

الحساب الجار5 للشركاء

من 100.000 درهم إلى 9.100.000 

درهم

الغير) العام  الجمع  بمقت�صى  (1-

نونبر) (11 بتاريخ) املنعقد  العاد5 

ايموبيليي،) حيدة  لشركة  ((0(0

رأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

و مقرها االجتماعي) درهم،) (100.000
M 17)و محج) زنقة) (، بالدار البيراء)

أنوال،)معاريف،)قرر ما يلي):
الحالي) الشركة  رأسمال  ( رفع) (•

درهم)) (100.000 ألف) مائة  البالغ 

درهم) (9.000.000 ماليي2) بتسعة 

ألف) ومائة  ماليي2  تسعة  ليصبح 

تسعي2) بإحداث  درهم  (9.100.000

)90.000(سهم جديد بقيمة) ( ( ألف)

مائة)100)درهم للسهم الواحد.

بإدماج) الشركة  رأسمال  رفع  تم 

حسابات مستحقة جديدة كالتالي):

     HIDA INVEST -SA-·

9.000.000)درهم

مدقق) تقرير  على  •املوافقة 

الحسابات املحددة) ( الحسابات على)

بتاريخ)30/09/2020.
)•)تعديل املادة)))و)6)من القانو2))

األسا�صي.

تم اإليداع القانوني باملحكمة) ((-

التجارية بالدارالبيراء)يوم)6))نونبر)

0)0))تحت رقم)32)))7.

للنشر و البيا2

29(I

املركز الجهو5 لالستثمار لجهة العيو2 الساقية)

الحمراء

SAHARA POOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهو5 لالستثمار لجهة 

العيو2 الساقية الحمراء

صندوق البريد 66)) ، 70000، 

العيو2 املغرب

SAHARA POOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

الوحدة بلوك د الرقم )0) العيو2 - 

70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

32961

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SAHARA POOL

غرفة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ألعاب وقهوة ومطعم)

االستيراد والتصدير)

نقل البرائع

جنرال للتجارة.

تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الوحدة بلوك د الرقم))0))العيو2)-)

70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد مبارك النيه):))00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد عبد االله الدايج)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

النيه) مبارك  محمد  السيد 
د) بلوك  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا()
العيو2) (70000 العيو2) ((0( الرقم)

املغرب.
السيد عبد االله الدايج عنوانه)ا()
 (0( الرقم) د  بلوك  الوحدة  تجزئة 

العيو2)70000)العيو2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
النيه) مبارك  محمد  السيد 
د) بلوك  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا()
العيو2) (70000 العيو2) ((0( الرقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)226/2021.

293I

FOUZMEDIA

IN.PHOENIX CASARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
IN.PHOENIX CASARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)-6) 
زنقة األميرة عائشة مكتب الهدى 

الطابق 3 - 12000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60107
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.IN.PHOENIX CASARL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

تنظيم املهراجانات الفنية

اإلنتاج السينمائي

للتصوير) استوديو  استغالل 

السينمائي.

 (2-(6 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الهدى) مكتب  عائشة  األميرة  زنقة 

الطابق)3 - 12000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ياسر ولد حديدو عنوانه)ا()

ب3  العربي  املغرب  (160 الرقم)

12000)القنيطرة املغرب.

السيد عبدالحي شوبي عنوانه)ا()

 1(0( الرقم) عرفة  اوالد  تجزئة 

12000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد ياسر ولد حديدو عنوانه)ا()

ب3  العربي  املغرب  (160 الرقم)

12000)القنيطرة املغرب

السيد عبدالحي شوبي عنوانه)ا()

 1(0( الرقم) عرفة  اوالد  تجزئة 

12000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)-.

292I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

ؤم بولدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 TAXWISE ACCOUNTING

SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ؤم بولدينغ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 3 شارع 
الفجر بورجو2 الطابق االول رقم 3 

- 000)) الدار البيراء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.230003

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 Société )ة() السيد) تفويت 
RALILYA 999)حصة اجتماعية من)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
09)مارس) )ة()املهد5 املجيد5 بتاريخ)

.(0(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))9)12.

29(I

اتمانية وداد

 SOCIETE FULL WORKS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اتمانية وداد
 AV 79 79 شارع محمد الخامس
 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
 SOCIETE FULL WORKS SARL
AU شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس رقم 176 شارع 

محمد الخامس رقم 176 23000 
قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
2289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 SOCIETE FULL WORKS SARL

.AU

وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مسير للمقوالت)

 Commissionaire Gérant

.(d’entreprise

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

شارع) (176 رقم) الخامس  محمد 

 23000  176 رقم) الخامس  محمد 

قلعة السراغنة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد عادل ازطوطي)
 23000   (3( رقم) (0( تجزئة النولر)

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد عادل ازطوطي)
 23000   (3( رقم) (0( تجزئة النولر)

قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)12 

أبريل)1)0))تحت رقم)152/2021.

296I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

PLAZZA D›ALLIANCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

PLAZZA D›ALLIANCE  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 62 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق االول 

الشقة ) - 0000) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. PLAZZA D’ALLIANCE

 CONSEIL(:(غرض الشركة بإيجاز

 DE GESTION, GESTION

.IMMOBILIERE
زنقة) (62 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

عبد هللا املديوني الطابق االول الشقة)

) - 0000))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( سالو5) االمي2  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سالو5)) االمي2  محمد  السيد 

الواد) موالي2  غرابة  دوار  عنوانه)ا()

سطات) ((6000 الجنوبية) املزامزة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

سالو5)) االمي2  محمد  السيد 

الواد) موالي2  غرابة  دوار  عنوانه)ا()

سطات) ((6000 الجنوبية) املزامزة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)0))12.

297I

mechkour el mostapha

YAHA  H.A SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mechkour el mostapha

 1(db zarktouni smaala settat

 12db(zarktouni(smaala(settat،

26000، settat(maroc

YAHA  H.A(SARL(AU شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سفلي رقم 

121 حي الكمال )،بلوك A  زنقة 

الصنوبر سفلي رقم 121 حي الكمال 

)،بلوك A  زنقة الصنوبر 6000) 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  YAHA (: اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

.H.A SARL AU

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.
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سفلي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقم)121)حي الكمال))،بلوك)A))زنقة)
121)حي الكمال) الصنوبر سفلي رقم)
 (6000 الصنوبر) زنقة  ( (A )،بلوك)

سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رخيم عبد الرحيم):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم) عبد  رخيم  السيد 
الكمال) حي  (121 رقم) ( عنوانه)ا()
 (6000 ( زنقة الصنوبر) ( (A )،بلوك)

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الرحيم) عبد  رخيم  السيد 
الكمال) حي  (121 رقم) ( عنوانه)ا()
 (6000 ( زنقة الصنوبر) ( (A )،بلوك)

سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

1)0))تحت رقم)181.
298I

 Cabinet d’audit , comptabilité et conseils

juridiques

 SOCIETE BLANKOK
BURGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Cabinet(d›audit , comptabilité(et
conseils(juridiques

شارع محمد الخامس إقامة اليمني 
الدور االول شقة 3 وجدة ، 60000، 

وجدة املغرب
  SOCIETE BLANKOK BURGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 19RUE  وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 MED BELLAKHDAR RDC
OUJDA  - 60000 OUJDA املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

37103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. SOCIETE BLANKOK BURGER

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

. RESTAURATION ET CAFE

 19RUE ( (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 MED BELLAKHDAR RDC

OUJDA  - 60000 OUJDA)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) ( (: ( السيد منير صايم)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: لحسن) موقف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد منير صايم))عنوانه)ا()شارع)

محمد بن املدني تجزئة العاقل زنقة)

 60000  60000  (( رقم) السوسن 

املغرب.

عنوانه)ا() ( السيد لحسن موقف)

فرنسا)00000)باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد منير صايم))عنوانه)ا()شارع)

محمد بن املدني تجزئة العاقل زنقة)

 60000  60000  (( رقم) السوسن 

املغرب

عنوانه)ا() موقف  لحسن  السيد 

فرنسا)00000)باريس فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1392.

299I

UNION BEST SOLUTIONS

PINK MARE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°14 LOTISSEMENT(SAFSAF

 ،TARGA(MARRAKECH ، 40000

مراكش املغرب

PINK MARE شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بلوك إ رقم 

621 شقة رقم ) مدينة الوحدة - 

70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) ((6

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PINK (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.MARE

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)
للسمك الطر5

التصدير واإلستيراد.

إ) بلوك  (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقم)621)شقة رقم)))مدينة الوحدة)

- 70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))املنوبي بن محمد شعباني)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))املنوبي بن محمد شعباني)

 20000 طريق تاركة جليز) عنوانه)ا()

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد))املنوبي بن محمد شعباني)

 20000 طريق تاركة جليز) عنوانه)ا()

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1193/2021.

(00I

Agence Fiduciaire BASMA COM

OMSA IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

Agence Fiduciaire BASMA COM

18، زنقة عمرو بن العاص، الطابق 

األول، الرقم 3 ، 0)900، طنجة 

املغرب

OMSA IMMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عبد هللا، الرقم )6 )سابقا 

شارع جا2 دارك( - 90020 طنجة 

املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.92393

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي2) ((0(1 مارس) (1( املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

خربوش اليدر5 ندى كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)62)21).

(01I
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TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

يموترس
إعال2 متعدد القرارات

 TAXWISE ACCOUNTING

SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

يموترس »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: ملتقي 

شارع اميل زوال و زنقت روكروا 

اقامة بالص اميل زوال الطابق 3 رقم 

أ بلفيدير - 000)) الدار البيراء 

املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.((8687

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

السيد) للشركة  جديد  مسير  تعيي2 

اليوناني عبد العالي كمسير وحيد تبعا)

إلقالة مسير

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

للشركة) األسا�صي  النظام  مالءمة 

الغير) العام  الجمع  طبقا ملقتريات 

العادى لتاريخ)9)يونيو016).

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذ5  (:6 رقم) بند 

 La Société FUN SOLAIR (... مايلي:)

 33.300,00 Dirhams - La Société

 EUROMAD 33.200,00 Dirhams

 - M. FADI MOHAMAD ABOU

 HAMDAN 33.300,00 Dirhams

على) ينص  الذ5  (:7 رقم) بند 

 La Société FUN SOLAIR (... مايلي:)

 333 Parts sociales - La Société

 EUROMAD 332 Parts Sociales

 - M. FADI MOHAMAD ABOU

 HAMDAN 333 Parts Sociales

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)12722.

(0(I

hk audit

K.R.B.S PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

hk audit

 BD(lalla(yakout(n°149 4eme

 etg(n°111 ، 20000، casablanca

maroc

K.R.B.S PROD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بوركو2 
زنقة ابوالوقت اقامة آلرجاء عمارة 

ج7 رقم7 - 0000) الدارالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

298071

 (( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.K.R.B.S PROD

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد وتصدير.
بوركو2) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
عمارة) آلرجاء) اقامة  ابوالوقت  زنقة 
الدارالبيراء) ((0000  - رقم7  ج7)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: بلكبير) الدين  السيد بدر 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: رجاء) خديجة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بدر الدين بلكبير عنوانه)ا())
اقامة) بركة  بن  املهد5  شارع  شقة 
البيراء) بوركو2  (117 2شقة) ديار)

0000))الدارالبيراء)املغرب.
عنوانه)ا()) رجاء) خديجة  السيدة 
اقامة) بركة  بن  املهد5  شارع  شقة 
البيراء) بوركو2  (117 2شقة) ديار)

0000))الدارالبيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا()) رجاء) خديجة  السيدة 
اقامة) بركة  بن  املهد5  شارع  شقة 
البيراء) بوركو2  (117 2شقة) ديار)

0000))الدارالبيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.

(03I

TQG FIDUCIAIRE

EL ANSARI ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاشفي2 ازلي ، 

0)201، مراكش املغرب
EL ANSARI ALUMINIUM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار القايد 

حربيل مراكش - 20170 مراكش 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.22329
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(1 مارس) ((( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أ5) درهم«) (1.880.000,00«
إلى) درهم«) (1(0.000,00« من)
((: عن طريق) درهم«) ((.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)7)29.

(02I

NEGOCEMAR

DELTA PC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(

90000 ،، طنجة املغرب

DELTA PC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1 شارع 

الحديقة عي2 حياني  - 90000 

طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار5 

.31061

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

1)0))تم اإلعالم) يناير) ((( املؤرخ في)

و) السند5  محمد  الشريك  بوفاة 

(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 

دجنبر) ((8 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

0)0))بالشكل األتي):

 22 عرو2،) رحيمو  السيد)ة()

حصة).

 72 (، السند5) حتيم  السيد)ة()

حصة).

الرزاق) عبد  كريم  السيد)ة()

السند5،))72)حصة).

 37 السند5،) لبنى  السيد)ة()

حصة).

 37 السند5،) منال  السيد)ة()

حصة).

 72 السند5،) احمد  السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)880.

(0(I
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NEGOCEMAR

H2S MULTISERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(

90000 ،، طنجة املغرب

H(S MULTISERVICES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

ليسبو2 اقامة البوغاز ) رقم ) - 

90000 طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار5 

.27291

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

1)0))تم اإلعالم) يناير) (06 املؤرخ في)

بوفاة الشريك احمد الوافي و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 دجنبر) (18 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

السيد)ة()رابحة الوافي))،))7)حصة.

السيد)ة()سعاد حويط،))))حصة.

السيد)ة()سامي الوافي،8))حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)620.

(06I

ماتينا ايمو

ماتينا ايمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ماتينا ايمو

10 زنقة الحرية الطابق 3 شقة 

) الدار البيراء ، 0)01)، الدار 

البيراء املغرب

ماتينا ايمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة ) الدار 

البيراء - 0)01) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2992(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ماتينا) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

ايمو.

شراء،) (- (: بإيجاز) غرض الشركة 
املخاز2) املستودعات،) وكراء) بيع 

واألرا�صي
-)الترويج العقار5

-)أعمال البناء

-)تجارة.

 10 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الدار) (( 3)شقة) زنقة الحرية الطابق)

البيراء) الدار  ((01(0 (- البيراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

3.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: قنروشن) العالي  عبد  السيد 

 1.0(0.000 بقيمة) حصة  (10.(00

درهم للحصة).

((: قنروشن) املصطفى  السيد 

 1.0(0.000 بقيمة) حصة  (10.(00

درهم للحصة).

 9.000 ( (: السيد عمر قنروشن)

حصة بقيمة)900.000)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

قنروشن) العالي  عبد  السيد 

الدار) ((0270 البيراء) عنوانه)ا()

البيراء)املغرب.

قنروشن) املصطفى  السيد 

الدار) ((0270 البيراء) عنوانه)ا()

البيراء)املغرب.

السيد عمر قنروشن عنوانه)ا()
البيراء) الدار  ((0270 البيراء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
قنروشن) العالي  عبد  السيد 
الدار) ((0270 البيراء) عنوانه)ا()

البيراء)املغرب
قنروشن) املصطفى  السيد 
الدار) ((0270 البيراء) ( عنوانه)ا()

البيراء)املغرب
السيد عمر قنروشن عنوانه)ا()
البيراء) الدار  ((0270 البيراء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772729.
(07I

NEGOCEMAR

DELTA PC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(
90000 ،، طنجة املغرب

DELTA PC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1 شارع 
الحديقة عي2 حياني - 90000 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.31061

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()احمد السند5)
 202 حصة اجتماعية من أصل) (19
رحيمو) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

عرو2 بتاريخ))))يناير)1)0).
تفويت السيد))ة()احمد السند5)
 202 حصة اجتماعية من أصل) (36
حتيم) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

السند5 بتاريخ))))يناير)1)0).
تفويت السيد))ة()احمد السند5)

 202 حصة اجتماعية من أصل) (36
كريم عبد) )ة() السيد) ( حصة لفائدة)
يناير) ((( بتاريخ) السند5  الرزاق 

.(0(1
تفويت السيد))ة()احمد السند5)
)16)حصة اجتماعية من أصل)202 
عبد هللا) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
يناير) ((( بتاريخ) السلمي  الشريفي 

.(0(1
تفويت السيد))ة()احمد السند5)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (19
منال) )ة() السيد) ( 202)حصة لفائدة)

السند5 بتاريخ))))يناير)1)0).
تفويت السيد))ة()احمد السند5)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (19
لبنى) )ة() السيد) ( حصة لفائدة) (202

السند5 بتاريخ))))يناير)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) ((8 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)880.

(08I

«OMEGA ENGINEERING«

»OMEGA ENGINEERING«
إعال2 متعدد القرارات

«OMEGA ENGINEERING«
 N°19 RUE(SURCOUF(RESID

 CHAHER(APT(N°6 – EL(JADIDA
، 24000، EL(JADIDA(MAROC
 »OMEGA ENGINEERING«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: رقم 19، 
زنقة سيركوف، إقامة شهير، الشقة 
6، الجديدة إقامة البشرى، رقم 2، 
الجديدة. 2000) الجديدة املعرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.10(71
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6))شتنبر)017)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
 ((00( زاو5) سعيد  السيد  تفويت 
حصة اجتماية لفائدة السيدة سعاد)

نجمي.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)
النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
على) الحصص  توزيع  بند  تعدبل 

الشركاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)1921).

(09I

FOUZMEDIA

SOCIETE ABRAJ ESSAADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE ABRAJ ESSAADA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 
عمر الريفي مكتب رقم 3 - 12000 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(9((7

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
حزيو2) عزيز  )ة() السيد) تفويت 
0)))حصة اجتماعية من أصل)0)) 
لحبيب) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

حزيو2 بتاريخ))))مارس)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)81983.

(10I

FOUZMEDIA

KENI PAWER SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

KENI PAWER SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 

أنوال  عمارة فلور5 11 مكتب رقم 2 

ميموزا - 12000 القنيطرة املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(8837

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تعيي2) ((0(1 أبريل) (12 املؤرخ في)

مريم) مسير جديد للشركة السيد)ة()

برنكوش كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)))0)8.

(11I

«OMEGA ENGINEERING«

»OMEGA ENGINEERING«
إعال2 متعدد القرارات

«OMEGA ENGINEERING«

 N°19 RUE(SURCOUF(RESID

 CHAHER(APT(N°6 – EL(JADIDA

، 24000، EL(JADIDA(MAROC

 »OMEGA ENGINEERING«

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: رقم 19، 

زنقة سيركوف، إقامة شهير، الشقة 

6، الجديدة  - - الجديدة املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.10(71

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)يونيو)0)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 

ب) الشركة  رأسمال  رفع  (1- مايلي:)

درهم عن طريق الحساب) (900.000

100.000)درهم) الجار5 للشركاء)من)

ل1.000.000)درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذ5  (:6-7 رقم) بند 

إلى) درهم مقسم  (1.000.000 مايلي:)

10.000)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم للحصة.)موزعة كمايلي:)محمد)

 100( شهيد:000))حصة اجتماعية)

نجمي:000)  سعاد  للحصة(.) درهم 

درهم) (100( اجتماعية) حصة 

للحصة(.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)011)).

(1(I

STE ANGLE DE GESTION SARL

JNANE TETOUAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريز5 تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوا2 ، 93000، تطوا2 املغرب

JNANE TETOUAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

أحمد الحريز5 تجزئة التمسماني 

رقم 6 - 93000 تطوا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JNANE(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.TETOUAN

مطعم و) (: غرض الشركة بإيجاز)

ممو2 الحفالت.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

التمسماني) تجزئة  الحريز5  أحمد 

رقم)6 - 93000)تطوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة صبحي اللة زهور):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: أحمد) الوهابي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

زهور) اللة  صبحي  السيدة 

ب) طنجة  رياض  مجمع  عنوانه)ا()

مجموعة)08)عمارة)03)ط)))رقم))0 

كزنايا)90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() أحمد  الوهابي  السيد 

تجزئة ابن خلدو2 درب)1))رقم)106 

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

زهور) اللة  صبحي  السيدة 

ب) طنجة  رياض  مجمع  عنوانه)ا()

مجموعة)08)عمارة)03)ط)))رقم))0 

كزنايا)90000)طنجة املغرب

عنوانه)ا() أحمد  الوهابي  السيد 

تجزئة ابن خلدو2 درب)1))رقم)106 

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)7)8.

(13I

NEGOCEMAR

STRIDER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(

90000 ،، طنجة املغرب

STRIDER  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9418

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 81 تجزئة 
مليكة طريق املطار الطابق االر�صي 

رقم 3 و رقم 2 - 90000 طنجة 
املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1022(1
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)8))أكتوبر)0)0))تم تعيي2)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الشامي الياس كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)6322.

(12I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

SOFICRED
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3000)، بني مالل املغرب
SOFICRED شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1) شارع 
احمد الحنصالي الطابق االول شقة 

) - 3000) بني مالل املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.10961

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)2))مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) الحنصالي  شارع احمد  ((1«
مالل) بني  ((3000  -  ( شقة) االول 
املغرب«)إلى)»اقامة هند الطابق االول)
شقة)3)شارع الحسن الثاني))-)3000) 

بني مالل))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)226.

(1(I

NEGOCEMAR

 MARKETING SERVICIOS
CALL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(

90000 ،، طنجة املغرب

 MARKETING SERVICIOS CALL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي نعمة 

شارع القاهرة رقم 7) - 93000 

تطوا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(7(19

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 شتنبر) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MARKETING SERVICIOS CALL

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز االتصال.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي نعمة)

 93000  -  (7 رقم) القاهرة  شارع 

تطوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد لريني عثما2):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد البويسيفي شريف الدين):))

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لريني عثما2 عنوانه)ا()حي)

طنجة) (90000  62 مستر خوش رقم)

املغرب.

السيد البويسيفي شريف الدين)
 (( حي بام بنسودة شارع) عنوانه)ا()

رقم)3) 30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد لريني عثما2 عنوانه)ا()حي)
طنجة) (90000  62 مستر خوش رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
12)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

0)0))تحت رقم)))18.

(16I

NEGOCEMAR

M&H LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(

90000 ،، طنجة املغرب
M&H(LOGISTIQUE  شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 0) - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1121(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (02
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M&H(: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. LOGISTIQUE
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبرائع.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

العربية) اململكة  شارع  العزيزية 

 -  (0 السعودية الطابق الثالث رقم)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( حمزة) زكر5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( حمزة) زكر5  السيد 

حي الزاودية شارع الشهيدة املسافر)

عائشة رقم)3 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( حمزة) زكر5  السيد 

حي الزاودية شارع الشهيدة املسافر)

عائشة رقم)3 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)276).

(17I

NEGOCEMAR

NEXOMARKETING CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(

90000 ،، طنجة املغرب

NEXOMARKETING CALL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي اللة 

شافية شارع ا رقم 6 الطابق الثاني 

مكتب رقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1022(1

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 أكتوبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):



9419 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

تفويت السيد))ة()عبد العالي لريني)
00))حصة اجتماعية من أصل)00) 
حصة لفائدة))السيد))ة()عثما2 لريني)

بتاريخ)12)أكتوبر)0)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
نونبر) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

0)0))تحت رقم)6662.
(18I

مكتب بازوك للمحاسبة

)WISOTRANS. Sarl )AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب بازوك للمحاسبة
زنقة امالل رقم2)1 سيد5 بوملا2 

كردميت تنجداد الرشيدية ، 
600))، تنجداد املغرب

WISOTRANS. Sarl )AU(  شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 
ايت عاصم فركلة العليا تنجداد 

الرشيدية - 600))  تنجداد  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
12781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. (WISOTRANS. Sarl (AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
تنجداد) العليا  فركلة  عاصم  ايت 
الرشيدية)-)600))))تنجداد))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: الحمبد) عبد  حجي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (10.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحمبد) عبد  حجي  السيد 
تغدوين) املسيرة  حي  عنوانه)ا()
  ((600 الرشيدية) تنجداد  الجديدة 

تنجداد))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الحمبد) عبد  حجي  السيد 
تغدوين) املسيرة  حي  عنوانه)ا()
  ((600 الرشيدية) تنجداد  الجديدة 

تنجداد))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)2021/525.
(19I

NEGOCEMAR

HAYCHMAYCH TRANS HT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(

90000 ،، طنجة املغرب
 HAYCHMAYCH TRANS HT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
اململكة العربية السعودية الطابق 
الثالث رقم 0) - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
10937(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 أكتوبر) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.HAYCHMAYCH TRANS HT
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع وطنيا و دوليا.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الطابق) السعودية  العربية  اململكة 
طنجة) (90000  -  (0 رقم) الثالث 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: يوسف) برادة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يوسف  برادة  السيد 
 90000 ( طريق العشاق فيال فريلة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  برادة  السيد 
  90000 ( طريق العشاق فيال فريلة)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونبر) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

0)0))تحت رقم))99).
((0I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

GSM SOURCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN(FES ، 30110، FES

MAROC
GSM SOURCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل ب 
)1 تخصيص طريق الوافا طريق 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6(7(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GSM (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.SOURCE

ملحقات) (: غرض الشركة بإيجاز)

واملتنقل-) الثابت  )التاجر  الهاتف)

تجارة.

محل ب) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

طريق) الوافا  طريق  تخصيص  (1(

فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: البوزيد5) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: محبوب) زينب  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد البوزيد5 عنوانه)ا()

مكرر الخنيفرة) (03 حي سطات 2 ر)

30000)الخنيفرة املغرب.

عنوانه)ا() محبوب  زينب  السيدة 

ضار) في  أرض  قطعة  (11 شارع) (13

لخمس فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد سعيد البوزيد5 عنوانه)ا()

مكرر الخنيفرة) (03 حي سطات 2 ر)

30000)الخنيفرة املغرب

عنوانه)ا() محبوب  زينب  السيدة 

ضار) في  أرض  قطعة  (11 شارع) (13

لخمس فاس)30000)فاس املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)29).

((1I

AJBAR CONSULTING

STE YOUBI DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES

املغرب

 STE YOUBI DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر 1 و ) 

املجمع السكني نخيل الرحمة م.ج 3 

عمارة 16 دار بوعزة - 3))7) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299(99

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.YOUBI DISTRIBUTION

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغذائية بالجملة و نصف الجملة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)متجر)1)و)

))املجمع السكني نخيل الرحمة م.ج)

3)عمارة)16)دار بوعزة)-)3))7))الدار)

البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 ( (: ( بوشتى) اليوبي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (.000 ( (: أحمد) اليوبي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوشتى  اليوبي  السيد 

عمارة) (6 س) م  (( الشرف) تجزئة 

الدار) ((0((0 ( الولفة) ((( شقة) ((

البيراء)املغرب.

عنوانه)ا() أحمد  اليوبي  السيد 

عمارة) (8 س) م  (( الشرف) تجزئة 

الدار) ((0((0 ( الولفة) (1( شقة) (1

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() بوشتى  اليوبي  السيد 

عمارة) (6 س) م  (( الشرف) تجزئة 

الدار) ((0((0 ( الولفة) ((( شقة) ((

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)12633.

(((I

NEGOCEMAR

 SOCIETE D›INTERVENTION

MARITIME DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NEGOCEMAR

 RUE HARIRI IMB HALIMA N°1(

90000 ،، طنجة املغرب

 SOCIETE D›INTERVENTION

MARITIME DU NORD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي العوامة 

) طريق ركايع زنقة 82 رقم )3 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.78917

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 دجنبر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بويزكار) احمد  )ة() السيد) تفويت 
00))حصة اجتماعية من أصل)00) 
ادريس) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بلعطار بتاريخ)16)دجنبر)0)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) ((1 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)93).

((3I

FOUZMEDIA

SOCIETE AZILAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE AZILAB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
موال5 عبدالعزيز وزنقة صالح الدين 
وواد املخاز2 بلوك ب مكتب رقم 3 - 

12000 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.2(09(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()عزيز حزيو2))2 
حصة اجتماعية من أصل))2)حصة)
حزيو2) لحبيب  )ة() السيد) ( لفائدة)

بتاريخ))))مارس)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم))8198.

((2I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بورتوس أدفيسوري 
أنترناسيونال

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد الخامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 22 ، 

90000، طنجة املغرب

بورتوس أدفيسور5 أنترناسيونال 

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8 شارع 

الكند5 إقامة سنتا كالرا II الطابق 

7 املكتب رقم 17 طنجة 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(29(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

بورتوس أدفيسور5 أنترناسيونال.

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

مواكبة) (- التقنية) و  االستراتيجية 

املقاوالت.

شارع) (8 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

الكند5 إقامة سنتا كالرا)II)الطابق)7 

املكتب رقم)17)طنجة)90000)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف امغي)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 8 السيد امغي يوسف عنوانه)ا()

مركب رياض الغندور5 تجزئة)8)فيال)

)) 90000)طنجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

 8 السيد امغي يوسف عنوانه)ا()
مركب رياض الغندور5 تجزئة)8)فيال)

)) 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم))0)21).

(((I

اتمانية الخلود

 L K ROZ (   ل ك روز ايمو ميك
) IMMO MEK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

اتمانية الخلود
عمارة ا )1 رقم 1 تجزئة املنصور 
مكناس ، 0)00)، مكناس املغرب
 L K ROZ (   ل ك روز ايمو ميك

IMMO MEK ( شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 8 
اقامة مالك 1 شارع الجيش امللكي 

مكناس 0)00) مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(30((
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ل ك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 L K ROZ IMMO (( ( ( روز ايمو ميك)

.( MEK
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)مختلفة).
 8 شقة) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
امللكي) الجيش  شارع  (1 اقامة مالك)

مكناس)0)00))مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (.(00 ( (: االمراني) السيد خالفة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: ( العبا�صي) الغني  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((.(00

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
االمراني عنوانه)ا() السيد خالفة 
1)شارع الجيش) اقامة مالك) (8 شقة)
مكناس) ((00(0 مكناس) امللكي 

املغرب.
العبا�صي)) الغني  عبد  السيد 
شارع) (1 كامليا) ((9 رقم) عنوانه)ا()
 (00(0 مكناس) السادس  محمد 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
االمراني عنوانه)ا() السيد خالفة 
1)شارع الجيش) اقامة مالك) (8 شقة)
امللكي مكناس)0)00))مكناس املغرب
العبا�صي)) الغني  عبد  السيد 
شارع) (1 كامليا) ((9 رقم) عنوانه)ا()
 (00(0 مكناس) السادس  محمد 

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1921.
((6I

بن علي لألستشارة ش م م

mouna event
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

بن علي لألستشارة ش م م
))9 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 20000، مراكش املغرب
mouna event  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي شقة 302 
عمارة 1 )1 الطابق 3 اقامة الفرل 

االزدهار - 20000 مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
1011(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تغيير) ((0(1 مارس) ((3 املؤرخ في)
 mouna event«(تسمية الشركة من

.(«(MOUNDA SERVICES«(إلى(«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2860.
((7I

FIGENOUV

RAHMA POLY TECH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 0)00)، مكناس املغرب
RAHMA POLY TECH شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 187 
شقة 1 حي فتيحة - 0)00) مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(3001

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.RAHMA POLY TECH
غرض الشركة بإيجاز):)-1)اشغال)
اشغال) ((- البناء) واشغال  مختلفة 

الكهرباء)-3)التصدير واالستراد.
عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)187 
0)00))مكناس) (- 1)حي فتيحة) شقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: سمير) اشبيرو  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سمير  اشبيرو  السيد 

النصر)) شارع  (1 شقة) (1( عمارة)

0)00))مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() سمير  اشبيرو  السيد 

النصر)) شارع  (1 شقة) (1( عمارة)

0)00))مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1890.

((8I

DIGITAL TARGET
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DIGITAL TARGET شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي حي حسن بن مبارك 

إقامة الخطابية عمارة ب الطابق 

األول رقم 3  - 20000 مراكش  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.108229

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):

البردعي) عادل  )ة() السيد) تفويت 

100)حصة اجتماعية من أصل)100 
حصة لفائدة))السيد))ة()رضا البردعي)

بتاريخ)31)دجنبر)0)0).



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9422

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مارس) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)02)3.

((9I

NADOFISC SARL

GARILLO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم ) الناضور ، 000)6، 

الناضور املغرب

GARILLO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي ازمانيا 

بني انصار - 0)0)6 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1937

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.GARILLO

و) بيع  (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توزيع املواد الغدائية

-)استيراد و تصدير

-)تجارة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي ازمانيا)

بني انصار)-)0)0)6)الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عبد هللا أوبيشو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا أوبيشو عنوانه)ا()

 6(0(0 انصار) بني  زروالة  حي 

الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد عبد هللا أوبيشو عنوانه)ا()

 6(0(0 انصار) بني  زروالة  حي 

الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))0)أبريل)

1)0))تحت رقم)668.

(30I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

PIONEER INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL

 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC

PIONEER INDUSTRIES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 21 

بلوك 3 تجزئة فدوى بنسودة فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

672(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PIONEER INDUSTRIES

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزراعية- و  الفالحية  املنتجات 

التصدير و االستيراد-التداول.

 21 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

بلوك)3)تجزئة فدوى بنسودة فاس)-)

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 37( ( (: الشيخي) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد يوسف صالح):)))37)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

شاشيكانت) سانجا5  السيد 

 100 حصة بقيمة) (((0 ( (: جوكليكر)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادريس الشيخي عنوانه)ا()

)1)حي االمل ملعب الخيل الدكارات))

30000)فاس املغرب.

عنوانه)ا() صالح  يوسف  السيد 

تجزئة الرما2 عمارة)71)رقم)2)عي2)

الشق))0000))الدار البيصاء)املغرب.

شاشيكانت) سانجا5  السيد 

طنطا2) شارع  عنوانه)ا() جوكليكر 

اقامة نزهة)1)طابق)1)شقة)3)بوركو2)

الدار البيصاء))30000)الدار البيصاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد ادريس الشيخي عنوانه)ا()

)1)حي االمل ملعب الخيل الدكارات))

30000)فاس املغرب

عنوانه)ا() صالح  يوسف  السيد 

تجزئة الرما2 عمارة)71)رقم)2)عي2)

الشق))0000))الدار البيصاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1916.

(3(I

COMPTABLE

BORANE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES(N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA(MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

BORANE TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 16 رقم 

حي 79 الكوش سيد5 قاسم - 000) 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(6((9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()خليد السليماني)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((00

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()كريم))

املوقف بتاريخ))0)مارس)1)0).

الرحيم) عبد  )ة() السيد) تفويت 

السليماني)00))حصة اجتماعية من)

السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)

مارس) (0( املوقف بتاريخ) ( كريم) )ة()

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)00).

(33I

ائتمانية مومن

BROTHERS MHANNI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية مومن

)3 زنقة سبتة بوعرفة، 00)61، 

بوعرفة املغرب
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BROTHERS MHANNI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 381 شارع 
املقاومة - 00)61 بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

883
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BROTHERS MHANNI
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) البرائع  نقل  الحفالت،)
األشغال) و  البناء) في  مقاول  الغير،)
العامة،تاجر) ،التغذية  املختلفة)

مستلزمات املكتب بالجملة.
عنوا2 املقر االجتماعي):)381)شارع)

املقاومة)-)00)61)بوعرفة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
200)حصة) ( (: السيد منهي يوسف)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (300 ( (: السيد منهي رشيد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 300 ( (: الدين) نور  منهي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد منهي يوسف عنوانه)ا()رقم)
)0)اقامة منهي شارع املقاومة))00)61 

بوعرفة املغرب.
رقم) السيد منهي رشيد عنوانه)ا()
بوعرفة) (61(00 ( شارع املقاومة) (0(

املغرب.
عنوانه)ا() نورالدين  منهي  السيد 
الخرراء) املسيرة  شارع  ((36 رقم)

00)61)بوعرفة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد منهي يوسف عنوانه)ا()رقم)

)0)اقامة منهي شارع املقاومة))00)61 

بوعرفة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)2021/13.

(32I

AL HISBA FISC  

CALX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55  2EME

ETAGE(N° 6 SIDI(BERNOUSSI-

 CASABLANCA ، 20600،

CASABLANCA MAROC

CALX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق الثاني الرقم 3 

املعاريف الدار البيراء - 0330) 

الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299793

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.CALX(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)

العقار5.

األشغال) مختلف  في  مقاول  (-

العمومية.

و) التسيير  شؤو2  في  مستشار  (-

التكنولوجيا.

عموما كل العمليات التجارية) ( (-
املنقولة) غير  او  املنقولة  املالية  (،
مباشرة) غير  او  مباشرة  املرتبطة 
بالهدف املذكور أعاله))و التي تساهم)

في تنمية الشركة.
زنقة) (67 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
 3 الرقم) الثاني  الطابق  بالل  عزيز 
 (0330 (- البيراء) الدار  املعاريف 

الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
00))حصة) ( (: السيد عصام هدا)

بقيمة)100)درهم للحصة).
عبد) بن  محمد  بن  خالد  السيد 
بقيمة) حصة  ((00 ( (: الخويطر) هللا 

100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() هدا  عصام  السيد 
مدينة لندEC(P (E(2))لند2 انجلترا.

السيد خالد بن محمد بن عبد هللا)
الرياض) مدينة  عنوانه)ا() الخويطر 
العربية) اململكة  الرياض  (11(23

السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() هدا  عصام  السيد 
مدينة لندEC(P (E(2))لند2 انجلترا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)120)77.

(3(I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

BEAUTE FLEUR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات املحاسباتية 
والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب رقم 6 ، 

100)3، جرسيف املغرب

BEAUTE FLEUR  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 

خلدو2 قسارية املركز الرقم 2 - 

100)3 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(02(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. BEAUTE FLEUR

غرض الشركة بإيجاز):)بيع اللوازم)

الطبية)-التجارة.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 -  2 ابن خلدو2 قسارية املركز الرقم)

100)3)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( الشارفي) سناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا() الشارفي) السيدة سناء)

 3(100 ( هللا) عبد  ملك  تجزئة 

جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

)عنوانه)ا() الشارفي) السيدة سناء)

 3(100 ( هللا) عبد  ملك  تجزئة 

جرسيف املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)1057/2021.

(36I

INASS BUSINESS CENTRE

BUILDING ALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

INASS BUSINESS CENTRE

 AV PRINCE MLY ABDELLAH

 RESIDENCE TAOUFIK N°(2

 APPARTEMENT(N°11 ETAGE 3 ،

90000، TANGER(MAROC

BUILDING ALU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 

كريمة رقم )) طريق الرباط  - 

90000 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.70067

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(1 مارس) (18 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (900.000« قدره)

»1.000.000)درهم«)إلى)»1.000.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)89)3.

(37I

EURO ACCOUNTING HOUSE

ACHE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .7(

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

ACHE شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 5 

شارع ر و شارع ف عمارة 6 - املنطقة 

السكنية 6  - 2000) الجديدة  

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

17973

 11 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.ACHE(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

البيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التواصل.) تكنولوجيا  و  ( عبر وسائل)

بالشحن) البيع  الرقمي  التسويق 

االستيراد و التصدير)-)

الدراسات االستشارات التجارة و)

التكوين.

شارع 5) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

شارع ر و شارع ف عمارة)6)-)املنطقة)

الجديدة)) ((2000  -   6 السكنية)

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

مورشيد) ر�صى  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مورشيد) ر�صى  محمد  السيد 

الكند5) نهج  (( منطقة) (9 عنوانه)ا()

اململكة) ( الجديدة) ((2000 حي املنار)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

مورشيد) ر�صى  محمد  السيد 

الكند5) نهج  (( منطقة) (9 عنوانه)ا()

اململكة) ( الجديدة) ((2000 حي املنار)

املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)6307).

(38I

global(finance(and(management(sarl(au

 El Baz Travaux 
 D›Aménagement Et

Décoration
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 global(finance(and(management

sarl au

الفردوس GH 17 عمارة )19 رقم 2 

االلفة الحي الحسني ، 0000)، الدار 

البيراء املغرب

 El Baz Travaux 

 D›Aménagement Et Décoration

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

183 شارع مثنى بن حارثة 

البرنو�صي الدارالبيراء - 0610)  

الدارالبيراء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.38(8(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)2))فبراير)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»183)شارع مثنى بن حارثة البرنو�صي)

الدارالبيراء)-)0610)))الدارالبيراء))

»161)شارع عبد املومن) إلى) املغرب«)
(- املغرب) الدارالبيراء) (12 رقم)

)002)))الدارالبيراء))))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم))09)77.

(39I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE ZINEB DESIGN
SARL-AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
SOCIETE ZINEB DESIGN SARL-
AU شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقـم ))  
باب الكـــيســة  م ق   فـــاس - 30000 

فــاس املـغـرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
672(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (30
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
SOCIETE ZINEB DESIGN SARL-

.AU
غرض الشركة بإيجاز):)النـجــارة و)

النجــادة))
و) الخشب  انواع  جـمـيـع  تـصـنـيـع 

الفلي2.
  (( رقـم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
 30000 (- فـــاس) ( ( باب الكـــيســة))م ق)

فــاس املـغـرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: صــابـر) ( السيد يــوســف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

صــابـر عنوانه)ا() ( ـيــوســف) السيد)
رقـم)1)))باب الكـــيســة)))))م ق))فـــاس)

30000)فــاس املـغـرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

صــابـر عنوانه)ا() ( ـيــوســف) السيد)
رقـم)1)))باب الكـــيســة)))))م ق))فـــاس)

30000)فــاس املـغـرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1534/2021.

(20I

PHARMACIE BAB SALMIA

MCB INVEST
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCB(INVEST  SARL(AU

) زنقة أبو آالء زهار حي املستشفيات 

، 0360)، الدار البيراء املغرب

MCB INVEST  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) زنقة أبو 

آالء زهار حي املستشفيات  - 0360) 

الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MCB (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)تجارة.
عنوا2 املقر االجتماعي):)))زنقة أبو)
 (0360 (- ( آالء)زهار حي املستشفيات)

الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() جميل  سحراو  السيد 
الدار) ((02(0 زنقة ال فيزير بولو) ((2

البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() جميل  سحراو  السيد 
الدار) ((02(0 زنقة ال فيزير بولو) ((2

البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))06)77.
(21I

ETS COMPTA HOUSE

MIHAD AUTO ECOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

MIHAD AUTO ECOLE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 
رقم )1 خنيفرة - 2000) خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3769
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MIHAD AUTO ECOLE

سيارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التعليم.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 (2000 (- خنيفرة) (1( رقم) الرحمة 

خنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: القا�صي) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: عبيد) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم القا�صي عنوانه)ا()
الجيش) مكرر حي  ((3 رقم) (0( زنقة)

خنيفرة) ((2000 خنيفرة) امللكي 

املغرب.

عنوانه)ا() عبيد  السيدة خديجة 
الجيش) مكرر حي  ((3 رقم) (0( زنقة)

خنيفرة) ((2000 خنيفرة) امللكي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد ابراهيم القا�صي عنوانه)ا()
الجيش) مكرر حي  ((3 رقم) (0( زنقة)

امللكي خنيفرة)2000))خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

1)0))تحت رقم)126.

(2(I

ADEV CONSULTING

WAFA ELEGANCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADEV CONSULTING

 ROUTE(DE(TANGER(KM 5 ،

93000، TETOUAN(Maroc

WAFA ELEGANCE شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم 770 - 000)9 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
6079

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 WAFA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.ELEGANCE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة بالتقسيط).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 9(000  -  770 الجديد رقم) املغرب 

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: البردو2) وفاء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() البردو2  وفاء) السيدة 
الخطاب)) إبن  عمر  شارع  ((1 رقم)

000)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() البردو2  وفاء) السيدة 
الخطاب) إبن  عمر  شارع  ((1 رقم)

000)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم))7).
(23I
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ائتمائية املحاسبة

SARIMTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمائية املحاسبة

شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،90000 ، 12 شبوط رقم

املغرب

SARIMTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

السني محمد رقم 3 مراب مدخله 
زنقة )1 رقم 8 حي الزاودية - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(1(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((6

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SARIMTEX

غرض الشركة بإيجاز):)النسيج و)

األلبسة.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

مدخله) مراب  (3 رقم) محمد  السني 
زنقة))1)رقم)8)حي الزاودية)-)90000 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أحمد) بنعيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أحمد  بنعيم  السيد 

السواني هارو2 الرشيد زنقة)))أ رقم)

)) 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() أحمد  بنعيم  السيد 
السواني هارو2 الرشيد زنقة)))أ رقم)

)) 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21168).

(22I

cabinet(fiduciaire(zghoud

ODI BUILDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

ODI BUILDING SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 
ٱبراهيم الرودني شارع سينا إقامة 

بثهوفن ) الطابق 3 رقم )8 - 90000  
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11((17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ODI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BUILDING SARL
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)بكل أنواعه..
ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
إقامة) سينا  شارع  الرودني  ٱبراهيم 
بثهوفن)))الطابق)3)رقم))8 - 90000  

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
00.000).))درهم،)مقسم كالتالي:

 8.200 ( (: السيد))وخايشو يوسف)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 8.300 ( (: أحمد) ادهنا  ( السيد)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 8.300 ( (: السيد الدري�صي العربي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))وخايشو يوسف عنوانه)ا()
حي بدروين الشرقية اكزناية)90000 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا() أحمد  ادهنا  ( ( السيد)
 90000 اجزناية) بدروين  مدشر 

طنجة املغرب.
السيد الدري�صي العربي عنوانه)ا())
حي الفرحيي2 اجزناية)90000)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد))وخايشو يوسف عنوانه)ا()
حي بدروين الشرقية اكزناية)90000 

طنجة املغرب
عنوانه)ا()) أحمد  ادهنا  ( ( السيد)
 90000 اجزناية) بدروين  مدشر 

طنجة املغرب
السيد الدري�صي العربي عنوانه)ا())
حي الفرحيي2 اجزناية)90000)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3661.
(2(I

FUTURE CONSEIL

BAKRAOUI CASH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
0) زنقة يوسف بن تاشفي2 الطابق 

األول ، 6100)، برشيد املغرب
BAKRAOUI CASH شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 62 

الطابق األر�صي حي الحسني برشيد - 

1600) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(07(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BAKRAOUI CASH

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال

استخالص جميع الفواتير.
 62 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

الطابق األر�صي حي الحسني برشيد)-)

1600))برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: البكراو5) السيد ر�صى 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

البكراو5 عنوانه)ا() السيد ر�صى 

برشيد) ج  ايمونوادا5  تجزئة  ((1

1600))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

البكراو5 عنوانه)ا() السيد ر�صى 

برشيد) ج  ايمونوادا5  تجزئة  ((1

1600))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم))3).

(26I
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sofoget

delices ben abdou
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

delices ben abdou  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

زنقة روزفلت معمل سانسوس - 

12000  القنيطرة  املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.((1(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تعيي2) ((0(1 أبريل) (08 املؤرخ في)

عابي)) مسير جديد للشركة السيد)ة()

سمير كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)073)8.

(27I

sofoget

MHTB
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MHTB شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

9) إقامة موال5 عبدالعزيز شارع 

موال5 عبدالعزيز رقم 2 - 12000  

القنيطرة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.MHTB(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة و أ عمال البناء.

عنوا2 املقر االجتماعي):))القنيطرة)

شارع) عبدالعزيز  موال5  إقامة  ((9

  12000  -  2 رقم) عبدالعزيز  موال5 

القنيطرة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))عبدالحكيم ميما):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

)السيد))عبدالحكيم ميما):)1000 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

ميما) عبدالحكيم  ( السيد)

  12000 ( القنيطرة) ( عنوانه)ا()

القنيطرة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد عبدالحكيم ميما عنوانه)ا())

القنيطرة))12000))القنيطرة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)098)8.

(28I

M&H(FINANCIAL(SERVICES

 SBR MOTORS

EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M&H(FINANCIAL(SERVICES

شارع الداخلة رقم )0 شقة 02 

سيد5 بنور ، 0)23)، سيد5 بنور 

املغرب

 SBR MOTORS EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 198 

تجزئة االنوار سيد5 بنور - 0)23) 

سيد5 بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3037

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SBR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MOTORS EQUIPEMENT

:)التجارة و) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة.

 198 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 (23(0 (- تجزئة االنوار سيد5 بنور)

سيد5 بنور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الدين) فخر  الكرد5  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) فخر  الكرد5  السيد 
السكر5) الحي  أو  بلوك  (( عنوانه)ا()

بنور) سيد5  ((23(0 بنور) سيد5 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الدين) فخر  الكرد5  السيد 
السكر5) الحي  أو  بلوك  (( عنوانه)ا()

بنور) سيد5  ((23(0 بنور) سيد5 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيد5 بنور))بتاريخ)-)تحت)

رقم)))39.

(29I

PHARMACIE BAB SALMIA

PHARMACIE BAB SALMIA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

PHARMACIE BAB SALMIA

02) محج 6 نونبر قرية الجماعة ، 

0060)، الدارالبيراء املغرب

 PHARMACIE BAB SALMIA

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي 02) محج 

6 نونبر قرية الجماعة - 0060) 

الدارالبيراء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

310867

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تغيير) ((0(1 مارس) (30 املؤرخ في)

 PHARMACIE« تسمية الشركة من)

 PHARMACIE« إلى) (»BAB SALMIA

.(«(LOUBNANE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)81)773.

((0I
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M&H(FINANCIAL(SERVICES

 DAME DU TISSAGE

BANOURI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M&H(FINANCIAL(SERVICES

شارع الداخلة رقم )0 شقة 02 

سيد5 بنور ، 0)23)، سيد5 بنور 

املغرب

 DAME DU TISSAGE BANOURI

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )0 شارع 

الداخلة شقة 02 سيد5 بنور - 

0)23) سيد5 بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3039

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAME(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.DU TISSAGE BANOURI

الزرابي) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) الحياكة  و  بالصوف  التقليدية 

أشغال التزيي2.

)0)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

(- بنور) سيد5  (02 شقة) الداخلة 

0)23))سيد5 بنور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة امليني الطاهرة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة امليني الطاهرة عنوانه)ا()
 (23(0 بنور) سيد5  (1 القرية) دوار 

سيد5 بنور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة امليني الطاهرة عنوانه)ا()
 (23(0 بنور) سيد5  (1 القرية) دوار 

سيد5 بنور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بنور) بسيد5  االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)3)39.

((1I

cafdeco

ROQUETTE ET PARMESAN
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafdeco
 rue(al(wahda 5éme(étage

 imm 110 casablanca ، 20500،
casablanca maroc

 ROQUETTE ET PARMESAN
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )) أ 

شارع رحال املسكيني الدارلبيراء - 
0130) الدارلبيراء املغريب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
28(233

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ROQUETTE ET PARMESAN

سناك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيتزا.

أ) ((( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- شارع رحال املسكيني الدارلبيراء)

0130))الدارلبيراء)املغريب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اسماعيل العلو5 الفريلي)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (100 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسماعيل العلو5 الفريلي)
11)الرقم) عنوانه)ا()تجزئة كنزة زنقة)
8)بولو)00)0))الدارالبيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

السيد اسماعيل العلو5 الفريلي)
11)الرقم) عنوانه)ا()تجزئة كنزة زنقة)

8)بولو)00)0))الدارلبيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يناير)1)0))تحت رقم)761139.
(((I

Fiduciaire MORBIHA

 RIFCREATORS AGENCY
SARL

تأسيس شركة املساهمة

Fiduciaire MORBIHA
حي أوالد بوطيب سكتور أ. زنقة ) 

رقم 16. الناضور، 000)6، الناضور 
املغرب

 RIFCREATORS AGENCY SARL
»شركة املساهمة« 

وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي أوالد 
ميمو2 رقم 10 زنقة )3 الناضور -، 

000)6 الناضور  املغرب
إعال2 عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(1(87
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(0 غشت) (0(

األسا�صي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.RIFCREATORS AGENCY SARL

تصميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواقع االنترنت).

:)حي أوالد) عنوا2 املقر االجتماعي)
(- الناضور) (3( زنقة) (10 ميمو2 رقم)

000)6)الناضور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 (0.000 الشركة) رأسمال  ويبلغ 

درهم،

مقسم كالتالي:

 10.000 ( (: السيد الشاو5 محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد زكرياء)السوداني):))10.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

مجلس) أعراء) أو  املتصرفو2 

الرقابة:)

السيد الشاو5 محمد بصفته)ا()

مدير عنوانه)ا()شارع محمد الخامس)
تابركت) سال  (16 رقم) (1 أدم) اقامة 

1000))سال الرباط))املغرب

السيد زكريا السوداني بصفته)ا()

 1( حى اصبانن رقم) مدير عنوانه)ا()
الناضور) (6(000 الناضور) (38 زنقة)

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته) السيد الشاو5 محمد)

مدير عنوانه)ا()شارع محمد الخامس)
تابركت) سال  (16 رقم) (1 أدم) اقامة 

1000))سال الرباط))املغرب

األسا�صي) النظام  مقتريات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

في) (( يشكل) االسا�صي  االحتياط 

املئة من أرباح الشركة.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
بحقوق) يتميزو2  الشريكا2 

متساوية.



9429 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

بقبول) متعلقة  مقتريات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيي2 جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ)9))دجنبر)

0)0))تحت رقم))282.

((2I

Consultation internationale  6870  

JUNEKOR
إعال2 متعدد القرارات

  Consultation internationale

6870
شارع محمد الخامس فراء يسرى 

الطابق 10 رقم ))3 ، 0100)، الدار 

البيراء املغرب

JUNEKOR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية مجاط . تجزئة 6)3 - - 

مكناس املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.292(2(

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)1))نونبر)0)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ5  (:01 رقم) قرار 

من) االجتماعي  املقر  تحويل  مايلي:)

تجزئة) مجاط  الصناعية  املنطقة 

ايت) زنقة  زاوية  الى  بمكناس  (3(6

الخامس. محمد  شارع  و  باعمرا2 

7.الشقة701  »ب«.الطابق) العمارة)

الصخور السوداء)الدار البيراء

على) ينص  الذ5  (:0( رقم) قرار 

فتح فرع للشركة ب املنطقة) مايلي:)

 3(6 تجزئة) (. مجاط) الصناعية 

مكناس

على) ينص  الذ5  (:03 رقم) قرار 

في) تعيي2 مسير لفرع الشركة  مايلي:)

شخص السيد عبد الحق امغار

على) ينص  الذ5  (:02 رقم) قرار 

مايلي:)تمديد غرض الشركة

على) ينص  الذ5  (:0( رقم) قرار 

االسا�صي) النظام  تحيي2  مايلي:)

للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذ5  (:02 رقم) بند 

من) االجتماعي  املقر  تحويل  مايلي:)

تجزئة) مجاط  الصناعية  املنطقة 

ايت) زنقة  زاوية  الى  بمكناس  (3(6

الخامس. محمد  شارع  و  باعمرا2 

7.الشقة701  »ب«.الطابق) العمارة)

و) الدار البيراء) ( الصخور السوداء)

فتح فرع للشركة

على) ينص  الذ5  (:03 رقم) بند 

مايلي:)توسيع غرض))الشركة

على) ينص  الذ5  (:13 رقم) بند 

مايلي:)تعيي2 السيد عبد الحق امغار)

 R72737 الوطنية) للبطاقة  الحامل 

.القاطن ب املركب سيد5 بوعفيف)

مسير) الحسيمة  اوعل  يوسف  ايت 

لفرع الشركة

بند رقم)9):)الذ5 ينص على مايلي:)

تحيي2 النظام االسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)2)7700.

(((I

SELECTRADO

SELECTRADO
إعال2 متعدد القرارات

SELECTRADO

 PLACE ABOU BAKER 3(

 ESSADIQ(APPT(N°7 AGDAL

 RABAT- Maroc ، 20520، RABAT

MAROC

SELECTRADO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: ساحة أبو 

بكر الصادكي )3 شقة 7 أكدال - - 

الرباط  املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.10(627

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)فبراير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:01 رقم) قرار 
عبد) زيوط  السيد  تفويت  ( مايلي:)
حصة اجتماعية من) ((000 السالم)
اصل)000))حصة اجتماعية لفائدة)

السيد اقصبي صالح الدين
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:))
الدين) اقصبي صالح  السيد  ( تعيي2)

مسير وحيد للشركة))املغرب
على) ينص  الذ5  (:03 رقم) قرار 
السيد زيوط) ( قبول استقالة) مايلي:)
مسير)) منصب  من  السالم  عبد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

مالك الشركة)
على) ينص  الذ5  (:17 رقم) بند 

مايلي:))تسيير الشركة)
بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)

رأس مال الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (0( بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم))306.
((6I

NOVATIS

NOVATIS
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة)

NOVATIS
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

NOVATIS شركة املساهمة
وعنوا2 مقرها االجتماعي  شارع 
أبو املعتز إقامة لوجويو ) الطابق 

1 الشقة ) - 0000) الدار البيراء 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.321(79
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) (0( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
التجميل) مستحررات  -استيراد 
مستحررات) لصناعة  املخصصة 
واملبيدات) الجسم  لنظافة  التجميل 

البيولوجية
-تصنيع وتوزيع األجهزة الطبية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 30 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)2)2)77.

((7I

STE COMPTAZUR

STE ARCHI-VILLE SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE COMPTAZUR
زنقة واد5 املخاز2 رقم 17 تازة 
السفلى تازة، 000)3، تازة املغرب
 STE ARCHI-VILLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول رقم 3 عمارة املالحي شارع 
الرباط تازة  تازة  000)3 تـــــازة  

اململكة املغربية 
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ARCHI-VILLE SARL AU
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الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)
املعمارية).

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
شارع) املالحي  عمارة  (3 رقم) االول 
الرباط تازة))تازة))000)3)تـــــازة))اململكة)

املغربية).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سفيا2 عبد البار5 الزوخ))
درهم) (100 بقيمة) حصة  (900 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سفيا2 عبد البار5 الزوخ))
هللا) رزق  تجزئة  (1( رقم) عنوانه)ا()
تـــــازة اململكة) (3(000 ( يناير) (11 زنقة)

املغربية).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد سفيا2 عبد البار5 الزوخ))
هللا) رزق  تجزئة  (1( رقم) عنوانه)ا()
تـــــازة اململكة) (3(000 ( يناير) (11 زنقة)

املغربية)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)32.

((8I

HORIZON LINES SARL

 COMPLEXE DE SERVICE
RIFFIENNE

إعال2 متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيد5، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93020، تطوا2 املغرب

 COMPLEXE DE SERVICE
RIFFIENNE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: حومة 

 ،A البرارك، عمارة الريفيي2 9، بلوك
الطابق األر�صي، رقم 12،  - 93100 

الفنيدق املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.3289

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)يناير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

الريفيي2،) كونديسة،) (،3 كلم) من 

عمارة) البرارك،) إلى حومة  الفنيدق،)

الريفيي2)9،)بلوك)A،)الطابق األر�صي،)

رقم)12،)الفنيدق

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  النشاط  تغيير 

الحفالت،) متعهد  كالتالي:) ليصبح 

التسيير والخدمات.

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

طه) السيد  إستقالة  على  املصادقة 

كامل) الجنسية  مغربي  الديبوني،)

بن) حي  بالفنيدق،) القاطن  األهلية،)

من مهامه كمسير ومتصرف) ديبا2،)

وتعيي2 السيد احمد) بإسم الشركة،)

كامل) الجنسية،) مغربي  الديبوني،)

بن) حي  بالفنيدق،) القاطن  األهلية،)

الثالث،) الطابق  ص،) بلوك  ديبا2،)

كمسير ومتصرف باسم) (،1( الشقة)

وتخويله) محددة  غير  ملدة  الشركة 

صالحية التوقيع باسم الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

النشاط اإلجتماعي))للشركة

بند رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)

املقر اإلجتماعي للشركة

بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)

التسيير وادارة الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)788.

((9I

Norsudex

NORSUDEX
شركة املساهمة

توسيع نشاط الشركة)

Norsudex
 Jeesr(Industries – Lot(Al(Baraka
 – Rue(Al(Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid
MAROC

NORSUDEX شركة املساهمة
وعنوا2 مقرها االجتماعي شارع أبو 

املعتز إقامة لوجويو ) الطابق 1 
الشقة ) - 0000) الدار البيراء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.2109(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) (0( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
مستحررات) منتجات  -استيراد 
لتصنيع) املخصصة  التجميل 
الجسم) وصحة  التجميل  منتجات 

واملبيدات البيولوجية
-تصنيع وتوزيع األجهزة الطبية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 30 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)))2)77.
(60I

ste controle balance sarl

SOCIETE  BOUNYAN DALYA
شركة التوصية باألسهم 

تحويل الشكل القانوني للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
  SOCIETE  BOUNYAN(DALYA

شركة التوصية باألسهم 
و عنوا2 مقرها االجتماعي حي  

االنارة 3 رقم 109 مكناس - 0000) 
مكناس .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.3((31

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)1))دجنبر)0)0))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

»شركة ذات) إلى) (« التوصية باألسهم)

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))191.

(61I

Jeesr Industries

JEESR INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

Jeesr Industries

 Lot(Al(Baraka – Rue(Al

 Wattasiyine – zone(Industrielle

، 26202، Berrechid(MAROC

JEESR INDUSTRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي شارع أبو 

املعتز إقامة لوجويو ) الطابق 1 

الشقة ) - 0000) الدار البيراء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.((080(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (0( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مستحررات) منتجات  -إستيراد 

لتصنيع) املخصصة  التجميل 

الجسم) وصحة  التجميل  منتجات 

واملبيدات البيولوجية

-تصنيع وتوزيع األجهزة الطبية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 30 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)1)2)77.

(6(I
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إئتمانيات الدريوش

5G TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 28 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

G TRANSPORT SARL) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الشرفاء بير الرمل خميس الساحل  - 

000)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 (G (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRANSPORT SARL

 Transport(:(غرض الشركة بإيجاز

 de marchandises pour le compte

.d’autrui

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الشرفاء)بير الرمل خميس الساحل))-)

000)9)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: زينب) بنطالب  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: ( ( بنطالب سعيد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زينب  بنطالب  السيدة 

الرقم) (01 الطابق) (6-1 تجزئة واكريم)

2 000)9)العرائش املغرب.

السيد بنطالب سعيد)))عنوانه)ا()
 01 02)الطابق) تجزئة واكريم الشقة)
الرقم)186   000)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() زينب  بنطالب  السيدة 
الرقم) (01 الطابق) (6-1 تجزئة واكريم)

2 000)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)227.

(63I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 GROUPE AL ANDALUS
SIGNATURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
 GROUPE AL ANDALUS

SIGNATURE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سانية 
الرمل شارع ابن سينا محل رقم 6) - 

93000 تطوا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9131
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 GROUPE AL ANDALUS (:

.SIGNATURE
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.

سانية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 (6 الرمل شارع ابن سينا محل رقم)

- 93000)تطوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

20.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 STE GROUPE الشركة)

  PROMOTION( TETOUAN( :

00.000))حصة بقيمة)0.000.000) 

درهم للحصة).

 30.000 ( (: السيد إلياس املهد5)

درهم) (3.000.000 بقيمة) حصة 

للحصة).

 (0.000 ( (: السيدة فرح اإلدري�صي)

درهم) ((.000.000 بقيمة) حصة 

للحصة).

 (0.000 ( (: املهد5) لينة  السيدة 

درهم) ((.000.000 بقيمة) حصة 

للحصة).

 (0.000 ( (: املهد5) عنبر  السيدة 

درهم) ((.000.000 بقيمة) حصة 

للحصة).

 (0.000 ( (: املهد5) كنزة  السيدة 

درهم) ((.000.000 بقيمة) حصة 

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 STE GROUPE الشركة)

 PROMOTION TETOUAN

عنوانه)ا()شارع يوسف ابن تاشفي2)
رقم)18 93000)تطوا2 املغرب.

عنوانه)ا() املهد5  إلياس  السيد 

الصنوير) إقامة  القادرية  تجزئة 

طنجة) (90000  2 رقم) ف  بلوك  ((

املغرب.

السيدة فرح اإلدري�صي عنوانه)ا()

الصنوير) إقامة  القادرية  تجزئة 

طنجة) (90000  2 رقم) ف  بلوك  ((

املغرب.

عنوانه)ا() املهد5  لينة  السيدة 

الصنوير) إقامة  القادرية  تجزئة 

طنجة) (90000  2 رقم) ف  بلوك  ((

املغرب.

عنوانه)ا() املهد5  عنبر  السيدة 
الصنوير) إقامة  القادرية  تجزئة 
طنجة) (90000  2 رقم) ف  بلوك  ((

املغرب.
عنوانه)ا() املهد5  كنزة  السيدة 
الصنوير) إقامة  القادرية  تجزئة 
طنجة) (90000  2 رقم) ف  بلوك  ((

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
املوفق) األمي2  محمد  السيد 
 931(0 الكولف) تجزئة  عنوانه)ا()

مرتيل املغرب
عنوانه)ا() املهد5  إلياس  السيد 
 ( الصنوير) إقامة  القادرية  تجزئة 
بلوك ف رقم)2 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)811.

(62I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

ALIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE(WILAYA(B1 BLOC
 B1 ENTRE(SOL(N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC
ALIMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني رقم 11 الطابق الثاني 
رقم 8 - 93000 تطوا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9067
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ALIMMO

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الثاني) الطابق  (11 رقم) الزرقطوني 
رقم)8 - 93000)تطوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الزهرة ابن عبد الوهاب)

درهم) (((.000 حصة بقيمة) (((0 ( (:

للحصة).

((: الوهاب) عبد  ابن  علي  السيد 

درهم) (((.000 بقيمة) حصة  (((0

للحصة).

الوهاب) عبد  ابن  مريم  السيدة 

درهم) (((.000 حصة بقيمة) (((0 ( (:

للحصة).

الوهاب) عبد  ابن  ادريس  السيد 

درهم) (((.000 حصة بقيمة) (((0 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الزهرة ابن عبد الوهاب)

شارع عالل الفا�صي اقامة) عنوانه)ا()

الحمراء)بلوك ب الطابق الثالث شقة)
رقم)10 93000)تطوا2 املغرب.

الوهاب) عبد  ابن  مريم  السيدة 

عنوانه)ا()شارع محمد داود رقم)62) 

93000)تطوا2 املغرب.

الوهاب) عبد  ابن  ادريس  السيد 

عنوانه)ا()شارع محمد داود رقم)62) 

93000)تطوا2 املغرب.

الوهاب) عبد  ابن  علي  السيد 

عنوانه)ا()شارع محمد داود رقم)62) 

93000)تطوا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الوهاب) عبد  ابن  علي  السيد 

عنوانه)ا()شارع محمد داود رقم)62) 

93000)تطوا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)9)7.

(6(I

ripartners sarl

STE SAFIOT FISH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc
STE SAFIOT FISH SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قبو1100 
برج الناظورحي سيد5 بوزيد اسفي 

- 26000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11277
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. SAFIOT FISH SARL
-أسماك) (: غرض الشركة بإيجاز)
مملحة أو متبلة أو جافة أو مدخنة)،...)

)تاجر()في شبه الجملة
أو) )التاجر  والتصدير) -االستيراد 

الوسيط(.
طازجة) معلبة  أسماك  -توزيع 

ومجمدة).
عنوا2 املقر االجتماعي):)قبو1100 
برج الناظورحي سيد5 بوزيد اسفي)-)

26000)اسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسكير5 عبد))االله)):))00) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

((: )الرحيم) السيد ولد العبار))عبد)
00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
االله)) ( عبد) اسكير5  السيد 
عنوانه)ا()))1100تجزئة برج الناظور)
اسفي) (26000 ( بوزيد) سيد5  حي 

املغرب.
الرحيم) ( عبد) ( السيد ولد العبار)
اراك) (06 رقم) (((1 زنقة) عنوانه)ا()

بوركا2))26000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
االله)) ( عبد) اسكير5  السيد 
عنوانه)ا()))1100تجزئة برج الناظور)
اسفي) (26000 ( بوزيد) سيد5  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي))بتاريخ)-)تحت رقم-.
(66I

KEN.BOUI SERVICES

BEKKAL LOC MOTO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 2 عمارة النجوم 

شارع البكا5 لهبيل ، 63300، بركا2 
املغرب

BEKKAL LOC MOTO شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
تفجيرت رقم )1 احفير - 0)630 

احفير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
7(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) ((2

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BEKKAL LOC MOTO
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 630(0 (- احفير) (1( رقم) تفجيرت 

احفير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: السيد بقال عبد الجليل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الجليل) عبد  بقال  السيد 
 630(0 احفير) لبرادة  حي  عنوانه)ا()

احفير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
حي) السيد بقال حماد عنوانه)ا()

لبرادة احفير)0)630)احفير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)-.
(67I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

هــيــلــتــي النـــد
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
هــيــلــتــي النـــد  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10  شــارع 
الحــريـــة  الطــابـــق  الثـــالـــث  شقـــة رقـــم 

)   -- 10)0) البيرــاء  املــغــــرب  
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
298.673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)هــيــلــتــي)

النـــد).
بيـــع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األدوات الطبيـــة و الشبــه الطبيـــة).
عنوا2 املقر االجتماعي):)10))شــارع)
الحــريـــة))الطــابـــق))الثـــالـــث))شقـــة رقـــم)

)   -- 10)0))البيرــاء))املــغــــرب)).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( طــايــوســـي) ( جليــلـــة) السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
طــايــوســـي)) ( جليــلـــة) السيدة 
شــارع) (1 اإلنـــارة) حــي  عنوانه)ا()
الشــق)) عيــن  (1(1 رقــم) الداحلــة 

0280))البيرــاء)))املــغــــرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
طــايــوســـي)) ( جليــلـــة) السيدة 
شــارع) (1 اإلنـــارة) حــي  عنوانه)ا()
الشــق)) عيــن  (1(1 رقــم) الداحلــة 

0280)))البيرــاء)))املــغــــرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))772.16.
(68I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

إطـــانشيـــيـــتــيـــك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ALEXANDRIS(COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

إطـــانشيـــيـــتــيـــك  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجـــزئــة 

بـــاشكـــو بقعــة رقــم 28 الطــابــق 

السفــلــي طــريـــق تــدارت بــولـــو  -- 

0)02) البيرــاء  املــغــرب  .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(0(.1(7

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))0)يوليوز)011))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 28 رقــم) بقعــة  بـــاشكـــو  »تجـــزئــة 

الطــابــق السفــلــي طــريـــق تــدارت بــولـــو))

إلى) (« ( املــغــرب) ( البيرــاء) ((02(0  --

)محح رحــال بن أحمـــد)) »إقــامــة مـــراد)

الطــابــق السفــلــي))بلفـديـــر))--)0300) 

البيرــاء)))املــغــــرب))».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772.138.

(70I

مكتب محاسبة

MDAGHRA CAR SARL  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 21 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 002))، 

الرشيدية املغرب

  MDAGHRA CAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

تيطاف  مدغرة الراشدية  - 000)) 

الراشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

12(63

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(((: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MDAGHRA CAR SARL

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 ((000 (- ( )مدغرة الراشدية) تيطاف)

الراشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (:( السيد الصو�صي الحسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: بوريك) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسن)) الصو�صي  السيد 

الجديدة) القصبة  قصر  عنوانه)ا()

 ((000 الراشيدية) امدغرة 

الراشيدية املغرب.

السيدة خديجة بوريك عنوانه)ا()
بودنيب) الجديد  الحي  املسجد  زنقة 

الرشيدية)000)))الراشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الحسن)) الصو�صي  السيد 

الجديدة) القصبة  قصر  عنوانه)ا()

 ((000 الراشيدية) امدغرة 

الراشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)248/2021.

(71I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

AUTO MALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : )89  مكناس ، 0000)، 
مكناس املغرب

AUTO MALL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 9) 
الطابق األر�صي شارع الحسن الثاني 
طريق الدار البيراء الحي الصناعي 

سيم - 0)101 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(10(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

. MALL
التجارة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

في السيارات الجديدة أو املستعملة
-)تشغيل مجمع مخصص لتجارة)
وصيانة سيارات الركاب أو) ( وإصالح)
املركبات ذات االستخدامات الثقيلة)
وجميع) الثقيلة  البرائع  ومركبات 

آالت البناء)أو املركبات الصناعية
-)استيراد وتصدير السيارات وآالت)

البناء)واملركبات الصناعية.
 (9 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
الطابق األر�صي شارع الحسن الثاني)
الصناعي) الحي  البيراء) الدار  طريق 

سيم)-)0)101)الرباط املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 CARPITCH( :( ( 40.000 الشركة)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 MOTRANE( :( ( 40.000 الشركة)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 FUTURE(UP(:( الشركة)20.000)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا())) (CARPITCH الشركة)
الحي الصناعي يعقوب املنصور طريق)
الثاني) الحسن  شارع  البيراء) الدار 
الرباط) (101(0 القامرة) (30 رقم)

املغرب.
عنوانه)ا())) (MOTRANE الشركة)
الحسن) شارع  سيم  الصناعي  الحي 
الرباط) (101(0   (9 رقم) الثاني 

املغرب.
عنوانه)ا() (FUTURE UP الشركة)
رقم)9))الطابق األول))الحي الصناعي)
 101(0 الثاني) الحسن  شارع  سيم 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() موحات  محمد  السيد 
الحي) ( شارع الحسن الثاني) ( (30 رقم)
الصناعي سيم)0)101)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم)3)21.

(7(I

ste controle balance sarl

 SOCIETE AMHARZI  
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc

  SOCIETE AMHARZI TRAVAUX  
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي )18 نعيم 
7 نرجس مكناس - 000) مكناس 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.28177

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) (09 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
منعش عقار5

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1868.
(72I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 STE LAARTI RAYA S.A.R.L  
AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القيراوا2، عمارة  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .20، العيو(
70000 ، .1349، العيو2 املغرب

 STE LAARTI RAYA S.A.R.L AU  
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الوحدة ج ر ، و، رقم 288  العيو2 - 
70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
3610(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE ( ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.LAARTI RAYA S.A.R.L AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمي2 لحساب الغير
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الوحدة ج ر)،)و،)رقم)288))العيو2)-)

70000)العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم غبر5):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
غبر5) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()الدار البيراء)70000)الدار)

البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
غبر5) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()الدار البيراء)70000)الدار)

البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (09 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1123/21.
(7(I

العيو2 استشارات

ZAINATA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيو2 استشارات
رقم 31 شارع االمير موال5 عبد هللا ، 

70000، العيو2 املغرب
ZAINATA شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
موال5 رشيد رقم 72 بلوك ل  - 

70000 العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
361(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ZAINATA

كل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) التجار5  بالنشاط  يتعلق  ما 

التجارة العامة االستيراد) الخدماتي،)

و التصدير....

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- ( ل) بلوك  (72 رقم) رشيد  موال5 

70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد سالم اهل السباعي))

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد سالم اهل السباعي))

سويد5) بن  سليم  زنقة  عنوانه)ا()

 70000 حي الفرح) (09 بن اعمر رقم)

العيو2))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد احمد سالم اهل السباعي))

سويد5) بن  سليم  زنقة  عنوانه)ا()

 70000 حي الفرح) (09 بن اعمر رقم)

العيو2))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1160.

(76I
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ائتمانية منارة

AMARAT CENTER
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية منارة

18 زنقة موريتانيا عمارة معالل 

شقة رقم 17 جليز مراكش مراكش، 

20000، مراكش املغرب

AMARAT CENTER شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 193 زنقة 

محمد البقال اقامة فردوس شقة 

رقم 9) جليز مراكش - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AMARAT CENTER

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال)-)خدمات متعددة.

 193 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

فردوس) اقامة  البقال  محمد  زنقة 

 20000 (- 9))جليز مراكش) شقة رقم)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: الشركة البحراو5 عصام)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البحراو5 عصام عنوانه)ا()
 38100 ستالينغراد) زنقة  ((0(
كرونوبل) (38100 فرنسا) كرونوبل 

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد البحراو5 عصام عنوانه)ا()
 38100 ستالينغراد) زنقة  ((0(
كرونوبل) (38100 فرنسا) كرونوبل 

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)883))1.

(77I

fidomek

VDS CALL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
VDS CALL  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب امير 

عبد القادر شارع امير عبد القادر 
الطابق 6 مكتب 7)  - 0000) 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(300(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VDS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. CALL

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النداء.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

عبد) امير  شارع  القادر  عبد  امير 

القادر الطابق)6)مكتب)7)  - 0000) 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الساهل)) اللطيف  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الساهل)) اللطيف  عبد  السيد 

اقامة روميساء)شقة الف) عنوانه)ا()

 (0000 ج) م  السعديي2  شارع  (1(

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الساهل)) اللطيف  عبد  السيد 

اقامة روميساء)شقة الف) عنوانه)ا()

 (0000 ج) م  السعديي2  شارع  (1(

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))189.

(78I

GLOBAL CONTACTS

كابطال صحرا
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY(MOULAY 3(-30

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20470، CASABLANCA(MAROC

كابطال صحرا شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي واد 

الشياف الزنقة )1 الرقم 2) - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

117(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((018 فبراير) ((7

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)كابطال)

صحرا.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) الوطني  املستوى  على  البرائع 

الدولي

نقل البرائع لحساب الغير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 -  (2 الرقم) (1( واد الشياف الزنقة)

73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بنحمو محمد ربيع):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ربيع) محمد  بنحمو  السيد 

 18 رقم) شرف  تجزئة  عنوانه)ا()

سيد5 معروف)0260))الدارالبيراء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

ربيع) محمد  بنحمو  السيد 

 18 رقم) شرف  تجزئة  عنوانه)ا()

سيد5 معروف)0260))الدارالبيراء)

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

فبراير)018))تحت رقم)212/2018.
(79I

STE CECONA SARL

 STE AL WIFAK CIMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 72 الناظور ، 

000)6، الناظور املغرب
 STE AL WIFAK CIMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها االجتماعي حي الوفاق 
سلوا2 - الناظور حي الوفاق سلوا2 
- الناظور 000)6 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(03(1
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل البرائع للغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)721.
(81I

PACIOFIS

مارينا السعيدية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA(MAROC

مارينا السعيدية شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
مارين اقامة الطلحاو5 - 60000 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.18831
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 11)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مارينا)
 100.000 مبلغ رأسمالها) ( السعيدية)
درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع)
ابن مارين اقامة الطلحاو5)-)60000 
استحالة) (: ل) نتيجة  املغرب  وجدة 

تحقيق الغرض االجتماعي للشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ابن مارين اقامة الطلحاو5)-)60000 

وجدة املغرب.)
و عي2:

و) طلحاو5  ( ( جمال) ( السيد)ة()
وجدة) (60000 وجدة) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (0( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1172.
(8(I

إئتمانيات الدريوش

 Société LAHYANI
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 28 ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب

 Société LAHYANI LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 N°(61 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 AVENUE(DE(CAIRE - 92000

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
606(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.Société LAHYANI LOGISTIQUE
بإيجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE (:
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE D’AUTRUI
 N°(61 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
 AVENUE DE CAIRE - 9(000

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: زكرياء) اللحياني  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السيد اللحياني زكرياء)
الجديد) املغرب  تجزئة  ((7( رقم)

000)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  الدبيبح  السيد 
حي الروافة)000)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)9)2.
(83I

ELYX CONSULTING

UPLINE INVESTMENTS
شركة املساهمة

تغيير نشاط الشركة

ELYX CONSULTING
 (Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
UPLINE INVESTMENTS شركة 

املساهمة
وعنوا2 مقرها االجتماعي شارع باب 
املنصور ، مبنى » C« اسباس بورت 
دانفا ،الطابق األول - 0)00) الدار 

البيراء  املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.10(003

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((0(1 مارس) (03 املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»-إجراء)أ5 دراسة)
فنية أو اقتصادية أو مالية أو قطاعية)
و)/)أو مشاريع استثمارية بهدف تعزيز)

تحقيقها،
لتمثيل) تفويض  أ5  -ممارسة 
والقيام) املحتملي2  املستثمرين 
املتعلقة) األعمال  بجميع  عنهم  نيابة 
أكثر) أو  منظمة  »إدارة  إلى) ؛«) بذلك)
الرأسمالي) االستثمار  منظمات  من 
الجماعي))OPCC()،)وكذلك العمليات)
منظمات) إدارة  أو  (/ و) بها  املتعلقة 
بموجب) الرأسمالي  االستثمار 
وفًقا للقائمة التي) (، القانو2 األجنبي)
املال) املغربية لسوق  الهيئة  وضعتها 

.»،)AMMC(
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)0))772.
(82I

فاييك

ANAN TERROIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فاييك
رقم )1 شارع الحسن التاني م.ج 

فاس. ، 30000، فاس املغرب
ANAN TERROIR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي رياض 
اقامة صفاء الطابق الرابع زنقة باب 

امللوك - 10000 الرباط املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجار5 
.1331(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
1)0))تقرر حل) 01)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (ANAN TERROIR
مقرها) وعنوا2  درهم  (200.000
صفاء) اقامة  رياض  حي  اإلجتماعي 
(- امللوك) باب  زنقة  الرابع  الطابق 
10000)الرباط املغرب نتيجة ل):)قرار)

الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب حي رياض)
اقامة صفاء)الطابق الرابع زنقة باب)

امللوك)-)10000)الرباط املغرب.)
و عي2:

السيد)ة()ابن سودة املر5)))أسماء)
عمارة) الزيتو2  شارع  عنوانه)ا() و 
 10000 الرياض) حي  (36 الشقة) س 
الرباط املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (17 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 
 registre  (226 رقم) تحت  ((0(1

.chronologique
(8(I

إئتمانية الوفاء

FAHMI BOIS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عالل الفا�صي الرقم 79 

سطات ، 6000)، سطات املغرب
FAHMI BOIS شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 11 
،زنقة 9 ، تعاونية النهرة سطات - 

6000) سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
6263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (02
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FAHMI(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.BOIS
 1- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة للبناء
-))نجارة األملنيوم وغيرها

-3)تجارة عامة.
عنوا2 املقر االجتماعي):)الرقم)11 
(- تعاونية النهرة سطات) (، (9 ،زنقة)

6000))سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الجياللي) فهمي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الجياللي  فهمي  السيد 
 (6000 197)تجزئة التوفيق سطات)

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() الجياللي  فهمي  السيد 
 (6000 197)تجزئة التوفيق سطات)

سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

1)0))تحت رقم)2021/176.
(86I

ISDM CONSULTING

HIBRA FISH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو2 املغرب

HIBRA FISH شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك E رقم 1)7 الطابق 

األول الشقة 1 ص ب 139) العيو2 

- 70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HIBRA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.FISH

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسماك.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الطابق) (7(1 رقم) (E بلوك) الوفاق 

األول الشقة)1)ص ب)139))العيو2)-)

70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ابراهيم الهيشو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم الهيشو عنوانه)ا()

املهد5) بن  الحسن  موال5  شارع 

عمارة)1)رقم)))تطوا2)93000)تطوا2)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد ابراهيم الهيشو عنوانه)ا()

املهد5) بن  الحسن  موال5  شارع 

عمارة)1)رقم)))تطوا2)93000)تطوا2)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1203/21.

(87I

HORICOM

OLIVIUM INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

OLIVIUM INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 5-ص 

محل 1 ديار املنزه زنقة شفشاو2 

بالص دارم املدينة الجديدة - 

0000) مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.29939

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)مارس)1)0))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

املنزه) ديار  (1 محل) »5-ص  من)

املدينة) دارم  بالص  شفشاو2  زنقة 

مكناس املغرب«) ((0000 (- الجديدة)

امللكي) الجيش  شارع  (90 »رقم) إلى)

مكناس)) ((0000 (- الجديدة) املدينة 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1963.

(88I
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ISDM CONSULTING

ORIENTAL SAJAA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو2 املغرب
ORIENTAL SAJAA شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الراحة رقم 90) الطابق األول 

الشقة 1 ص ب 139) العيو2 - 
70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
3619(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ORIENTAL SAJAA
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الراحة رقم)90))الطابق األول الشقة)
 70000 (- العيو2) ((139 ب) ص  (1

العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بوحامد) الهاد5  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بوحامد) الهاد5  عبد  السيد 
عنوانه)ا()287))زنقة)7))حي املختار)
تاوريرت) (6(800 تاوريرت) السو�صي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
بوحامد) الهاد5  عبد  السيد 
عنوانه)ا()287))زنقة)7))حي املختار)
تاوريرت) (6(800 تاوريرت) السو�صي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1191/2021.
(89I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté »ANZLIM TRAVAUX«
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, »س« رقم 
)3 ، 20000، مراكش املغرب

 Sté »ANZLIM(TRAVAUX« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار ثالث 
نيعقوب ثالث نيعقوب أسني الحوز  

- 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11310(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.»ANZLIM(TRAVAUX«(SARL
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

أشغال البناء)واألشغال املختلفة.

-)تاجر.
عنوا2 املقر االجتماعي):)دوار ثالث)
نيعقوب ثالث نيعقوب أسني الحوز))-)

20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رشيد أنزليم):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((00 ( (: السيد علي أنزليم)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رشيد أنزليم عنوانه)ا()دوار)
الحوز) نيعقوب  ثالث  نيعقوب  ثالث 

0)0)2)املدينة املغرب.
السيد علي أنزليم عنوانه)ا()دوار)
أسني) نيعقوب  ثالث  نيعقوب  ثالث 

الحوز)0)0)2)املدينة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد رشيد أنزليم عنوانه)ا()دوار)
الحوز) نيعقوب  ثالث  نيعقوب  ثالث 

0)0)2)املدينة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)226))1.
(90I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 HAMID PEINTURE S.A.R.L
AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القيراوا2، عمارة  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .20، العيو(
70000 ، .1349، العيو2 املغرب

 HAMID PEINTURE S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مشروع 
 ، 1822G ، HE2 مدينة وفاق رقم
العيو2 - 70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.HAMID PEINTURE S.A.R.L AU

دها2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االنشاءات) اعمال  مختلف  وطالء)

واملتنوعة واعمال التبليط ومعالجة)

الحوائط الحرارية.

مشروع) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

(، (1822G( ،( HE2 مدينة وفاق رقم)

العيو2)-)70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حميد بارة)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

1000)بقيمة) (: ( السيد حميد بارة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( بارة) حميد  السيد 
منطقة تراتيف)-)الطريق))2)رقم)07 

-)العيو2)70000)العيو2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( بارة) حميد  السيد 

 -  07  -  2( الطريق) (- منطقة تراتيف)

العيو2)70000)العيو2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (09 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1125/21.

(9(I
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ESPACE COMPETENCES  SARL

Y.R TRANS    S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE(COMPETENCES  SARL
شارع القيراوا2، عمارة  03  ، شقة 
 BOITE(POSTAL  :     .20، العيو(
70000 ، .1349، العيو2 املغرب

Y.R(TRANS    S.A.R.L  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي فرع 
املسيرة الخرراء رقم 18 املر�صى 
لعيو2 - 70000 العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36107
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y.R (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. TRANS    S.A.R.L
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.
فرع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
املر�صى) (18 رقم) الخرراء) املسيرة 

لعيو2)-)70000)العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) ((00 ( (: السيد ر�صى نهروا)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: حميد5) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 07 نهروا عنوانه)ا() السيد ر�صى 
زنقة وهرا2 زاوية زنقة توفيق الحكيم)
البيراء) الدار  (70000 البيراء)

املغرب.
عنوانه)ا() حميد5  يونس  السيد 

البلدية) البلغيتي  القا�صي  زنقة  (1(

70000)الدار البيراء) الدار البيراء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 07 نهروا عنوانه)ا() السيد ر�صى 
زنقة وهرا2 زاوية زنقة توفيق الحكيم)

البيراء) الدار  (70000 البيراء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (09 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1122/21.

(92I

KBH CONSULTING

HUILERIE SGHIR
إعال2 متعدد القرارات

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 1(

 TANGER 1ER(ETAGE(BUR 6،

30000، FES(MAROC

HUILERIE SGHIR  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: )1 زنقة 

طنجة شارع جوال2 أطلس فاس - 

30000 فاس املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(2701

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)فبراير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ5  (:01 رقم) قرار 

االسثتنائي) العام  الجمع  قرر  مايلي:)

تغير املكتب الرئي�صي للشركة الى محل)
عمارة رقم)106)زنقة)26)تجزئة عنبرة)

))الجزء)A))زواغة فاس

على) ينص  الذ5  (:0( رقم) قرار 
من) الشركة  رأسمال  رفع  مايلي:)

100.000,00)إلى)700.000,00

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذ5  (:02 رقم) بند 

مايلي:)مقر الشركة

على) ينص  الذ5  (:06 رقم) بند 

مايلي:)رأسمال الشركة

على) ينص  الذ5  (:07 رقم) بند 

مايلي:)املساهمات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (19 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)81)1.

(96I

ste controle balance sarl

 SOCIETE BOUNYANE

DALYA

شركة التوصية باألسهم 

تفويت حصص

ste controle balance sarl

 appt 3 immb 1031. lot(riad(al

 ismailia  marjane 1 . meknes

 meknes، 50000، MEKNES

maroc

 SOCIETE BOUNYANE DALYA

شركة التوصية باألسهم 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي  االنارة 

3 رقم 109 مكناس حي  االنارة 3 

رقم 109 مكناس 0000) مكناس 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 

.3((31

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 دجنبر) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحور) عمر  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (2(0

0)2)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

الهاللي بتاريخ)18)دجنبر)0)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))191.

(98I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté » ZYANE MEALS » SARL

AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, »س« رقم 

)3 ، 20000، مراكش املغرب

 Sté » ZYANE(MEALS » SARL(AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 1) و 

)) البديع ) حي أمرشيش - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté « (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.ZYANE MEALS « SARL AU

محل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للوجبات السريعة))سناك(.

عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)1))و)

 20000 (- ))حي أمرشيش) البديع) (((

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: أنس) بوزيا2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أنس  بوزيا2  السيد 
رقم) الشفاء) تجزئة  املحمد5  الحي 

9)) 20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() أنس  بوزيا2  السيد 
رقم) الشفاء) تجزئة  املحمد5  الحي 

9)) 20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)228))1.

(99I

HORICOM

LOURIANE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
LOURIANE TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1) شارع 
الحسن الثاني شقة رقم 2 م ج - 

0000) مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(3021

 11 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.LOURIANE TRAVAUX

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)املختلفة.

1))شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)
(- ج) م  (2 رقم) شقة  الثاني  الحسن 

0000))مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  اوريعن  السيد 
تجزئة زين) (1 طابق) (1 شقة) (1( رقم)
مكناس) ((0000 الزيتو2) العابدين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  اوريعن  السيد 
تجزئة زين) (1 طابق) (1 شقة) (1( رقم)
مكناس) ((0000 الزيتو2) العابدين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1929.
601I

distra conseils

MATOUT SERVICES
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 1) الطابق الثاني الحي 
الحسني ، 20000، مراكش املغرب
MATOUT SERVICES شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
7 اقامة 97 مشروع البهجة محاميد 
10مراكش - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113(21

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (02

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MATOUT SERVICES
-التغدية) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة
-تصدير و استيراد

-مقاول في نقل البرائع لحساب)
الغير.

عنوا2 املقر االجتماعي):)املحل رقم)
97)مشروع البهجة محاميد) 7)اقامة)
10مراكش)-)20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: احمد) املطوط  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() احمد  املطوط  السيد 
 20000 2)1مراكش) بلرقم) (1 مسيرة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() احمد  املطوط  السيد 
 20000 2)1مراكش) بلرقم) (1 مسيرة)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2292.
603I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE SHAILI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes
MAROC

 SOCIETE SHAILI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : دوار أوالد 
لحمر قيادة الخنيشات جرف امللحة 

سيد5 قاسم - 16000 سيد5 
قاسم املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.(6321

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) ((0(1 )1)مارس) املؤرخ في)
SOCIETE SHAILI TRAVAUX)شركة)
ذات مسؤولية))محدودة ذات الشريك)
 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار)
جرف) الخنيشات  قيادة  لحمر  أوالد 
امللحة سيد5 قاسم)-)16000)سيد5)
قاسم املغرب نتيجة لجائحة كورونا.

و عي2:
العكدة) ( املجيد) عبد  السيد)ة()
قيادة) لحمر  أوالد  دوار  عنوانه)ا() و 
 16000 ( امللحة) جرف  الخنيشات 
)ة() كمصفي) املغرب  قاسم  سيد5 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ))1)مارس)1)0))وفي دوار أوالد)
لحمر قيادة الخنيشات جرف امللحة)
سيد5 قاسم)-)16000)سيد5 قاسم)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائية بسيد5 قاسم)

أبريل)1)0))تحت رقم)103.
60(I

GLOBEX CONSEIL((5كلوبكس كونسيا

EGE TURC MATERIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GLOBEX  5كلوبكس كونسيا
CONSEIL

1) شارع الحسن الثاني ، الشقة 
س3 م.ج مكناس، 0000)، 

MEKNES املغرب
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EGE TURC MATERIEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1299 
تجزئة مرجا2 )  - 0000) مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((88(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EGE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TURC MATERIEL
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء).
 1299 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
مكناس) ((0000  -   ( تجزئة مرجا2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (900 ( (: السيد فيرات كور)

بقيمة)100)درهم للحصة).
100)حصة) ( (: السيد يونس يلماز)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كور  فيرات  السيد 

مكناس)0000))مكناس املغرب.
عنوانه)ا() يلماز  يونس  السيد 

مكناس)0000))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() كور  فيرات  السيد 

مكناس)0000))مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (0( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))88)).

607I

trans lachaal

 STE EZGAOUA TRAVAUX

S.A.R.L AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

trans lachaal

 hay(rachad(bloc 1 nu 273 ،

35000، taza(maroc

 STE EZGAOUA TRAVAUX

S.A.R.L AU شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 1)3 

حــــي املسعودية  تـــازة. - 000)3 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (30

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 EZGAOUA TRAVAUX S.A.R.L

.AU

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)،)اإلستيراد والتصدير..

عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)1)3 

تازة) (3(000 (- تـــازة.) ( حــــي املسعودية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( الزكاوة) جواد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( الزكاوة) جواد  السيد 
رقم)10)مجموعة)))حي األندلس تـازة)

000)3)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( الزكاوة) جواد  السيد 
رقم)10)مجموعة)))حي األندلس تـازة)

000)3)تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)16).

608I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE ISMAILIA BOIS DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE ISMAILIA BOIS DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 6 باب 

سيبا باب جديد - 0000) مكناس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(3817

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 17)مارس) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE ISMAILIA BOIS DE

)مبلغ رأسمالها) (TRAVAUX DIVERS

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000

اإلجتماعي رقم)6)باب سيبا باب جديد)

(: مكناس املغرب نتيجة ل) ((0000  -

جائحة كورونا.

و حدد مقر التصفية ب رقم)6)باب)

مكناس) ((0000 (- جديد) باب  سيبا 

املغرب.)

و عي2:
السيد)ة()ر�صى))االمي2 و عنوانه)ا()

 RUE SHERBROOK  8300

 EST APPT 301 MONTERIAL

منتريال كندا) (H1N1C1 QC 8300

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)0)1.

609I

LAMAN EXPERTISE

VILLA LES DATTIERS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,

 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

VILLA LES DATTIERS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
رياض أرفود، املكتب رقم 9، املدخل 
رقم 8، زنقة املزدلفة، عرصة سينكو 

- 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (31

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VILLA (: اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

.LES DATTIERS
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

دور الريافة
االستيراد و التصدير.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رياض أرفود،)املكتب رقم)9،)املدخل)
رقم)8،)زنقة املزدلفة،)عرصة سينكو)

- 20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
فليشما2) فيليب  بيير  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
فليشما2) فيليب  بيير  السيد 
32)شوما2))سا2 بارتيلمي)) عنوانه)ا()

20)78)شامبور�صي فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
فليشما2) فيليب  بيير  السيد 
32)شوما2))سا2 بارتيلمي)) عنوانه)ا()

20)78)شامبور�صي فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3031)1.
610I

ECOGEF

TAMKIN IMMO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
TAMKIN IMMO شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيراء - 

0330) الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
297(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TAMKIN IMMO
(/ البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال عامة.
زنقة) (13 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)
(- البيراء) الدار  املعاريف  (8 رقم) (1

0330))الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد البداو5 اصفاد5):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اصفاد5) البداو5  السيد 
الثاني) الشطر  بام  حي  عنوانه)ا()
الزمامرة) ((2(00 الزمامرة) الولدية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد حسن اصفاد5 عنوانه)ا()
39)تجزئة السبيل الطابق)1)الجديدة)

2000))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)760)1.

611I

trans lachaal

STE TRANS R.C.H SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

trans lachaal

 hay(rachad(bloc 1 nu 273 ،

35000، taza(maroc

 STE TRANS R.C.H SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

73) مجموعة 1 حـي الـرشـاد تـازة - 

000)3 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRANS R.C.H SARL AU

نقــل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائــع لحســاب الغيــر وطني ودولي)

املصحوبة،))) الغير  األمتعة  نقـل  (،

اإلستيراد والتصدير..

عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)73) 

مجموعة)1)حـي الـرشـاد تـازة)-)000)3 

تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ( السيد رشـيــد الـشويــخ)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رشـيــد الـشويــخ)))عنوانه)ا()
 10( العلويي2 مجموعة ب رقم) حي 

تازة)000)3)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد رشـيــد الـشويــخ)))عنوانه)ا()
 10( العلويي2 مجموعة ب رقم) حي 

تازة)000)3)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم))1).
613I

FIDUCIAIRE OTHMANE

AFRIQUE TERRASSEMENT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
  AFRIQUE TERRASSEMENT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 31 زاوية 
أنوال و محمد القور5 عمارة منار أ 
املكتب رقم )  - 12000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(9(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. AFRIQUE TERRASSEMENT
بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشرفة-أعمال أو إنشاءات متنوعة-

هندسة مدنية
31)زاوية) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
منار) عمارة  القور5  محمد  و  أنوال 
القنيطرة) (12000  -   ( أ املكتب رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بوبكر) الفائز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الفائز بوبكر))عنوانه)ا()69 
 13 شارع موال5 عبد الرحما2 شقة)

12000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد الفائز بوبكر))عنوانه)ا()69 
 13 شارع موال5 عبد الرحما2 شقة)

12000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم))8)81.
612I

ELECTROFORMA SARL

ELECTROFORMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ELECTROFORMA SARL
 LOT(MEDITERRANEE 3 TR
 LT 1264 ، 90000، TANGER

MAROC
ELECTROFORMA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البحر املتوسط 3 الشطر 3 قطعة 
62)1 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.80709

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
1)0))تقرر حل) 16)فبراير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (ELECTROFORMA SARL
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
البحر) تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
 1(62 قطعة) (3 الشطر) (3 املتوسط)
(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (90000  -

صعوبات مادية.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
قطعة) (3 الشطر) (3 املتوسط) البحر 

62)1 - 90000)طنجة املغرب.)
و عي2:

و) مرشد  ( الحي) عبد  السيد)ة()
تجزئة) البالية  طنجة  عنوانه)ا()
 90000  6( رقم) فطعة  الشاطئ 

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)82)21).
61(I

عبد الكريم الشلح

STE TESTLA SARL A.U
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصور الذهبي عمارة نصير5 ، 

0)161، مشرع بلقصير5 املغرب
STE TESTLA SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي بيطات 
ودادية بيطات رقم 91  - 0)161 

مشرع بلقصير5 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(61

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TESTLA SARL A.U

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير

نقل البرائع)

مقاول مفاوض.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 -   91 رقم) بيطات  ودادية  بيطات 

0)161)مشرع بلقصير5 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

0.000,00))درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) ( (: السيد ديال محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  ديال  السيد 

  91 رقم) بيطات  ودادية  بيطات  حي 

0)161)مشرع بلقصير5 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() محمد  ديال  السيد 

  91 رقم) بيطات  ودادية  بيطات  حي 

0)161)مشرع بلقصير5 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بلقصير5)) بمشرع  االبتدائية 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (13 بتاريخ)

.174/2021

616I

CHICHI NEGOCE

أ.ب.ت نورد سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A.B.T NORD-SERVICES

شارع التهامي الوزاني رقم 66) 

 Tetouan ،93000 ، الطابق االول

املغرب

أ.ب.ت نورد سيرفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

التهامي الوزاني رقم 66) الطابق 

االول  - 93000 تطوا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9171

 (2 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أ.ب.ت) (: اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

نورد سيرفيس.

-أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املختلفة

والديكور) الدها2  -أعمال 

والجص.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الطابق) ((66 رقم) الوزاني  التهامي 

االول))-)93000)تطوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (0 ( (: السيد عبدالرحيم بوشنو)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

0))حصة) ( (: السيد عمر العمراني)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 (0 (: بوشنو) عبدالرحيم  السيد 

بقيمة)1.000)درهم.
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بقيمة) ((0 (: السيد عمر العمراني)
1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

بوشنو) عبدالرحيم  السيد 
قرب) مكالتة  كويلمة  عنوانه)ا()
تطوا2) (93000 الشرتي) مدرسة 

املغرب.
عنوانه)ا() العمراني  عمر  السيد 
 (66 رقم) الوزاني  التهامي  شارع 
الطابق االول))93000)تطوا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
بوشنو) عبدالرحيم  السيد 
قرب) مكالتة  كويلمة  عنوانه)ا()
تطوا2) (93000 الشرتي) مدرسة 

املغرب
عنوانه)ا() العمراني  عمر  السيد 
 (66 رقم) الوزاني  التهامي  شارع 
الطابق االول))93000)تطوا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)209/21.
617I

MEDATEX SARL

MEDATEX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MEDATEX SARL
 AVENUE(MARRAKECH 18,
 RÉSIDENCE(AL(KHANSAE 2
 ENTRE(SOL(BUREAU(N° 4 ،

90000، TANGER(MAROC
MEDATEX SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 18 شارع 
مراكش إقامة الخنساء ) ما بي2 
الطابقي2 املكتب رقم 2 - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.6791

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(0 نونبر) (30 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (MEDATEX SARL
مقرها) وعنوا2  درهم  ((00.000
إقامة) مراكش  شارع  (18 اإلجتماعي)
ما بي2 الطابقي2 املكتب) (( الخنساء)
رقم)2 - 90000)طنجة املغرب نتيجة)

ل):)أزمة مالية.
و حدد مقر التصفية ب)18)شارع)
بي2) ما  (( الخنساء) إقامة  مراكش 
 90000  -  2 رقم) املكتب  الطابقي2 

طنجة املغرب.)
و عي2:

السيد)ة()محمد سعيد))اسويق و)
فيال) (1 تجزئة كريمة زنقة) عنوانه)ا()
املغرب كمصفي) طنجة  (90000  31

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم))2133).
618I

Act taza

ستيك باالص
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Act taza
Taza(Taza، 35000، Tazaa(Maroc
ستيك باالص شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

2 بلوك س حي الحسني تازة تازة 
000)3 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(93(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)ستيك) بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

باالص.
مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وخدمات املطاعم املتنقلة.
 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
بلوك س حي الحسني تازة تازة)000)3 

تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: سفيا2) التفاحي  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد التفاحي سفيا2 عنوانه)ا()
2)مجموعة س الحي الحسني))000)3 

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
 2 السيد التفاحي نبيل عنوانه)ا()
 3(000 الحسني) الحي  مجموعة س 

تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)13).
619I

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D’ORGANISATION

COMETALAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 COMPTOIR DE CONSEIL ET
D›ORGANISATION

 Avenue(Des(Far 6éme,10
 Etage(Bureau 602 Casablanca

 10,Avenue(Des(Far 6éme
 Etage(Bureau 602 Casablanca،
20000، CASABLANCA(MAROC

COMETALAUX شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 LOT 261, وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 ZONE(INDUSTRIELLE  - 24000

.ELJADIDA MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.1019

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) ((0(1 أبريل) (06 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أ5  درهم«) (8.000.000,00«
إلى) درهم«) (10.000.000,00«
»18.000.000,00)درهم«)عن طريق):))

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)779019)0010.

6(0I

MARCHICA CONSEIL

ARRID CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
22 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 000)6، الناظور 
املغرب

ARRID CASH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي عريض 
3، الناظور - 0)0)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(1883

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARRID(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.CASH
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نقل) (.1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب)) املصحوبة  غير  األمتعة 

اآلخرين.

وكيل تحويل وصرف العمالت) (.(

وإدارة وسائل الدفع..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

عريض)3،)الناظور)-)0)0)6)الناظور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد جباح):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة يسرى جباح):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

0)))حصة) السيدة نوال جباح):))

بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: جباح) سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جباح  محمد  السيد 
(،20 )62،)رقم) 03،)زنقة) حي عريض)

الناظور)0)0)6)الناظور املغرب.

عنوانه)ا() جباح  يسرى  السيدة 
(،20 )62،)رقم) 03،)زنقة) حي عريض)

الناظور)0)0)6)الناظور املغرب.

عنوانه)ا() جباح  نوال  السيدة 
(،20 )62،)رقم) 03،)زنقة) حي عريض)

الناظور)0)0)6)الناظور املغرب.

السيدة سعيدة جباح عنوانه)ا()
(،20 )62،)رقم) 03،)زنقة) حي عريض)

الناظور)0)0)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() جباح  محمد  السيد 
(،20 )62،)رقم) 03،)زنقة) حي عريض)

الناظور)0)0)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)08)أبريل)

1)0))تحت رقم)693.

6(1I

إئتمانيات الدريوش

E-D-A ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 28 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

E-D-A ASSISTANCE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الرحمة رقم 190 - 000)9 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

607(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 E-D-A (: اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

.ASSISTANCE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Dépannage- Ambulance -

.Constateur

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

190 - 000)9)العرائش) الرحمة رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: عزيز) العمراني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزيز  العمراني  السيد 
 08 رقم) العلمي  الطيب  أبي  زنقة 

000)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() عزيز  العمراني  السيد 
 08 رقم) العلمي  الطيب  أبي  زنقة 

000)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)289.

6((I

19(6MANGEMENT 

MANAGEMENT 1956     
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

19(6MANGEMENT

 SELOUANE DIRECTION

 AUTOROUTE(A2 NADOR،

62702، NADOR(MAROC

     MANAGEMENT 19(6 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سلوا2 

إتجاه طريق السيار أ)  - )70)6 

سلوا2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(12(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):))))))6)19 

.MANAGEMENT

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابرة مالية وإدارية.

سلوا2) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 6(70(  - أ)   السيار  طريق  إتجاه 

سلوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 60 ( (: مصطفى) املدر�صي  السيد 

حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة).

السيدة حمد5 نعيمة):))0))حصة)

بقيمة)10.000)درهم للحصة).

السيد املدر�صي احمد ياسي2):))10 

حصة بقيمة)10.000)درهم للحصة).

السيد املدر�صي مروا2):))10)حصة)

بقيمة)10.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) املدر�صي  السيد 

انصار) بني  كليطا  حي  عنوانه)ا()

0)0)6)بني انصار املغرب.

نعيمة عنوانه)ا() السيدة حمد5 

بني) (6(0(0 انصار) بني  كليطا  حي 

انصار املغرب.

ياسي2) احمد  املدر�صي  السيد 

انصار) بني  كليطا  حي  عنوانه)ا()

0)0)6)بني انصار املغرب.

السيد املدر�صي مروا2 عنوانه)ا()

بني) (6(0(0 انصار) بني  كليطا  حي 

انصار املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

مصطفى) املدر�صي  السيد 

انصار) بني  كليطا  حي  عنوانه)ا()

0)0)6)بني انصار املغرب

ياسي2) احمد  املدر�صي  السيد 

انصار) بني  كليطا  حي  عنوانه)ا()

0)0)6)بني انصار املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)13)يناير)

1)0))تحت رقم)91.

6(3I
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DK PARTNERS MAROC

MAX OIL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
MAX OIL شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - 
00000) الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
299((3

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAX (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.OIL
تجار) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والزيوت) السائل  الوقود  أو  الوقود 

الصناعية والشحوم.
التاجر أو الوسيط الذ5 يقوم) (•

باالستيراد والتصدير.
9))شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)
 -  18 رقم) (6 الطابق) الزرقطوني 

00000))الدارالبيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 300.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 VIROQUE MINING الشركة)
SL(:((3.000)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 VIROQUE MINING الشركة)
SL)عنوانه)ا()شارع فيليكس بويكس)
) 8036))مدريد) -)الباب ب الدور) (6

إسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
ليدو) فالكارس  جواكي2  السيد 
عنوانه)ا()3)1)شارع الجاسكا امتداد)

امليزاني2)8006))مدريد إسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.
6(2I

LAMAN EXPERTISE

FRIMAGO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

FRIMAGO شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 08)، الحي 
الصناعي سيد5 غانم، طريق أسفي، 
هنكار رقم أ - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113789

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.FRIMAGO

التخزين) (: غرض الشركة بإيجاز)
البارد)

بيع و شراء)املواد الغدائية)
االستيراد و التصدير.

(،(08 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
طريق) غانم،) سيد5  الصناعي  الحي 
أسفي،)هنكار رقم أ)-)20000)مراكش)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: وقاص) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() وقاص  احمد  السيد 
غانم) سيد5  الصناعي  الحي  (،(08

20000)مراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() وقاص  احمد  السيد 
غانم) سيد5  الصناعي  الحي  (،(08

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3038)1.

6((I

DK PARTNERS MAROC

FIL ROUGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
FIL ROUGE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 367 ، 
ب.د. الزرقطوني ، الطابق الرابع 
، شقة رقم )1 - 0000)  الدار 

البيراء  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.12(78

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)03)مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) (، الزرقطوني) ب.د.) (، (367«
الرابع)،)شقة رقم))1 - 0000)))الدار)
ب.) (، (367« إلى) املغرب«) ( البيراء)
مكتب) (، الطابق األول) (، الزرقطوني)

1 - 0000))الدار البيراء)))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77266.

6(6I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE IRREG
إعال2 متعدد القرارات

MATAHRI ABDERRAHIM
)10 زنقة وليلي حي السالم بركا2 ، 

63300، بركا2 املغرب
STE IRREG »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة واد 
الذهب حي املسيرة بركا2 - 63300 

بركا2 املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.(797

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))))يناير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:01 رقم) قرار 
تحويل مقر الشركة من زنقة) مايلي:)
الساقية الحمرا رقم)09)حي االنبعاث)
حي) (10 رقم) الذهب  واد  زنقة  الى 

املسيرة بركا2
على) ينص  الذ5  (:0( رقم) قرار 
اضافة نشاط لشركة منعش) مايلي:)

عقار5
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
املقر الجديد زنقة واد الذهب رقم)10 

حي املسيرة بركا2
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بند رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
اضافة))نشاط منعش عقار5

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)218/2021.
6(7I

fiduciaire(dar(dmana

PHARMACIE LAADIR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويي2 درب الدرعاويي2 

رقم 10 وزا2 حي الدرعاويي2 درب 
الدرعاويي2 رقم 10 وزا2، 00)16، 

وزا2 املغرب
PHARMACIE LAADIR شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بحي العدير 
شارع حما2 الفطواكي رقم )0 اقامة 
الهالو5 وزا2 - 00)16 وزا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
17(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PHARMACIE LAADIR
صيدلية) (: غرض الشركة بإيجاز)

بيع االدوية بالتقسيط.
بحي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
العدير شارع حما2 الفطواكي رقم))0 
وزا2) (16(00 (- اقامة الهالو5 وزا2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فاضل) هيثم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هيثم فاضل عنوانه)ا()بحي)

العدير01)شارع حما2 الفطواكي رقم)

01))وزا2)00)16)وزا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد هيثم فاضل عنوانه)ا()بحي)

العدير01)شارع حما2 الفطواكي رقم)

01))وزا2)00)16)وزا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (07 بتاريخ) ( بوزا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)983).

6(8I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ARTMARK
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

26300، اليوسفية املغرب

ARTMARK شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

زنقة املسجد رقم 19 السفلي - 

26300 اليوسفية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(91(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 أبريل) (0( في) املؤرخ 

املصادقة على):

يوسف علوا2) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000

محمد علوا2 بتاريخ))0)أبريل)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)115/2021.

6(9I

FLASH ECONOMIE

FTMK CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FTMK CONSULTING

 شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها اإلجتماعي: اقامة رقية مكتب 
رقم 03  زنقة ابن تومرت -  طنجة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (31

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة

FTMK CONSULTING:تسمية)

الشركة

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدريب واستشارات تجارية

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقية مكتب رقم)03))زنقة ابن تومرت)

-))طنجة

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة

 10.000 الشركة:) رأسمال  :مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي

 66 (: الغفور) عبد  نادية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة

السيد محمد هيكل التون�صي):)32 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة
)))السيدة نادية عبد الغفور)

السيد محمد هيكل التون�صي
تم اإليداع القانوني باملركز الجهو5)

مارس) (31 بتاريخ) بطنجة  لالستثمار 

1)0))تحت رقم)39)311)1)02.

630I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ARTMARK
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

26300، اليوسفية املغرب

ARTMARK  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

زنقة املسجد رقم 19 السفلي - 

26300 اليوسفية املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(91(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي2) ((0(1 أبريل) (0( املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()علوا2)

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)115/2021.

631I

MARCHICA CONSEIL

IZMAR CASH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

22 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور. ، 000)6، الناظور 

املغرب

IZMAR CASH شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني، رقم 1)، ميرار، 

الدريوش. - )0))6 الدريوش 

الناظور
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تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(8(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.IZMAR CASH

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمالت) وصرف  األموال  تحويل 

األجنبية وتدبير وسائل الدفع..

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

ميرار،) (،(1 رقم) الثاني،) الحسن 

الدريوش) (6((0( (- الدريوش.)

الناظور.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جواد ازمار)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا()حي) السيد جواد ازمار)

  6((0( ( بويندوز،)ميرار،)الدريوش)

الدريوش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

)عنوانه)ا()حي) السيد جواد ازمار)

  6((0( ( بويندوز،)ميرار،)الدريوش)

الدريوش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)22.

633I

EL FACHTALI CONSEIL

 NOUVELLE COMPAGNIE

ROYALE D’AUTOMOBILES
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موال5 عبد هللا  مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

 NOUVELLE COMPAGNIE

  ROYALE D’AUTOMOBILES

شركة املساهمة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كودية 

لعبيد طريق الدارالبيراء - 20000 

مراكش املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.2297

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)16)مارس)0)0))تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

 NOUVELLE COMPAGNIE

و) ( (ROYALE D’AUTOMOBILES

طريق) البنكا  دوار  بالعنوا2  الكائن 

 23000 (- 8)قلعة السراغنة) الوطنية)

قلعة السراغنة املغرب و املسير من)

طرف السيد)ة()الودغير5 هدى.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة))بتاريخ)09 

أبريل)1)0))تحت رقم)144/2021.

632I

FINAUDIT

 ADVANCED MEDICAL

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

 ADVANCED MEDICAL

SERVICES   شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )1 

شارع عي2 الشفاء السابق ريبيرا 

بوركو2 - الدار البيراء - 0000) 

الدارالبيراء. املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.3((79(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 أبريل) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بن) ( أسامة) )ة() السيد) تفويت 

00).))حصة اجتماعية من) مسعود)

السيد) ( لفائدة) حصة  ((.(00 أصل)

أبريل) (01 القراو5 بتاريخ) ( منير) )ة()

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772922.

63(I

إئتمانيات الدريوش

INFRACOBAT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

إئتمانيات الدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 28 ص 

ب )68، 000)9، العرائش املغرب

INFRACOBAT  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السالم رقم  1 - 000)9 العرائش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.989

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)08)أبريل)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 9(000  -  1 ( رقم) السالم  »تجزئة 

العرائش املغرب«)إلى)»تجزئة الوحدة)
العرائش)) (9(000  -  362 ( رقم) ((

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم))28.

637I

ATLANTA CONSULTING

 كومبليكس محمد امين   ’’ 

 COMPLEXE MOHAMED

’’AMINE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLANTA CONSULTING

 KM 10, ROUTE(D›EL

 JADIDA(PL(N° 206 B, 2EME

 ETAGE(LISSASFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 كومبليكس محمد امي2   ‘’ 

 COMPLEXE MOHAMED

AMINE’’    شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الفتح 17) ابراهيم الروداني بر 

ولونجي الطابق االول رقم 3 الدار 

البيراء. - 0000) الدار البيراء. 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

298881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

(’‘ ( ( امي2) محمد  كومبليكس  ( (:

 COMPLEXE MOHAMED

.   ’’AMINE
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إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، الصناعية) أو  التجارية  العمليات 

(، الرياضية.) الصاالت  مواقع  إدارة 

إدارة الحمامات العامة..

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

بر) الروداني  ابراهيم  ((17 الفتح)

الدار) (3 رقم) االول  الطابق  ولونجي 

البيراء.) الدار  ((0000 (- البيراء.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد الطاهر اعريش)

حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا() السيد الطاهر اعريش)

بوعزة) دار  ((6 رقم) الساحل  تجزءة 

0000))النواصر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

)عنوانه)ا() السيد الطاهر اعريش)

بوعزة) دار  ((6 رقم) الساحل  تجزءة 

0000))النواصر املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)92)772.

638I

MAG GESTION

ILYTAN TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA

 92150 Ksar(El(Kébir(Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب

ILYTAN TRAVAUX   شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم 

مجموعة 2 زنقة 16 رقم 0) القصر 

الكبير - 0)1)9 القصر الكبير 

اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(167

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

1)0))تقرر حل) 17)فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

    ILYTAN TRAVAUX(الشريك الوحيد

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم)
مجموعة 2 زنقة)16)رقم)0))القصر)

الكبير)-)0)1)9)القصر الكبير اململكة)

املغربية نتيجة ل):)التوقف التام عن)

النشاط.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (0 16)رقم) السالم مجموعة 2 زنقة)

القصر الكبير)-)0)1)9)القصر الكبير)

اململكة املغربية.)

و عي2:
الشتيو5) ( ( هللا) عبد  السيد)ة()

 ((7 رقم) االمل  تجزئة  عنوانه)ا() و 

القصر الكبير) (9(1(0 القصر الكبير)

اململكة املغربية كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

أبريل)1)0))تحت رقم)103.

639I

louardi compta

ALILOU ENGRAISSEMENT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 6) زنقة عباس املسعد5 مكتب 

رقم ) املدينة الجديدة فاس ، 

30000، فاس املغرب

 ALILOU ENGRAISSEMENT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مزارع واد 
الزيتو2 بوعاصم اوالد رياب تيسة - 

00)32 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 يوليوز) ((1
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ALILOU ENGRAISSEMENT
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

وتربية املوا�صي.
عنوا2 املقر االجتماعي):)مزارع واد)
(- الزيتو2 بوعاصم اوالد رياب تيسة)

00)32)تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الهوار5 ادريس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الهوار5 ادريس عنوانه)ا()
تاونات) امساسة  بوعاصم  دوار 

32000)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد الهوار5 ادريس عنوانه)ا()
تاونات) امساسة  بوعاصم  دوار 

32000)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
18)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

0)0))تحت رقم))8).
620I

FINAUDIT

CASTORPAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

CASTORPAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6)،طريق 

مرس سلطا2 الطابق االول الشقة 

رقم 3 الدار البيراء. - 0000) الدار 

البيراء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.260(13

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

فاللي) ( ربيع) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (700 بناصر)

السيد) ( لفائدة) حصة  (700 أصل)

مارس) (17 الهيتمي بتاريخ) ( مجيد) )ة()

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (0 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)081)77.

62(I

CICMA

 BOOST BATIMENT &

NEGOCIANT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CICMA

 AZELAL ، 20000، (8

CASABLANCA MAROC

 BOOST(BATIMENT &

NEGOCIANT شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة رقم )  

- 0000) الدار البيراء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.2189(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 مارس) (10 في) املؤرخ 

محدودة) ( حل شركة ذات مسؤولية)

 BOOST الوحيد) الشريك  ذات 

BATIMENT(&(NEGOCIANT))مبلغ)
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
الحرية) زنقة  (10 اإلجتماعي) مقرها 

 -   ( رقم) الشقة  الثالث  الطابق 

الدار البيراء)املغرب نتيجة) ((0000

ل):)الحل املسبق للشركة.
10)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

  ( الحرية الطابق الثالث الشقة رقم)

- 0000))الدار البيراء)املغرب.)

و عي2:

و) توفيق  ( اسامة) السيد)ة()

عنوانه)ا()املحمدية)0000))املحمدية)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)1)7722.

622I

MAG GESTION

TRANS AVIGNON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MAG GESTION

 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA

 92150 Ksar(El(Kébir(Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب

TRANS AVIGNON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي اوالد 

احمايد مجموعة ج زنقة 17 رقم 

7) القصر الكبير - 0)1)9 القصر  

الكبير اململكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(1((

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 08)مارس) املؤرخ في)

ذات) شركة  (TRANS AVIGNON

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000

اإلجتماعي حي اوالد احمايد مجموعة)

الكبير) القصر  ((7 رقم) (17 زنقة) ج 

اململكة) الكبير  ( القصر) (9(1(0  -

املغربية نتيجة اللتوقف التام.

و عي2:
الشتيو5) ( ( هللا) عبد  السيد)ة()

 ((7 رقم) االمل  تجزئة  عنوانه)ا() و 

القصر الكبير) (9(1(0 القصر الكبير)

املغربية07/04/2021  اململكة 

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي حي اوالد) ((0(1 أبريل) (07 بتاريخ)

احمايد مجموعة ج زنقة)17)رقم)7) 

القصر الكبير)-)0)1)9)القصر الكبير)

اململكة املغربية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

أبريل)1)0))تحت رقم)107.

62(I

HORICOM

GOLD OIL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

GOLD OIL شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي الطابق 

السفلي محل رقم ) رقم 3) تجزئة 

تيتيلة مرجا2 ) - 0000) مكناس 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.((037

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 أبريل) (13 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

نقل البرائع نيابة عن الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) ((0 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)033).

626I

ATLANTA CONSULTING

سولوسيو باتي جردن 

 SOLUTIONS BATI ’’

’’GARDEN

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATLANTA CONSULTING

 KM 10, ROUTE(D›EL

 JADIDA(PL(N° 206 B, 2EME

 ETAGE(LISSASFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

سولوسيو باتي جرد2 ‘’ 

      ’’SOLUTIONS BATI GARDEN

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

الفتح 17) ابراهيم الروداني بر 

ولونجي الطابق االول رقم 3 الدار 

البيراء. - 0000) الدار البيراء. 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29888(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

(’‘ جرد2) باتي  سولوسيو  (:

.     ’’SOLUTIONS BATI GARDEN

غرض الشركة بإيجاز):)مقاول بناء)

وبيع األرا�صي) او اعمال اخرى،)شراء)

واملباني،)جميع أعمال الحفر وخدمة)

األرا�صي) وتقسيم  خدمة  األرض؛)

أنشطة) وكافة  للبناء) املخصصة 

يقوم) تاجر  العامة،) واألشغال  البناء)

باالستيراد والتصدير.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

بر) الروداني  ابراهيم  ((17 الفتح)

الدار) (3 رقم) االول  الطابق  ولونجي 

البيراء.) الدار  ((0000 (- البيراء.)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عادل بن ابراهيم)):))1.000 

حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  .األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم)) بن  عادل  السيد 
اقامة) احمد شر�صي  زنقة  عنوانه)ا()

الراسي2 البيراء) (3 1)ش) القصر ط)

0000))الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

ابراهيم)) بن  عادل  السيد 
اقامة) احمد شر�صي  زنقة  عنوانه)ا()

الراسي2 البيراء) (3 1)ش) القصر ط)

0000))الدار البيراء)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)96)772.

628I

KAMAR BENOUNA

 Ste Immobilière  CHAYAN
ش م م دات مساهم وحيد

إعال2 متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 32

20160، Casablanca(MAROC
Ste(Immobilière  CHAYAN ش م 
م دات مساهم وحيد »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 91 شارع 

املسيرة - 0330) الدارالبيراء 
املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.197869
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)أبريل)1)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
هابت مجموع) ( السيدة فريبا بزكونه)
راسمال) في  تمتلك  التي  الحصص 
اخوها) الى  حصة  ((( ا5) الشركة 

السيد مارك مادجيد بزكونه
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
ابريل) (06 في) املؤرخ  العام  الجمع 
 (( قرر املصادقة على هبت) ((0(1
السيد مارك مادجيد) لفائدة  حصة 

بزكونه)
قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

مراجعة النرام االسا�صي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)

راسمال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)03)772.

629I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AHRIMICH HERMANOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
AHRIMICH HERMANOS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة رقم 28) - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
17671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AHRIMICH HERMANOS
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تصدير السمك.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الداخلة) (73000 -  (28 الوحدة رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: اهريميش) السيد اشرف 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: اهريميش) عادل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اشرف اهريميش عنوانه)ا()
حي السالم زنقة)32 73000)الداخلة)

املغرب.
السيد عادل اهريميش عنوانه)ا()

حي السالم رقم))2) 73000)الداخلة)
املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

السيد اشرف اهريميش عنوانه)ا()
حي السالم زنقة)32 73000)الداخلة)

املغرب
السيد عادل اهريميش عنوانه)ا()
حي السالم رقم))2) 73000)الداخلة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

مارس)1)0))تحت رقم)220.
6(0I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUSFALO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 
صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب
BOUSFALO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي النهرة 

01 رقم 812) - 73000 الداخلة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1786(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (30
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BOUSFALO
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 73000  -  (812 رقم) (01 النهرة)

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العربي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العربي  محمد  السيد 

 73000  (812 رقم) (01 النهرة) حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() العربي  محمد  السيد 

 73000  (812 رقم) (01 النهرة) حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم)68).

6(1I

MAG GESTION

S.C IMMOBILER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAG GESTION

 APPARTEMENT(N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE(ALBALADIA

 92150 Ksar(El(Kébir(Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR(EL

KEBIR املغرب

S.C IMMOBILER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

رضا رقم 37 القصر الكبير - 0)1)9 

القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 S.C (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.IMMOBILER

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رضا رقم)37)القصر الكبير)-)0)1)9 

القصر الكبير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيد الشلو�صي السعيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيدة الجعاد5 أسماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد الشلو�صي عبد هللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: الشلو�صي عمرا2) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: محمد) الشلو�صي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السعيد) الشلو�صي  السيد 

املهد5)) موال5  تجزئة  عنوانه)ا()

 9310( الفنيدق) (2 شارع تونس رقم)

الفنيدق املغرب.

السيدة الجعاد5 أسماء)عنوانه)ا()

تجزئة موال5 املهد5))شارع تونس رقم)

2)الفنيدق))9310)الفنيدق املغرب.

هللا) عبد  الشلو�صي  السيد 

املهد5)) موال5  تجزئة  عنوانه)ا()

 9310( الفنيدق) (2 شارع تونس رقم)

الفنيدق املغرب.

السيد الشلو�صي عمرا2 عنوانه)ا()

تجزئة موال5 املهد5))شارع تونس رقم)

2)الفنيدق))9310)الفنيدق املغرب.

السيد الشلو�صي محمد عنوانه)ا()

تجزئة موال5 املهد5))شارع تونس رقم)

2)الفنيدق))9310)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السعيد) الشلو�صي  السيد 

املهد5)) موال5  تجزئة  عنوانه)ا()

 9310( الفنيدق) (2 شارع تونس رقم)

الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

أبريل)1)0))تحت رقم))11.

6((I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

NARJISS TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،

TANGER MAROC

NARJISS TEXTILE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 

9)1، تجزئة لينا، العوامة، - 90080  

طنجة، املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(2(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. NARJISS TEXTILE

خياطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املالبس الجاهزة).

قطعة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- العوامة،) لينا،) تجزئة  (،1(9 رقم)

90080))طنجة،)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: احديدوش) اليس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: السيد محمد احديدوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: السيد نجيب احديدوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: السيد رشيد احديدوش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: منيراحديدوش) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اليس احديدوش عنوانه)ا()
لينا،) تجزئة  (،1(9 رقم) قطعة 

العوامة،)90080)طنجة،)املغرب.
احديدوش) محمد  السيد 
تجزئة) (،1(9 رقم) قطعة  عنوانه)ا()
طنجة،) (90080 العوامة،) لينا،)

املغرب.
احديدوش) نجيب  السيد 
 3(((0 (،( الثانو5) حي  عنوانه)ا()

امزور2،)املغرب.
السيد رشيد احديدوش عنوانه)ا()
لينا،) تجزئة  (،1(9 رقم) قطعة 

العوامة،)90080)طنجة،)املغرب.
عنوانه)ا() منيراحديدوش  السيد 
لينا،) تجزئة  (،1(9 رقم) قطعة 

العوامة،)90080)طنجة،)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد اليس احديدوش عنوانه)ا()
لينا،) تجزئة  (،1(9 رقم) قطعة 

العوامة،)90080)طنجة،)املغرب
احديدوش) محمد  السيد 
تجزئة) (،1(9 رقم) قطعة  عنوانه)ا()
طنجة،) (90080 العوامة،) لينا،)

املغرب

احديدوش) نجيب  السيد 

 3(((0 (،( الثانو5) حي  عنوانه)ا()

امزور2،)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

من السجل) (3(86 تحت رقم) ((0(1

الترتيبي.

6(3I

ABDELLAH EL BOUAKIL 

ALEPTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ABDELLAH EL BOUAKIL

 Casablanca, ANGLE(BD(BIR

 ANZARANE ET RUE ABOU

ISHAK(CHIRAZI ، 20330، الدار 

البيراء املغرب

ALEPTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كلم 10 

طريق الجديدة املنطقة الصناعية 

لساسفة - 0300) الدار البيراء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.6(08(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 نونبر) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):

شاطر) عابد  )ة() السيد) تفويت 

000.))))حصة اجتماعية من أصل)

)ة() السيد) ( حصة لفائدة) ((((.000

عمار دها2 بتاريخ)10)نونبر)0)0).

شاطر) عابد  )ة() السيد) تفويت 

000.))))حصة اجتماعية من أصل)

)ة() السيد) ( حصة لفائدة) ((((.000

هيثم دها2 بتاريخ)10)نونبر)0)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 17 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

دجنبر)0)0))تحت رقم)8003)7.

6(2I
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ste(cofiguer(sarl

 STE LBF LOW BUDGET
FILM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي2 ممثل قانوني للشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
 STE LBF LOW BUDGET FILM
SARL  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: شارع 

ملوية تجزئة افاق رقم 0) الطابق 
الثالث الشقة رقم 7 جرسيف - 

100)3 جرسيف املغرب.
»تعيي2 ممثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.(003

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
وتبعا) ((0(1 أبريل) (1( في) املؤرخ 
تعيي2) تقرر  جدد  لتعيي2 مسير)ين()

املمثل)ين()القانوني)ين(:)
-))اليعقوبي احمد

 STE LBF LOW BUDGET  -
املسؤولية) ذات  شركة  ( (FILM
اإلجتماعي) مقرها  الكائن  املحدودة 
 (0 ب:)شارع ملوية تجزئة افاق رقم)
الطابق الثالث الشقة رقم)7  100)3 

جرسيف املغرب
عند) التجار5  السجل  رقم 

االقتراء:)003)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)1059/2021.
6((I

FIDUCIARE ECF

COGITELPRINT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 126

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

COGITELPRINT شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 

0000) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29970(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.COGITELPRINT

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مواد من البستيك.

26)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)
الزرقطوني الطابق)))رقم)6 - 0000) 

الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد السنتا�صي عثما2):))1.000 

حصة بقيمة)100.000)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عثما2) السنتا�صي  السيد 

عنوانه)ا()طريق أزمور كلم)7)الرحمة)

الدار) ((0200 ( 1)دار بوعزة النواصر)

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عثما2) السنتا�صي  السيد 

عنوانه)ا()طريق أزمور كلم)7)الرحمة)

الدار) ((0200 ( 1)دار بوعزة النواصر)

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)3)0)77.
6(7I

fidmanar

LEGAL ANSWERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidmanar
113 شارع عبد الكريم الخطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 20000، 

marrakech maroc
LEGAL ANSWERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 
9) طريق ابن عائشة بالطو رقم 
21 الطابق الرابع جيلز  - 20000 

مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113(31
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LEGAL(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.ANSWERS
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصال.
عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقم) بالطو  عائشة  ابن  طريق  ((9
 20000 (- ( جيلز) الرابع  الطابق  (21

مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشلخاو5) اسماعيل  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 ( (:

للحصة.

 (00 ( (: ( ديدوفن) منال  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).)

السيد اسماعيل الشلخاو5):)00) 
بقيمة)0.000))درهم.

 (00 (: ( ديدوفن) منال  السيدة 
بقيمة)0.000))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الشلخاو5) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()اقامة صوفيا عمارة د شقة)
الكريم) عبد  )0شارع  الطابق) (63
مراكش) (20000 جيلز) الخطابي 

املغرب.
عنوانه)ا() ( السيدة منال ديدوفن)
 63 شقة) د  عمارة  صوفيا  اقامة 
الطابق))0شارع عبد الكريم الخطابي)

جيلز)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الشلخاو5) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()اقامة صوفيا عمارة د شقة)
الكريم) عبد  )0شارع  الطابق) (63
مراكش) (20000 جيلز) الخطابي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)830))1.

6(8I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

WORLD ICE CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT(N° 1  RDC   IMM(G58
  RES(AL(IHSSANE  RTE(DE

 SAFI(MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

WORLD ICE CAFE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل رقم6 
عملية  عمرا2 عزوزية .  - 20000 

مراكش اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113803

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.WORLD ICE CAFE
مشغل) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى
بيع القهوة

الغذائية) املنتجات  تجارة 
املستوردة.

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- ( (. عزوزية) عمرا2  ( عملية) رقم6)

20000)مراكش اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: الطالب) نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: بوكر5) سامية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة نعيمة الطالب عنوانه)ا()
ريفر بالم الشطر))0)فيال))17)واحة)
 20000 ( الويدا2) ابراهيم  سيد5 

مراكش اململكة املغربية.
السيدة سامية بوكر5 عنوانه)ا()
 20000   (2( رقم) ب  (0( مسيرة)

مراكش اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة نعيمة الطالب عنوانه)ا()
ريفر بالم الشطر))0)فيال))17)واحة)
 20000 ( الويدا2) ابراهيم  سيد5 

مراكش اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))302)1.
660I

ائتمانية الجوهرة

 SOCIETE MAAKOM
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ائتمانية الجوهرة
الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 000))، 
خريبكة اململكة املغربية
 SOCIETE MAAKOM

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
 1I - 25000   بدر الطابق 1   الرقم

خريبكة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.1719

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
يوسف بزاو5) )ة() السيد) تفويت 
0)))حصة اجتماعية من أصل)0)) 
)ة()عبد الحق) السيد) ( حصة لفائدة)

رائيس بتاريخ))1)أبريل)1)0).
عقرا2) رشيد  )ة() السيد) تفويت 
0)))حصة اجتماعية من أصل)0)) 
)ة()عبد الحق) السيد) ( حصة لفائدة)

رائيس بتاريخ))1)أبريل)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

1)0))تحت رقم)193.
661I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

 STE COMMERCIAL
 D›EQUIPEMENT

)TECHNIQUE  )SCETS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT(N° 1  RDC   IMM(G58
  RES(AL(IHSSANE  RTE(DE

 SAFI(MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

 STE COMMERCIAL

  D›EQUIPEMENT TECHNIQUE

SCETS)( شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  رقم 76)  

الطابق السفلي تجزئة املسار طريق 

اسفي مراكش.  - 20000 مراكش 

اململكة املغربية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.2709(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)17)مارس)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق السفلي تجزئة) ( ((76 رقم) («

املسار طريق اسفي مراكش.))-)20000 

»رقم) إلى) املغربية«) اململكة  مراكش 

حي الصناعي) ( ( مكتب ت ح8)) ((08

(- سيد5 غانم طريق أسفي مراكش)

20000)مراكش))اململكة املغربية«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)912))1.

66(I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

STE O.K.B.LINDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM

 APPT(N° 1  RDC   IMM(G58

  RES(AL(IHSSANE  RTE(DE

 SAFI(MARRAKECH ، 400000،

MARRAKECH MAROC

STE O.K.B.LINDUSTRIE  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 

التجار5 رقم 76)  الطابق السفلي 

تجزئة املسار طريق اسفي .  - 20000 

مراكش اململكة املغربية.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.19737

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)17)مارس)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق) ( ((76 رقم) التجار5  »محل 

السفلي تجزئة املسار طريق اسفي).))-)

20000)مراكش اململكة املغربية«)إلى)
»رقم)08))مكتب ح6)الطابق السفلي))

طريق) غانم  سيد5  الصناعي  حي 

اململكة) ( مراكش) (20000 (- ( أسفي)

املغربية«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))91))1.

663I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

S&M EXPO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 

صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب

S&M(EXPO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النهرة 1 منطقة ) رقم 3787 - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

178(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S&M (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.EXPO
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 -  3787 رقم) (( منطقة) (1 النهرة)

73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بابيلي) سفيا2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بابيلي  سفيا2  السيد 
 73000  176 حي واد5 الشياف رقم)

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() بابيلي  سفيا2  السيد 
 73000  176 حي واد5 الشياف رقم)

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم)38).

662I

ABDELLAH EL BOUAKIL 

SPIIED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ABDELLAH EL BOUAKIL
 Casablanca, ANGLE(BD(BIR
 ANZARANE ET RUE ABOU

ISHAK(CHIRAZI ، 20330، الدار 
البيراء املغرب

SPIIED شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بقعة 31 
منطقة صناعية الجديدة طريق 

مراكش الجديدة - 20023 الجديدة 
املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 

.3(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 نونبر) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):

شاطر) عابد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.(13

13).1)حصة لفائدة))السيد))ة()عمار)

دها2 بتاريخ)10)نونبر)0)0).

شاطر) عابد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.037

3.037)حصة لفائدة))السيد))ة()هيثم)

دها2 بتاريخ)10)نونبر)0)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ))))يناير)

1)0))تحت رقم))90)).

66(I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MOAAMALAT LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 2-01)77 

صندوق البريد رقم 126، 73000، 

الداخلة املغرب

 MOAAMALAT LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النهرة رقم )33) الطابق االول 

شقة رقم 1 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

17831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MOAAMALAT LOGISTIQUE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
النهرة رقم))33))الطابق االول شقة)

رقم)1 - 73000)الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الورد5) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الورد5  محمد  السيد 
الطابق االول) ((33( حي النهرة رقم)
شقة رقم)1 73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الورد5  محمد  السيد 
الطابق االول) ((33( حي النهرة رقم)
شقة رقم)1 73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( االبتدائية بواد5 الدهب)

أبريل)1)0))تحت رقم)20).
666I

ABDELLAH EL BOUAKIL 

RADWANTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ABDELLAH EL BOUAKIL
 Casablanca, ANGLE(BD(BIR
 ANZARANE ET RUE ABOU

ISHAK(CHIRAZI ، 20330، الدار 
البيراء املغرب

RADWANTEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بقعة 
)30 املنطقة الصناعية الجديدة - 

2000) الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.31(7
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 نونبر) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شاطر) عابد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.110
1.110)حصة لفائدة))السيد))ة()عمار)

دها2 بتاريخ)10)نونبر)0)0).
شاطر) عابد  )ة() السيد) تفويت 
890)حصة اجتماعية من أصل)890 
حصة لفائدة))السيد))ة()هيثم دها2)

بتاريخ)10)نونبر)0)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ))))يناير)

1)0))تحت رقم)903)).
667I

ائتمانية الشريفي مبارك

NEW BLOCS نيو بلوكس
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة )0 
رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

املعرب
نيو بلوكس NEW BLOCS شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي سهب 
ايكيسل الجماعة القروية اباينو - 

81000 كلميم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
322(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
نيو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.NEW BLOCS(بلوكس
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)
االستيراد و التصدير

نقل البرائع.
سهب) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- اباينو) القروية  الجماعة  ايكيسل 

81000)كلميم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زريكي2 عبداالاله):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عبداالاله) زريكي2  السيد 
 (1 رقم) األمراء) شارع  عنوانه)ا()

81000)كلميم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عبداالاله) زريكي2  السيد 
 (1 رقم) األمراء) شارع  عنوانه)ا()

81000)كلميم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بكلميم) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)163.

668I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

ARRAHMANE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
ARRAHMANE  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 

ياسي2 شارع حسن بن تابت شارع 

موال5 الكامل ملعب الخيل  - 

30000 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.62(6(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) ((0(1 مارس) ((2 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»00.000))درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)
ديو2) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1921/2021.

669I

ائتمانية الجوهرة

 SOCIETE MAAKOM
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

ائتمانية الجوهرة

الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 000))، 

خريبكة اململكة املغربية

 SOCIETE MAAKOM

CONSTRUCTION  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 

I 1 الطابق 1 تجزئة بدر - 000)) 

خريبكة املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1719

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي2) ((0(1 أبريل) (1( املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()رائيس)

عبد الحق كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

1)0))تحت رقم)193.

670I

ائتمانية الجوهرة

 SOCIETE MAAKOM
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ائتمانية الجوهرة
الرقم 163 زنقة تامسنة بلوك 

جميلة الطابق الثاني ، 000))، 
خريبكة اململكة املغربية
 SOCIETE MAAKOM

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوا2 مقرها االجتماعي الرقم 
I 1  الطابق 1 تجزئة بدر - 000)) 

خريبكة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.1719

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
1)0))تم تحويل) )1)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 
»شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشريك الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

1)0))تحت رقم)193.

671I

ديوا2 االستاذ عبد السالم بن شقرو2 موثق

مصحة سايس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ديوا2 االستاذ عبد السالم بن 
شقرو2 موثق

1, زنقة الحسي2 بن علي , الطابق 
االول , م ج  , مكناس ، 0000)، 

مكناس املغرب
مصحة سايس  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 
69 ,  شارع بئرانزرا2  , حي عباس 
املسعد5 , م ج - 0000) مكناس 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجار5 
.22(((

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
1)0))تم اإلعالم) 01)أبريل) املؤرخ في)
و) معروفي  الحسي2  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
غشت) ((9 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

0)0))بالشكل األتي):
((، ( معروفي) بنعي�صى  السيد)ة()

3.900)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)031).

67(I

MENARA PROJECT SERVICES

PHARMADUO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MENARA PROJECT SERVICES
 HAY(TARGA ، 40000، 270

MARRAKECH MAROC
PHARMADUO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RES DAR وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 SAADA 2, IMM 50, APPT 03 -

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11390(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PHARMADUO
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بيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجارة املنتجات الصيدالنية بالجملة)

والتجزئة)؛

شبه) املنتجات  وتجارة  بيع  (-

الصيدالنية بالجملة والتجزئة)؛

الترويج للمنتجات الصيدالنية) (-

وشبه الصيدالنية.

 RES (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 DAR SAADA (, IMM (0, APPT

20000 - 03)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) ((0 ( (: السيد مومن جواد)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

االله) عبد  الطالب  ايت  السيد 

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  ((0 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 RES()السيد مومن جواد عنوانه)ا

 DAR SAADA (, IMM (0, APPT

20000 03)مراكش املغرب.

االله) عبد  الطالب  ايت  السيد 

 DR LAHRACH, N°7( عنوانه)ا()

ASKEJOUR 20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 RES()السيد مومن جواد عنوانه)ا

 DAR SAADA (, IMM (0, APPT

20000 03)مراكش املغرب

االله) عبد  الطالب  ايت  السيد 

 DR LAHRACH, N°7( عنوانه)ا()

ASKEJOUR 20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3122)1.

673I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 HANFAOUI ENTREPRISE

COMPANY SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 32)، شارع فلسطي2 حي 

القدس ) ش ) ، 000))، خريبكة 

املغرب

 HANFAOUI ENTREPRISE

COMPANY SARL AU شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم )30 

تجزئة األمل  - 000)) خريبكة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.276(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 أبريل) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()يوسف حنفاو5)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()لكبير)

صباني بتاريخ)03)مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ))))مارس)

1)0))تحت رقم)2)1.

672I

FOUZMEDIA

TRANS AJAOUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TRANS AJAOUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الزنقة 

) الرقم 9) حي معمورة - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
60099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.AJAOUB
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمي2.
الزنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 12000 (- معمورة) حي  ((9 الرقم) ((

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اجواب) عبدالرحيم  السيد 
الرقم) الحدادة  تجزئة  عنوانه)ا()

1602 12000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
اجواب) عبدالرحيم  السيد 
الرقم) الحدادة  تجزئة  عنوانه)ا()

1602 12000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)-.
67(I

FOUZMEDIA

SOCIETE H.T. MAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE(H.T. MAR(SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

محمد القر5 إقامة مبارك محل رقم 

1 - 12000 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(9191

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 يناير) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعد5) زهور  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

أمينة))سعد5 بتاريخ)06)يناير)1)0).

تفويت السيد))ة()خديجة سعد5)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((00

)السيد))ة()أمينة)) 00))حصة لفائدة)

سعد5 بتاريخ)06)يناير)1)0).

)ة()عائشة سعد5) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((00

)السيد))ة()أمينة)) 00))حصة لفائدة)

سعد5 بتاريخ)06)يناير)1)0).

مصطفى) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((00 سعد5)

)ة() السيد) ( 00))حصة لفائدة) أصل)

أمينة))سعد5 بتاريخ)06)يناير)1)0).

محمد سعد5) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((00

)السيد))ة()أمينة)) 00))حصة لفائدة)

سعد5 بتاريخ)06)يناير)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 16 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

فبراير)1)0))تحت رقم)01)81.

676I

FOUZMEDIA

SOCIETE JEDDA ET FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE JEDDA ET FILS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 
منصور الدهبي الرقم )2 - 12000 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.((879

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 16)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) ( (SOCIETE JEDDA ET FILS
وعنوا2) درهم  (1(0.000 رأسمالها)
منصور) زنقة  اإلجتماعي  مقرها 
الدهبي الرقم))2 - 12000)القنيطرة)

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 12000  -  2( منصور الدهبي الرقم)

القنيطرة املغرب.)
و عي2:

و) لشطا2  ( زهراء) السيد)ة()
الدهبي) منصور  زنقة  عنوانه)ا()
املغرب) القنيطرة  (12000  2( الرقم)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)002)8.
677I

FOUZMEDIA

 SOCIETE D›ENTREPRISE
 DE TRAVAUX ROUTIERS
 D›ASSAINISSEMENTS ET

 DE CONSTRUCTIONS
»SETRAC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE D›ENTREPRISE
 DE TRAVAUX ROUTIERS

 D›ASSAINISSEMENTS ET DE

 CONSTRUCTIONS »SETRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

منصور الدهبي الرقم )2 - 12000 
القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(3929
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 16)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE D’ENTREPRISE
 DE TRAVAUX ROUTIERS
 D’ASSAINISSEMENTS ET DE
  CONSTRUCTIONS «SETRAC
درهم) (700.000 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
 12000  -  2( منصور الدهبي الرقم)
حل) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

الشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 12000  -  2( منصور الدهبي الرقم)

القنيطرة املغرب.)
و عي2:

و) لشطا2  ( زهراء) السيد)ة()
الدهبي) منصور  زنقة  عنوانه)ا()
املغرب) القنيطرة  (12000  2( الرقم)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)013)8.
678I

FOUZMEDIA

ELHAM.JAM TRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ELHAM.JAM TRANS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)-6) 
زنقة األميرة عائشة مكتب الهدى 

الطابق 3 - 12000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

600(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ELHAM.JAM TRANS

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمي2.

 (2-(6 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الهدى) مكتب  عائشة  األميرة  زنقة 

الطابق)3 - 12000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحمومي جمال عنوانه)ا()

سيد5) (-- القصيبية) كمرة  بني  دوار 

سليما2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد الحمومي جمال عنوانه)ا()

سيد5) (-- القصيبية) كمرة  بني  دوار 

سليما2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)08)أبريل)

1)0))تحت رقم).

679I

FLASH ECONOMIE

NAYA MINI MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NAYA MINI MARKET)شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة)

برأسمال: 10000 درھم 

ومقرھا في الدار البیراء 

 النواصر بارك 1م2 الطابق األر�صي 

عمارة 1
رقم التقييد في السجل التجار5 

 20(363:

بعد اجتماع الجمع العام بتاریخ)

)))مارس)1)0))،قرر الشركاء)

حل))الشركة اعتبارا من))))مارس)

1)0))و تصفيتها ودیا-

وریاكلي) لطیفة  السیدة  عینت 

للبطاقة) الحاملة  (، لشركة) مصفیة 

 B61(121(-الوطنیة رقم

و قد تم تحدید مقر التصفیة في)

مقر الشركة االجتماعي-)

التجاریة) املحكمة  في  اإليداع  تم 

 14/4/2021 بتاریخ) البیراء) بالدار 

تحت عدد)17)772  

680I

fimacoc

STE BOUZIANE NABIL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fimacoc

 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes(maroc

STE BOUZIANE NABIL شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 20 

زنقة 1 جنا2 بنكيرا2 سيد5 بوجيدة 

فاس  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجار5 : 
66667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) ((2
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BOUZIANE NABIL
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

 20 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
زنقة)1)جنا2 بنكيرا2 سيد5 بوجيدة)

فاس))-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 288.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: ( نبيل) واريتني  بوزيا2  السيد 

2880)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
نبيل) واريتني  بوزيا2  السيد 
بن) محمد  زنقة  ((3 رقم) عنوانه)ا()
عبد الرحما2 العراقي بورمانة فاس)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
نبيل) واريتني  بوزيا2  السيد 
بن) محمد  زنقة  ((3 رقم) عنوانه)ا()
عبد الرحما2 العراقي بورمانة فاس)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (10 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1118.
681I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

EURO TD SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC

EURO TD SAHARA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الحي 
الحسني شارع أحمد بن مو�صى 

زنقةازمور رقم 2) السمارة - 000)7 
السمارة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.17((

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
الدين) صالح  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  ((00 اعميرة)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()

نعيمة الهش بتاريخ))1)أبريل)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالسمارة))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)92/2021.

68(I

rochdi conseil

 STE FUTURE ET ADEQUATE
 VISION D’ORIENTATION

 RIGOUREUSES VERS
 L’INTERNATIONAL ET

   TECHNIQUE DE L’EMPLOI
» FAVORITE «  SARL A.U

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 123 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب
 STE FUTURE ET ADEQUATE
 VISION D’ORIENTATION

 RIGOUREUSES VERS
 L’INTERNATIONAL ET

 TECHNIQUE(DE(L‘EMPLOI   »
FAVORITE «  SARL(A.U   شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة  
املستقبل رقم 12) العيو2 - 70000 

العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
36(37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 STE FUTURE ET ADEQUATE
 VISION D’ORIENTATION
 RIGOUREUSES VERS
 L’INTERNATIONAL ET
 TECHNIQUE DE L’EMPLOI   «

.  FAVORITE(«((SARL(A.U
التعليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العام و التعليم العالي و التكوين املنهي)

م التكوين املستمر.
تجزئة)) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
املستقبل رقم)12))العيو2)-)70000 

العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الوهاب) عبد  محمد  زكي  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوهاب) عبد  محمد  زكي  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة))املستقبل رقم)12) 

العيو2)70000)العيو2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الوهاب) عبد  محمد  زكي  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة))املستقبل رقم)12) 

العيو2)70000)العيو2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)37)1.

683I

مكتب مو�صى رشيد

LE DOMAINE SBAI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب مو�صى رشيد

عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 0000)، 

مكناس املغرب

LE DOMAINE SBAI شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مزرعة 
ريحا2 جماعة راس اجير5  - 1000) 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((96(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.DOMAINE SBAI

:)تسمي2 و) غرض الشركة بإيجاز)

تسويق العجول.

مزرعة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
ريحا2 جماعة راس اجير5))-)1000) 

الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد بدر سباعي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سباعي  بدر  السيد 

الخالدية الكورنيش))0000))ابو ظبي))

االمرات العربية املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() سباعي  بدر  السيد 

الخالدية الكورنيش))0000))ابو ظبي))

االمرات العربية املتحدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1839.

682I

FIDUCEL  SARL AU

سمكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCEL  SARL(AU

 RES(YAZAMANE  III(IMM 6

 APPT 4 ROUTE(DE(KENITRA ،

11160، SALE(MAROC

سمكر5 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

ام هاني 3 عمارة 8) رقم 3 طريق 

القنيطرة ا - 11160 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

33((1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

سمكر5.

تغدية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة)-نقل البرائع-تصدير واستراد.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
طريق) (3 رقم) ((8 عمارة) (3 هاني) ام 

القنيطرة ا)-)11160)سال املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: العمراني) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: العمراني) كريم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العمراني  كريم  السيد 

مهدية)) طريق  (27 رقم) ربيعة  تجزئة 

11160)سال املغرب.

السيد احمد العمراني عنوانه)ا()

 1 شقة) (9-10 اقامة ام الخير عمارة)

تابريكت)11000)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد احمد العمراني عنوانه)ا()

الخير) ام  اقامة  (1 شقة) تابريكت 

11000)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)76)36.

68(I

Cap Conseils

» THE NEXT CLIC » T.N.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303

20390، Casablanca(Maroc

THE(NEXT(CLIC » T.N.C «  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 19) شارع 

الزرقطوني و زاوية إبراهيم الروداني 
رقم 11 و )1 الطابق األول - 0330) 

الدار البيراء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7))دجنبر)017))تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)
THE NEXT CLIC « T.N.C)«))و الكائن)
بالعنوا2 زاوية زنقة طارق ابن زياد و)
زنقة عبد الكريم بن جلو2 الطابق)6 
جماعة اكدال))-)30000)فاس املغرب)
و املسير من طرف السيد)ة()الروي�صي)

حسن.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يونيو)018))تحت رقم)670310.

686I

Cap Conseils

»MEDIAMATIC«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc

»MEDIAMATIC«  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية عي2 
الشفا و ابو سعيد السو�صي الطابق 
االر�صي حي راسي2  - 0000) الدار 

البيراء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم)) ((018 أكتوبر) (09 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املقر  ( تحويل)
و) الشفا  عي2  »زاوية  من) للشركة 
الطابق االر�صي) السو�صي  ابو سعيد 
الدار البيراء) ((0000 (- ( حي راسي2)
شارع الزرقطوني) ((19« إلى) املغرب«)
 17 رقم) الروداني  إبراهيم  زاوية  و 
الطابق األول)-)0330))الدار البيراء))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

دجنبر)018))تحت رقم)99))68.

687I

Cap Conseils

» THE NEXT CLIC » T.N.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc

THE(NEXT(CLIC » T.N.C «  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )8 زنقة 
سمية زاوية شارع عبد املومن 

رقم 8) الطابق 6 - 0000) الدار 
البيراء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)أبريل)018))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
عبد) شارع  زاوية  سمية  زنقة  (8(«
 (0000  -  6 الطابق) ((8 املومن رقم)
 (19« إلى) املغرب«) البيراء) الدار 
إبراهيم) زاوية  و  الزرقطوني  شارع 
الروداني رقم)11)و))1)الطابق األول)-)

0330))الدار البيراء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

دجنبر)018))تحت رقم)98))68.
688I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE LIYA IMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
SOCIETE LIYA IMO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
التازية عمارة رقم 68 الزيتو2 

مكناس - 0000) مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 
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((871

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. SOCIETE LIYA IMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

التازية عمارة رقم)68)الزيتو2 مكناس)

- 0000))مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ارشمو2) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

بالبقال) اللطيف  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 ( (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن ارشمو2 عنوانه)ا()

)تواركة) ))ديور جعفر) )3)شارع) رقم)

0000))مكناس املغرب.

بالبقال) اللطيف  عبد  السيد 

 1 الطابق) (7 ا5) عمارة  عنوانه)ا()

الشقة)1)الترامن)1 0000))مكناس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد حسن ارشمو2 عنوانه)ا()

)تواركة) ))ديور جعفر) )3)شارع) رقم)

0000))مكناس املغرب

بالبقال) اللطيف  عبد  السيد 

 1 الطابق) (7 ا5) عمارة  عنوانه)ا()

1 000))مكناس) الترامن) (1 الشقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (30 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1667.

689I

GERMANIA CENTER PRIVEE

GERMANIA CENTER PRIVE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

GERMANIA CENTER PRIVEE

 RUE SAINT SAINT 11

 BELVEDRER ، 20006،

CASABLANCA MAROC

 GERMANIA CENTER PRIVE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE 11 وعنوا2 مقرها االجتماعي

 SAINT(SAINT(BELVEDRER 11

 RUE SAINT SAINT BELVEDRER

.20006 CASABLANCA(maroc

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 مارس) (06 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مؤسسة تعليمية خاصة

التكوين منهي الخاص.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)1)2))2.

690I

cabinet  AMSN

WAV PRODUCTION
شركة الترامن

تأسيس شركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،

50000، meknes(maroc

WAV PRODUCTION  شركة 

الترامن

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 127 

127 الطابق األر�صي حي البركة 

عي2 تاوجطات 1100)  تاوجطات  

املغرب

تأسيس شركة الترامن 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(3071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9

األسا�صي لشركة الترامن باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة الترامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WAV (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. PRODUCTION

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استوديو التصوير الفوتوغرافي
اإلنتاج السمعي البصر5

األحداث والتسويق الرقمي

 127 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الطابق األر�صي حي البركة عي2) (127

تاوجطات)1100)))تاوجطات))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عثما2 بوزملاط):))0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد))وليد بوزملاط):)))))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

)))حصة) ( (: السيد حمزة قطاط)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثما2 بوزملاط عنوانه)ا()

تاوجطات) عي2  البركة  حي   5 (127

عي2) البركة  حي   5 (127  (1100

تاوجطات))املغرب.

عنوانه)ا() بوزملاط  وليد  ( السيد)

تاوجطات) عي2  البركة  حي   5 (127

1100))عي2 تاوجطات))املغرب.

عنوانه)ا() قطاط  حمزة  السيد 

عي2) ((1100 تاوجطات) عي2 

تاوجطات))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد عثما2 بوزملاط عنوانه)ا()

تاوجطات) عي2  البركة  حي   5 (127

عي2) البركة  حي   5 (127  (1100

تاوجطات))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)012).

691I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 HAUT DE GAMME

MEZZOUGUI, SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 32)، شارع فلسطي2 حي 

القدس ) ش ) ، 000))، خريبكة 

املغرب

 HAUT DE GAMME

MEZZOUGUI, SARL(AU شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكازة، 
زنقة الوحدة تجزئة شوقي - 000)) 

خريبكة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.6389

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مزوكي) سعيد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

مارس) (09 بتاريخ) علوا2  حفيظة 

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)9))مارس)

1)0))تحت رقم)160.

69(I
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CASA COMPTES

BENYREST
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

BENYREST شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )2) 

تجزئة الزوبير رقم 1 حي األلفة - 

00000 الدار البيراء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.(((603

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم) ((0(1 مارس) ((9 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 10.000« أ5 من) درهم«) (290.000«

عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772237.

693I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

Sté »BUILD HAOUZ« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 01 املسيرة 1, »س« رقم 

)3 ، 20000، مراكش املغرب

 Sté »BUILD(HAOUZ« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

أمكدول جماعة ثالث نيعقوب 

دائرة أسني الحوز - 0)0)2 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11(9(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.»BUILD(HAOUZ«(SARL
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

أشغال البناء)واألشغال املختلفة.
-)تاجر..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
أمكدول جماعة ثالث نيعقوب دائرة)
أسني الحوز)-)0)0)2)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سعيد أيت احولي2):))00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد هشام ايت احولي2):))00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
احولي2) أيت  سعيد  السيد 
عنوانه)ا()دوار تقرضامت اغيل ثالث)
نيعقوب اسني الحوز)0)0)2)مراكش)

املغرب.
احولي2) ايت  هشام  السيد 
الراو5) تجزئة  اسكجور  عنوانه)ا()

110 20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
احولي2) أيت  سعيد  السيد 
عنوانه)ا()دوار تقرضامت اغيل ثالث)
نيعقوب اسني الحوز)0)0)2)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)309))1.
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LA VIE FISCALE

ANGADS LITAAMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
ANGADS LITAAMIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس اقامة صفاء رقم 01 
- 60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.19(1(
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 شتنبر) (08 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()رضوا2 امساعد)
حصة اجتماعية من أصل) ((1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  ((1.000
شتنبر) (08 بتاريخ) امساعد  ( ميمو2)

.(0(0
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
شتنبر) ((3 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

0)0))تحت رقم)077).
69(I

ائتمانية الراحة

عقار زبيدة
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
28 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 6100)، 

MAROC برشيد
عقار زبيدة شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 30) زنقة  
نازك املالئكة تسير ) برشيد برشيد 

6100) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

129(7

 (2 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

عقار) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

زبيدة.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5)-)بيع وشراء)االرا�صي)-)التجارة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)30))زنقة))

برشيد برشيد) (( نازك املالئكة تسير)

6100))برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد معتصم توفيق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: توفيق) معتصم  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد معتصم توفيق عنوانه)ا()

تجزئة زبيدة حي الرياض برشيد) ((7

6100))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد معتصم توفيق عنوانه)ا()

تجزئة زبيدة حي الرياض برشيد) ((7

6100))برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (01 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)))2.
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CASA COMPTES

AUDITION CONFORT
إعال2 متعدد القرارات

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

AUDITION CONFORT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: )11، 

الطابق ) شارع أنفا - - الدار البيراء 

املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.239((1

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))يناير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

-)نقل املقر االجتماعي للعنوا2 التالي:)

يعقوب) شارع  ((( املنصور،) فصاء)

املنصور رقم)16)الطابق)1)-)البيراء

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

ليشمل:) الشركة  هدف  توسيع  (-

اآلالت) وبيع  شراء) ((- التصدير) (1-

املساعدة على السمع.

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

-)تجديد القانو2 األسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

على) ينص  الذ5  (:2 رقم) بند 

مايلي:)يوجد املقر االجتماعي للشركة)

املنصور،) فصاء) التالي:) بالعنوا2 

 16 رقم) املنصور  يعقوب  شارع  (((

الطابق)1)-)البيراء

على) ينص  الذ5  (:( رقم) بند 

وبيع) شراء) (1- هدف الشركة:) مايلي:)

الطبية) املعدات  وإصالح  وكراء)

وبيع اآلالت) شراء) ((- وشبه الطبية.)

استيراد) (3- السمع.) على  املساعدة 

الطبية) املعدات  وتوزيع  وتصدير 

وشبه الطبية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))9)772.

697I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE DRIVE AWAY
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
SOCIETE DRIVE AWAY شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 206 
الطابق األر�صي تجزئة البساتي2 7 
الشطر 3 مكناس - 0000) مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
((929

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE DRIVE AWAY
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو2 سائق.
عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)206 
 7 البساتي2) تجزئة  األر�صي  الطابق 
مكناس) ((0000 (- مكناس) (3 الشطر)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
100.000)درهم،)مقسم كالتالي:

عثما2) السليماني  املنزلي  السيد 
درهم) (100 حصة بقيمة) (1.000 ( (:

. للحصة)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

: وصفات ومواطن الشركاء)
عثما2) السليماني  املنزلي  السيد 
 88 رقم) اليوسوفية  حي  عنوانه)ا()

مكناس املغرب. ((0000 البساتي2)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السليماني) املنزلي  السيدة 
اليوسوفية) حي  عنوانه)ا() حفصة 
مكناس) ((0000 البساتي2) (88 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

.1809 1)0))تحت رقم)
698I

AJM FINANCE GROUPE

YAZAN NEGOCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJM FINANCE GROUPE
 RESIDENCE LE NOYER D

 N°51 5 ETAGE(RUE(IBN(SINA
 NOURI ATLASI QUARTIER
 SEMLALIA              GUELIZ
 - MARRAKECH. ، 40000،

Marrakech Maroc
YAZAN NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 17 
مكرر شارع أمزميز تجزئة تسلطانة 

سيد5 يوسف بن علي مراكش 
املغرب - 0)200 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113871

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 )))مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

التالية: باملميزات 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.YAZAN NEGOCE

مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

صناعية لصناعة املالبس

التجارة بشكل عام

استيراد وتصدير.

عنوا2 املقر االجتماعي):)17)مكرر)

شارع أمزميز تجزئة تسلطانة سيد5)

(- املغرب) مراكش  علي  بن  يوسف 

0)200)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة أواب مريم):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مريم  أواب  السيدة 

تجزئة املنار كودية لعبيد عمارة س91  

مراكش) (20000 مراكش) ( (17 شقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() مريم  أواب  السيدة 

تجزئة املنار كودية لعبيد عمارة س91  

مراكش) (20000 مراكش) ( (17 شقة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3097)1.
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FORAGE DES PUITS D’EAU KANSOUS sarl au 

 FORAGE DES PUITS D›EAU
KANSOUS

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FORAGE DES PUITS D’EAU
KANSOUS sarl au

رقم 906 بلوك س مدينة الوحدة 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب
 FORAGE DES PUITS D›EAU

KANSOUS شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 906 
بلوك س مدينة الوحدة العيو2 
العيو2 70000 العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
360((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 FORAGE DES PUITS D’EAU

.KANSOUS
و) حفر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجارة) ( التنقيب عم املياه الجوفية)

العامة))التصدير و االستيراد.
عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)906 
العيو2) الوحدة  مدينة  س  بلوك 

العيو2)70000)العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
كنسوس) الدين  نور  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

كنسوس) الدين  نور  السيد 

تارودانت) اولوز  اندا  دوار  عنوانه)ا()

70000)العيو2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

كنسوس) الدين  نور  السيد 

تارودانت) اولوز  اندا  دوار  عنوانه)ا()

70000)العيو2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1038/2021.

700I

fiduciaire

جتو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire

 avenue yaakoub el manssour

 gueliz(Marrakech(marrakech،

40000، Marrakech(maroc

جتو شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

1 إقامة 38) الحي الصناعي سيد5 

غانم - 20000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.821(9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)0))مارس)1)0))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

الحي) ((38 إقامة) (1 رقم) »شقة  من)

 20000 (- غانم) سيد5  الصناعي 

رقم8  »شقة  إلى) املغرب«) مراكش 

سيد5) الصناعي  الحي  ((38 إقامة)

غانم)-)20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)6)29.

701I

sacompta sarl au

STE RAS OUTAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au

22) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

0))33، ميسور املغرب

STE RAS OUTAT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي املالحة 

تيساف اوطاط الحاج  - 33300 

اوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.RAS OUTAT SARL

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي املالحة)

 33300 (- ( الحاج) اوطاط  تيساف 

اوطاط الحاج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: بنعاشور) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد عبد الكريم كبض)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رشيد بنعاشور عنوانه)ا()

رقم)172)شارع الحسن الثاني اوطاط)

الحاج)33300)اوطاط الحاج املغرب.

كبض) الكريم  عبد  السيد 

الرحما2) عبد  اوالد  دوار  عنوانه)ا()
ترنست اوطاط الحاج بوملا2 ميسور)

33300)اوطاط الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد رشيد بنعاشور عنوانه)ا()
رقم)172)شارع الحسن الثاني اوطاط)

الحاج)33300)اوطاط الحاج املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( ببوملا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)84/2021.

70(I

BACEGM

لو باغفي بانفينوا
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BACEGM

 N°194 Azli(de(sud(Hay(Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc

لو باغفي بانفينوا شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 192 

كراج أ أزلي حي بناني سميرس - 

20000 مراكش اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113877

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

لو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

باغفي بانفينوا.
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غرض الشركة بإيجاز):)مخبزة.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- 192)كراج أ أزلي حي بناني سميرس)

20000)مراكش اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة وريشي2 أسماء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة وريشي2 أسماء)عنوانه)ا()

)1)حي املنار ح م ج))20000)مراكش)

اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة وريشي2 أسماء)عنوانه)ا()

)1)حي املنار ح م ج))20000)مراكش)

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3101)1.

703I

FCCA ATLAS

M.M  MODERNE م.م مودرن

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCCA ATLAS

 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA

 IMM 89,1ER(EATGE(APPT(N°5 ،

40000، MARRAKECH(MAROC

   M.M  MODERNE 2م.م مودر

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة نور 

النخيل العمارة )C الشقة رقم 67 

النخيل الشمالي  - 20000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11377(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

م.م) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.  M.M  MODERNE(2مودر
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واالشغال املختلفة)
منعش عقار5

االستيراد و التصدير.

عنوا2 املقر االجتماعي):)اقامة نور)

 67 الشقة رقم) (C( النخيل العمارة)

مراكش) (20000 (- ( النخيل الشمالي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: محمد) الدحماني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: شيبا2) ميليسا  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الدحماني محمد عنوانه)ا()

 2 الطابق) (137 دار السعادة العمارة)

الشقة)1 20000)مراكش املغرب.

السيدة ميليسا شيبا2 عنوانه)ا()
زنقة باني اقامة النخيل يوسف بن)

تاشفي2))20000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد الدحماني محمد عنوانه)ا()

 2 الطابق) (137 دار السعادة العمارة)

الشقة)1 20000)مراكش املغرب

السيدة ميليسا شيبا2 عنوانه)ا()
زنقة باني اقامة النخيل يوسف بن)

تاشفي2))20000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)8)30)1.

702I

»T.G.P IMMO«)شركة محدودة املسؤولية ذات)

شريك وحيد

T.G.P IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»T.G.P IMMO« شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد

) شارع يوسف ابن تاشفي2 الطابق 

الثاني شقة رقم 3 ، 90060، طنجة 

املغرب

T.G.P IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) شارع 

يوسف ابن تاشفي2 الطابق الثاني 

شقة رقم 3 طنجة 90060 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(289

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (18

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T.G.P (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

مسؤولية) ذات  شركة  (IMMO

محدودة ذات الشريك الوحيد.

إنعاش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقار5.

شارع) (( (: عنوا2 املقر االجتماعي)

الثاني) الطابق  تاشفي2  ابن  يوسف 

طنجة) (90060 طنجة) (3 رقم) شقة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

خمليطي) االمي2  محمد  السيد 

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

خمليطي) االمي2  محمد  السيد 

الشارع) (1 عنوانه)ا()حي بنب ورياغل)

طنجة) (90060  80 رقم) الرئي�صي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

خمليطي) االمي2  محمد  السيد 

الشارع) (1 عنوانه)ا()حي بنب ورياغل)

طنجة) (90060  80 رقم) الرئي�صي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3627.

70(I

comptasultlta sarl

OCTO PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 

21) الطابق االول الدروة برشيد ، 

)0)6)، الدروة املغرب

OCTO PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ماجوريل مدخل رقم 1 مكتب رقم 

2 الطابق 1 الدروة الكارة - الدروة - 

)0)6) الدروة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1(071

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OCTO(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.PROMO
غرض الشركة بإيجاز):)))))))))منعش)

عقار5.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
مكتب رقم) (1 ماجوريل مدخل رقم)
(- الدروة) (- الدروة الكارة) (1 2)الطابق)

)0)6))الدروة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
333)حصة) ( (: السيد رشيد حجي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) (332 ( (: السيد عزيز فريد)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد انعامي):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حجي  رشيد  السيد 
 (7 رقم) (3 زنقة) الرحماني  تجزئة 
سيد5 مومن الدار البيرا)ء)0200) 

الدارالبيراء)املغرب.
 21 عنوانه)ا() فريد  عزيز  السيد 
الدروة) خديجة  تجزئة  (( الزنقة)

برشيد))0)6))الدروة املغرب.
عنوانه)ا() ( انعامي) السيد محمد 
مليل) تيط  (26 رقم) العالية  تجزئة 
مليل) تيط  ((9620 البيراء) الدار 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() حجي  رشيد  السيد 
 (7 رقم) (3 زنقة) الرحماني  تجزئة 
 (0200 ( الداربيراء) مومن  سيد5 

الدار البيراء))املغرب

عنوانه)ا() ( فريد) عزيز  السيد 

تجزئة خديجة الدروة) (( الزنقة) (21

برشيد)))0)6))الدروة املغرب

عنوانه)ا() ( انعامي) السيد محمد 

مليل) تيط  (26 رقم) العالية  تجزئة 

مليل) تيط  ((9620 البيراء) الدار 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)9)).

706I

FIDUCIAIRE BADES

BYA VISION
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BADES

 RUE(AL(ANDALOUSS ، 18

32000، AL(HOCEIMA(MAROC

BYA VISION شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املحل 
رقم )112 بجانب مسجد ابونهار2 

جماعة بني عبد هللا الحسيمة - 

)17)3 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BYA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.VISION

غرض الشركة بإيجاز):)التفاوض)

البناء)أو األشغال املختلفة.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
ابونهار2) بجانب مسجد  (112( رقم)

(- الحسيمة) هللا  عبد  بني  جماعة 

)17)3)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صالح الدين أوالد املقدم):))

100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صالح الدين أوالد املقدم)

عنوانه)ا()وراء)زنقة القدس حي أفزار)

الحسيمة)000)3)الحسيمة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد صالح الدين أوالد املقدم)

عنوانه)ا()وراء)زنقة القدس حي أفزار)

الحسيمة)000)3)الحسيمة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.

707I

fidexpertise

ASTAK DEVELOPEMENT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise

13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  10 معارف الدارالبيراء. 

، 0000)، الدارالبيراء. املغرب

ASTAK DEVELOPEMENT شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

القصر الطابق الخامس املعاريف 

الدارالبيراء - 0330) الدارالبيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29723(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASTAK(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.DEVELOPEMENT

غرض الشركة بإيجاز):)املقاول في)

إدارة عمليات الخدمات التجارية أو)

الصناعية أو الزراعية

أعمال مختلفة

اعمال بناء

تجارة.
زنقة) (13 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

املعاريف) الخامس  الطابق  القصر 

0330))الدارالبيراء) الدارالبيراء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الحق جبابرة):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

:)نقدية) السيد عبد الحق جبابرة)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

جبابرة) الحق  عبد  السيد 

 (0 ابواب مراكش منطقة) عنوانه)ا()

مراكش) (0( الشقة) (132 عمارة) م 

0330))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

جبابرة) الحق  عبد  السيد 

 (0 ابواب مراكش منطقة) عنوانه)ا()

مراكش) (0( الشقة) (132 عمارة) م 

0330))مراكش املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.
708I

STE  FIDU  WHITE

ترنس لغراس
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE  FIDU  WHITE
 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،
65800، TAOURIRT(MAROC

ترنس لغراس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي مركز 
حا�صي بركا2 - )90)6 الناظور 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(0903

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم تغيير) ((0(1 فبراير) (10 املؤرخ في)
مقاول لنقل) (1-« نشاط الشركة من)
تساو5) التي  بالسيارات  البرائع 
(
ً
حمولتها املعتمدة أو تزيد عن))1)طنا

-)نقل جماعي)-.
))-)تاجر أو وسيط يقوم باالستيراد)
لنقل) مقاول  (1-« إلى) (« والتصدير)

البرائع لحساب الغير).
-))مقاول لنقل البرائع وطنيا و)

دوليا)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ))))فبراير)

1)0))تحت رقم)223.
709I

FIDUBAC SARL

هادا كاش
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشفي2 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc

هادا كاش شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

عاريض احفطاليا الناظور - 000)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1983

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

هادا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

كاش.

-مفوض) (: غرض الشركة بإيجاز)

لتحويل األموال

-دفع فواتير التذاكر.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 6(000 (- عاريض احفطاليا الناظور)

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الهداني) املالك  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الهداني) املالك  عبد  السيد 
الناظور) ابوعجاجا  حي  عنوانه)ا()

000)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الهداني) املالك  عبد  السيد 
الناظور) ابوعجاجا  حي  عنوانه)ا()

000)6)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)1))أبريل)

1)0))تحت رقم)808.

710I

sacompta sarl au

STE OUTAT IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sacompta sarl au

22) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

0))33، ميسور املغرب

STE OUTAT IRRIGATION  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

الحاج اوطاط الحاج بوملا2 - 33300 

اوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. OUTAT IRRIGATION

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

عنوا2 املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

الحاج اوطاط الحاج بوملا2)-)33300 

اوطاط الحاج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيدة نعيمة الحسناو5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: العبدالو5) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الحسناو5) نعيمة  السيدة 
عنوانه)ا()رقم69))حي ملوية اوطاط)
الحاج)33300)اوطاط الحاج املغرب.
السيد احمد العبدالو5 عنوانه)ا()
69))5 السالم اوطاط الحاج)33300 

اوطاط الحاج املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الحسناو5) نعيمة  السيدة 
عنوانه)ا()رقم69))حي ملوية اوطاط)
الحاج)33300)اوطاط الحاج املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( ببوملا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)85/2021.

711I

comptasultlta sarl

STE AHL ELJAWDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 
21) الطابق االول الدروة برشيد ، 

)0)6)، الدروة املغرب
STE AHL ELJAWDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ماجوريل مدخل رقم 1 مكتب رقم 
2 الطابق 1 الدروة الكارة - الدروة - 

)0)6) الدروة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(069
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AHL ELJAWDA
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منعش) ( ( (: غرض الشركة بإيجاز)
عقار5.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
مكتب رقم) (1 ماجوريل مدخل رقم)
(- الدروة) (- الدروة الكارة) (1 2)الطابق)

)0)6))الدروة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ((0 ( (: ( لكتاو5) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 ((0 ( (: لكتاو5) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بوشتى الزرفي):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد لكتاو5 عنوانه)ا()لال)
مريم بلوك)32)رقم)12)الدار البيراء)

0670))الدارالبيراء)املغرب.
السيد الحسن لكتاو5 عنوانه)ا()
الدار) (12 رقم) (32 بلوك) مريم  لال 
البيراء)) الدار  ((0670 البيراء)

املغرب.
عنوانه)ا() الزرفي  بوشتى  السيد 
 6 ا 5) (/1213 الرقم) تجزئة املسيرة 

الدروة))0)6))الدروة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد محمد لكتاو5)
الدار) (12 رقم) (32 بلوك) مريم  لال 
البيراء)) الدار  ((0670 البيراء)

املغرب
السيد الحسن لكتاو5))عنوانه)ا()
الدار) (12 رقم) (32 بلوك) مريم  لال 
البيراء) الدار  ((0670 البيراء)

املغرب
عنوانه)ا() الزرفي  بوشتى  السيد 
 6 ا 5) (/1213 الرقم) تجزئة املسيرة 
الدروة))0)6))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)8)).

71(I

MJ MANAGEMENT

FERDAWSS TANGER
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MJ MANAGEMENT

 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES(HIKMAT 2EME

 ETAGE(N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FERDAWSS TANGER  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )2 

بوليفارد بن حنا ربع سواني طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.88((3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((018 دجنبر) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بوعزة) دنيا  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

دجنبر) ((0 بتاريخ) النبارك  الحسي2 

.(018

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

019))تحت رقم)))3.

713I

TAX MOROCCO CONSULTING

 DAIBAL LOCATION DES

ENGINS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR ، 20360،

CASABLANCA MAOC

 DAIBAL LOCATION DES

ENGINS شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1) شارع 

ابوعبد هللا نافع إقامة بن عمر 

الطابق 2 الشقة 10 املعاريف الدار 

البيراء - 0330)  الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 DAIBAL LOCATION DES

.ENGINS

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) البناء) اشغال  آالت  ( وصيانة)

الرافعات املتحركة

أ5) وتصدير  استيراد  (، تجارة) (-

منتج

غيار) وقطع  الغيار  قطع  بيع  (-

السيارات والصناعة.

امليكانيكية) االعمال  تنفيذ  (-

والهيدروليكية والكهربائية والجزئية

والصمامات) واألدوات  الحماية  (-

ومعدات))املباني.

1))شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

ابوعبد هللا نافع إقامة بن عمر الطابق)

2)الشقة)10)املعاريف الدار البيراء)-)

0330)))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لبيض) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لبيض  حسن  السيد 
تجزئة الحرشة حي االمل الزمامرة) (3
بنور) سيد5  ((2(00 بنور) سيد5 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() لبيض  حسن  السيد 
تجزئة الحرشة حي االمل الزمامرة) (3
بنور) سيد5  ((2(00 بنور) سيد5 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)060)77.

712I

COMPTA-YASS SARL AU

ANDRI METALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
ANDRI METALE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
احميدو حي نجاح األمير آسفي - 

26000 آسفي املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.93((

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (10 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (ANDRI METALE
مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000
زنقة احميدو حي نجاح) (7 اإلجتماعي)
آسفي املغرب) (26000 (- األمير آسفي)

نتيجة ل):)إنعدام الدعم املالي.
زنقة) (7 و حدد مقر التصفية ب)
(- آسفي) األمير  نجاح  حي  احميدو 

26000)آسفي املغرب.)
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و عي2:

و) الهراد5  ( حمزة) ( السيد)ة()

عنوانه)ا())39)شارع محمد الخامس)

أزمور)2100))أزمور املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

1)0))تحت رقم))20.

71(I

COFIRAD

STE SNACK FISH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COFIRAD

 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE(MENZEH(B11 FES

V.N ، 30200، FES(MAROC

STE SNACK FISH SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : ) زنقة 

ليبيا م.ج رقم ) زنقة ليبيا 30000 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.3110(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

0)0))تقرر حل) )))دجنبر) املؤرخ في)

شركة) ( (STE SNACK FISH SARL

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)

م.ج) ليبيا  زنقة  (( اإلجتماعي) مقرها 
رقم)))زنقة ليبيا)30000)فاس املغرب)

نتيجة لبيع األصل التجار5.

و عي2:

و عنوانه)ا() نداء) ( عمر) السيد)ة()

30000)فاس) ( 11)زنقة فرحة حشاد)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
11)زنقة) 0)0))وفي) 0))دجنبر) بتاريخ)

فرحة حشاد))-)30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1946/21.

716I

sacompta sarl au

STE ADAM ZIANI 
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

22) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

0))33، ميسور املغرب

 STE ADAM ZIANI  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

الجرف االحمر اوالد سيد5 زيا2 

تيساف - 33300 اوطاط الحاج 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

191(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. ADAM ZIANI

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

زيا2) سيد5  اوالد  االحمر  الجرف 

الحاج) اوطاط  (33300 (- تيساف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر الزياني):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الزياني) القادر  عبد  السيد 
اوالد) االحمر  الجرف  دوار  عنوانه)ا()
 33300 سيد5 زيا2 تيساف اوطاط))

اوطاط الحاج املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الزياني) القادر  عبد  السيد 
اوالد) االحمر  الجرف  دوار  عنوانه)ا()
 33300 سيد5 زيا2 تيساف اوطاط))

اوطاط الحاج املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( ببوملا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)86/2021.

717I

transport karmadel

TRANSPORT KARMADEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

transport karmadel
   N15 IMM23 BORJ(ZAITOUN
 L(MHAMID 2  MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

TRANSPORT KARMADEL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

  N1( وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 IMM 23 BORJ(ZAITOUN
 L(MHAMID 2 - 40000
MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1139(3

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRANSPORT KARMADEL

غرض الشركة بإيجاز:

 TRANSPORT DE 

 MARCHANDISES

 POUR LE COMPTE D

 AUTRUI   EFFECTUANT  L

                                                                                        IMPORT  ET  L(EXPORT

.RESTAURATEUR A PRIX FIXE

  N1( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 IMM (3 BORJ ZAITOUN

 L MHAMID ( - 20000

.MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد)KARMA ADEL)عنوانه)ا()

 mhamid ( MARAKECHN1(

  IMM(3 BORJ ZAITOUN L

.20000 MARRAKECH MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد)KARMA ADEL)عنوانه)ا()

 N1( imm (3 BORJ ZAITOUN L

 MHAMID ( marrakech 20000

MARRAKECH MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (19

 M04_21_2294965123159/

.2021/D.A.C.E

718I
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Sté ATM - art tendance management-sarl

 trans service Midi- شركة
pyrenees

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Sté(ATM - art(tendance

management-sarl

شارع قسو مداح،عمارة 

بنعصما2،شقة ) تازة تازة 

الجديدة، 000)3، تازة املغرب

 trans service Midi- شركة

pyrenees شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي اكال 

واد امليل تازة - 000)3 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(8(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.trans service Midi- pyrenees

 transport(:(غرض الشركة بإيجاز

 de marchandise par automobiles

pour le compte D AUTRUI

 transport de marchandises

national et international

.travaux divers

حي اكال) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

واد امليل تازة)-)000)3)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: البوعينبي) فريد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: البوعينبي) علي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيدة اميمة البوعينبي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فريد البوعينبي عنوانه)ا()
)3)الدراركة) )بلوك ا رقم) حي السالم)

اكادير)80000)اكادير املغرب.
عنوانه)ا() البوعينبي  علي  السيد 
)3)الدراركة) )بلوك ا رقم) حي السالم)

اكادير)80000)اكادير املغرب.
البوعينبي) اميمة  السيدة 
رقم) ا  بلوك  ( السالم) حي  عنوانه)ا()
اكادير) (80000 اكادير) الدراركة  (3(

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد فريد البوعينبي عنوانه)ا()
)3)الدراركة) )بلوك ا رقم) حي السالم)

اكادير)80000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (17 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)129.
719I

AUDICO

EVOO FACTORY
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .27

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

EVOO FACTORY شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 22 شارع 
افرا2 ، حي السالم ، سيل - 10)0) 

الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
296267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((0
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EVOO(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.FACTORY

سحق) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجهيز وتعبئة))وتوزيع),الزيتو2 وزيت)

الزيتو2 واملنتجات النباتية)؛

املنتجات) وتصدير  استيراد  (-

الغذائية)؛

جميع املعامالت) ( (، وبوجه أعم) (-

والعقارية) والصناعية  التجارية 

واملالية تتصل بصورة مباشرة أو غير)

أو) (، املذكورة أعاله) مباشرة باألشياء)

يحتمل أ2 تعزز تحقيقها وتطويرها..

22)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

 (0(10 (- افرا2)،)حي السالم)،)سيل)

الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: عمور) صوفية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة صوفية عمور عنوانه)ا()

)1،الي د5 موريي،)انفا)0370))الدار)

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد محمد دكيربرادة عنوانه)ا()

)1،الي د5 موريي،)انفا)0370))الدار)

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)-.

7(0I

«OMEGA ENGINEERING«

»OMEGA ENGINEERING«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

«OMEGA ENGINEERING«
 N°19 RUE(SURCOUF(RESID

 CHAHER(APT(N°6 – EL(JADIDA
، 24000، EL(JADIDA(MAROC

»OMEGA ENGINEERING« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 
19، زنقة سيركوف، إقامة شاهير، 

الشقة 6، الجديدة - 2000) 
الجديدة املغرب.

 إستدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية عدد )66) بتاريخ )0 ما5 

.(0(1
القانوني) اإليداع  تم  (: من) بدال 
باملحكمة اإلبتدائبة بالجديدة بتاريخ)

0))أبريل)1)0))تحت رقم)1921).
القانوني) اإليداع  تم  (: يقرأ)
باملحكمة اإلبتدائبة بالجديدة بتاريخ)

))أكتوبر)017))تحت رقم)1921).
الباقي بدو2 تغيير.

7(1I

«OMEGA ENGINEERING«

»OMEGA ENGINEERING«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

«OMEGA ENGINEERING«
 N°19 RUE(SURCOUF(RESID

 CHAHER(APT(N°6 – EL(JADIDA
، 24000، EL(JADIDA(MAROC

»OMEGA ENGINEERING« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 
19، زنقة سيركوف، إقامة شاهير، 

الشقة 6، الجديدة - 2000) 
الجديدة املغرب.
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 إستدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد )66) بتاريخ )0 ما5 

.(0(1

القانوني) اإليداع  تم  (: من) بدال 

باملحكمة اإلبتدائبة بالجديدة بتاريخ)

0))أبريل)1)0))تحت رقم)011)).

القانوني) اإليداع  تم  (: يقرأ)

باملحكمة اإلبتدائبة بالجديدة بتاريخ)

2))يونيو)0)0))تحت عدد)011)).

الباقي بدو2 تغيير.

7((I

PREMIUM FINANCE

SALMARINAS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SALMARINAS TRAVAUX  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم )7 

الطابق ) حرف 2 تامنصورت 

الشطر ) - 20000 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(81((

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 دجنبر) (31 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) ((.(00.000«

»3.000.000)درهم«)إلى)»00.000).) 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديو2 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3132)1.

7(3I

PREMIUM FINANCE

MERIDIAN INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MERIDIAN INVESTMENT  شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي نادية 

) شارع موال5 علي جليز - 20000 
مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.8(119
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) ((0(1 أبريل) (01 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»890.000)درهم«)أ5 من)»00.000) 
عن) درهم«) (1.090.000« إلى) درهم«)
ديو2) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))313)1.
7(2I

FLASH ECONOMIE

FRERES EL KETANI HABITAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FRERES EL KETANI HABITAT
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 000 100 درهم
املقر اإلجتماعي: 8)1، زنقة العرعار 
طابق ) مكتب رقم 6 الدار البيراء

تأسيس شركة
بمقت�صى عقد عرفي مبرم بتاريخ)
البيراء) بالدار  ((0(1 مارس) (16
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة

باملواصفات))االتية)
(:(FRERES EL KETANI HABITAT

الشركة تسمية
غرض الشركة:)اإلنعاش العقار5)

و بناء)جميع العقارات قصد البيع
زنقة) (،1(8 اإلجتماعي:) املقر 

العرعار طابق)) 
)مكتب رقم)6)الدار البيراء

رأسمال الشركة):)100.000)درهم)
مقسم كالتالي)

)بقيمة)100)درهم للحصة الكتاني)
بوزكر5:)00))حصة

)الكتاني رشيد:)167)حصة بقيمة)
100)درهم للحصة

حصة) (167 رضوا2:) الكتاني  (
بقيمة)100)درهم للحصة

حصة)) (166 هللا:) عبد  الكتاني  (
بقيمة)100)درهم للحصة

)السنة املالية:)من)1)يناير حتى)31 
ديسمبر-

التسيير:
)الكتاني بوزكر5 الحامل للبطاقة)
الوطنية رقم)IR801881)))وذلك ملدة)

غير محددة.)
للبطاقة) الحامل  رشيد  الكتاني  (
)وذلك ملدة) (Q(98777 الوطنية رقم)

غير محددة
تأسست)) أجلها  من  التي  املدة 

الشركة:))99سنة))
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)771332
7((I

مستأمنة القصبة كونطا

شركة ريما بريس
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

مستأمنة القصبة كونطا
الحي االدار5 الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلةالحي االدار5 الشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة الحي االدار5 الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االدار5 الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 00)3)، قصبة 
تادلة املغرب

شركة ريما بريس شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوا2 مقرها االجتماعي حي 

السمارة رقم ٣١ قصبة تادلة حي 
السمارة رقم ٣١ قصبة تادلة 

00)3) قصبة تادلة .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.1(29

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(0 ما5) ((8 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات) محدودة  ( مسؤولية) ذات 
ذات) »شركة  إلى) الوحيد«) الشريك 

املسؤولية املحدودة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

يونيو)0)0))تحت رقم)9).

7(6I

FIDUCIAIRE LAMIN

NASSIM AL ASSHAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
NASSIM AL ASSHAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي طارق 

1 شارع عبدهللا كنو2 رقم 23  - 
30000 فاس  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.28(21
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
1)0))تقرر حل) 08)فبراير) املؤرخ في)
NASSIM AL ASSHAR))شركة ذات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000
1)شارع عبدهللا) اإلجتماعي حي طارق)
كنو2 رقم)23  - 30000)فاس))املغرب)

نتيجة لقرار الجمع العام.
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و عي2:

و) ( الحداد) ( راضية) السيد)ة()

شارع عبدهللا) (1 حي طارق) عنوانه)ا()

كنو2 رقم)23  30000)فاس))املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)08)فبراير)1)0))وفي حي طارق)

 -   23 رقم) كنو2  عبدهللا  شارع  (1

30000)فاس))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1894/21.

7(7I

FIDUCIAIRE LAMIN

mondial batiment

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

mondial batiment شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 9 شارع 

)) مرجة بلوك د واد فاس الطابق 1 

شقة 2  - 30000 فاس  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(81(9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

1)0))تقرر حل) )1)فبراير) املؤرخ في)

ذات) شركة  (mondial batiment

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 9 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا2  درهم 

فاس) واد  د  بلوك  مرجة  ((( شارع)

فاس)) (30000  -   2 شقة) (1 الطابق)

املغرب نتيجة لقرار الشريك.

و عي2:
السيد)ة()يونس)))اللبار و عنوانه)ا()
مرجة بلوك د واد فاس) ((( شارع) (9
فاس)) (30000   2 شقة) (1 الطابق)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) (9 وفي) ((0(1 فبراير) (1( بتاريخ)
)))مرجة بلوك د واد فاس الطابق)1 

شقة)2  - 30000)فاس))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1893/21.

7(8I

AUDICO

INFINITY CAPITAL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .27

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

INFINITY 10.000 شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور 3 شارع اسحق 
ابن حني2 الدور 1 شقة 1. - 0000) 

الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
297211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.INFINITY 10.000

تقديم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
وإدارة) املالية  األمور  بشأ2  املشورة 

األصول.
-)حيازة حصة وشراء)وبيع األوراق)

املالية
املتعلقة) الخدمات  جميع  (-

باألنشطة املذكورة أعاله.
-)وبصورة أعم)،)جميع املعامالت)
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
أو التي من) (، املذكورة أعاله) باألشياء)
املحتمل أ2 تعزز تحقيقها وتطويرها..
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
شارع يعقوب املنصور)3)شارع اسحق)
ابن حني2 الدور)1)شقة)1. - 0000) 

الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: السيد سعد برادة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() برادة  سعد  السيد 
الدار) ((0(10 تزينتيشكا) شارع  (18

البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() برادة  سعد  السيد 
الدار) ((0(10 تزينتيشكا) شارع  (18

البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.
7(9I

AUDICO

INFINITY TOWERS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .27

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

INFINITY TOWERS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور 3 وشارع اسحق بن 

حني2 الدور 1 شقة 1 - 0000) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29318(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.INFINITY TOWERS

الترويج) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.

وبيع) وإدارة  وتشغيل  اقتناء) (-

املمتلكات) جميع  وتأجير  وشراء)

املنقولة وغير املنقولة والبناء)؛

-)وبصفة عامة)،)جميع املعامالت)

)كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير)
ً
أيا

مباشر بالهدف الرئي�صي والتي يمكن)

أ2 تسهل توسعة الشركة وتطويرها..
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

وشارع) (3 املنصور) يعقوب  شارع 

 -  1 شقة) (1 اسحق بن حني2 الدور)

0000))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد سعد برادة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() برادة  سعد  السيد 

الدار) ((0(10 تزينتيشكا) شارع  (18

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() برادة  سعد  السيد 

الدار) ((0(10 تزينتيشكا) شارع  (18

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)-.

730I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE RJF TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

STE RJF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )3 زنقة 

خروب حي محمد بلخرر وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.32883

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 أبريل) (0( املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (STE RJF TRANS

مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000

اإلجتماعي))3)زنقة خروب حي محمد)

بلخرر وجدة)-)60000)وجدة املغرب)

الهدف) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

االجتماعي للشركة.

)3)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

(- وجدة) بلخرر  محمد  حي  خروب 

60000)وجدة املغرب.)

و عي2:
السيد)ة()املهد5)))مراد و عنوانه)ا()
زنقة خروب حي محمد بلخرر) (3(
وجدة)60000)وجدة املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية:)

-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1200.
731I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE TRANSLOG SPEED
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
STE TRANSLOG SPEED شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق تازة 
تجزئة برحيلي زنقة الشفاء رقم 28 

وجدة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
37107

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) ((2
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRANSLOG SPEED
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع لحساب الغير.

عنوا2 املقر االجتماعي):)طريق تازة)
 28 رقم) تجزئة برحيلي زنقة الشفاء)

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد أمير عبد الرحيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أمير عبد الرحيم عنوانه)ا()

 61(00 تجزئة الوحدة بوعرفة) ((3(

بوعرفة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد أمير عبد الرحيم عنوانه)ا()

 61(00 تجزئة الوحدة بوعرفة) ((3(

بوعرفة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1393.

73(I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

KITEA S.A
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

KITEA S.A

شــــــركة مـــــــساهمة

 رأسمالها 660.100.)10  

الكائن مقرها االجتماعي ب303-301

 شارع الروداني الدار البيراء ذات 

السجل التجار5 عدد 66961 

التعريف الرريبي 1082332 

االدارة) مجلس  محرر  بموجب 
املنعقد بتاريخ)18)فبراير1)0)،)تقرر)

ما يلي:
الشركة) رأسمال  رفع  (-

لرفعه من) درهم،) (6.671.300 بقدر)

مبلغ) الى  درهم  (98.988.800 مبلغ)

660.100.)10))درهم

من) (7 الفصل) تحيي2  (-

النظام األسا�صي للشركة.

محرر) بموجب  (-
 (( بتاريخ) املنعقد  االدارة  مجلس 

مارس1)0)،)تقرر ما يلي:
لرفع) النهائي  االنجاز  معاينة  (-
بقدر6.671.300  الشركة  رأسمال 
  98.988.800 درهم،)لرفعه من مبلغ)

درهم الى مبلغ)660.100.)10درهم.
من) (7 الفصل) تحيي2  معاينة  (-

النظام األسا�صي للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجار5 
 77(066 تحت عدد) بالدار البيراء)

بتاريخ)0))أبريل)1)0).
ملخص قصد النشر

733I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

TRANS IFARKHANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUARZAZATE DES SERVICES
JURIDIQUES ET FISCAUX

الشقة 1 الطابق 1 بلوك L رقم 
6 مكرر شارع موال5 الطاهر بن 

عبد الكريم حي املقاومة ورزازات ، 
000)2، ورزازات املغرب

TRANS IFARKHANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 
تنسيفت تندوت  - ))8)2 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.IFARKHANE
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النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبرائع للغير..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

ورزازات) (2(8(( (- ( تنسيفت تندوت)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 320 ( (: منصور5) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد اسماعيل منصور5):))330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: منصور5) ميلود  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد منصور5 عنوانه)ا()

دوار تنسيفت تندوت)))8)2)ورزازات)

املغرب.

منصور5) اسماعيل  السيد 

تندوت) تنسيفت  دوار  عنوانه)ا()

))8)2)ورزازات املغرب.

السيد ميلود منصور5 عنوانه)ا()

دوار تنسيفت تندوت)))8)2)ورزازات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد محمد منصور5 عنوانه)ا()

دوار تنسيفت تندوت)))8)2)ورزازات)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

13)أبريل) االبتدائية بورزازات))بتاريخ)

1)0))تحت رقم)206.

732I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

YES NEGO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 ، SINE AV.ALLAL EL FASSI

MARRAKECH MAROC ،20000
YES NEGO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي معطى هللا رقم 9)17 
املحاميد الطابق السفلي معطى هللا 
رقم 9)17 املحاميد 20000 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.82(33

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(1 أبريل) ((0 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»300.000)درهم«)أ5 من)»100.000 
عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)
ديو2) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)91)3)1.
73(I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

ABBM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT(N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE(AV.ALLAL(EL(FASSI ،
40000، MARRAKECH(MAROC

ABBM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 130 
تجزئة االزدهار امتداد مراكش - 

20000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.16823

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))1)مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»130)تجزئة االزدهار امتداد مراكش)
- 20000)مراكش املغرب«)إلى)»عرصة)
املا�صي جنانات سيبا) (2 بومنقار رقم)

مراكش)-)20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)89)3)1.

736I

AMONEG

SOCIETE LIFE SYSTEM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE LIFE SYSTEM
 59BD(ZERKTOUI(ETG 7

 APP 20 CASABLANCA ، 0،
CASABLANCA املغرب

SOCIETE LIFE SYSTEM شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 
الزرقطوني اقامة الورود الطابق 7 
شقة 0) - . الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
297(8(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE LIFE SYSTEM
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع
االشغال العامة)

وسيط
بيع مواد البناء.

9))شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)
 7 الطابق) الورود  اقامة  الزرقطوني 

شقة)0))-).)الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: امهاوش) السيد سعيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

امهاوش عنوانه)ا() السيد سعيد 

قصر ايت يحيى النيف)).)تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

امهاوش عنوانه)ا() السيد سعيد 

قصر ايت يحيى النيف)).)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (0( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)77306.

737I

AMONEG

STE SAKAN NEGOCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SAKAN NEGOCE

 59BD(ZERKTOUI(ETG 7

 APP 20 CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA املغرب

STE SAKAN NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

الزرقطوني اقامة الورود الطابق 7 

شقة 0) - . الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

2978(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SAKAN NEGOCE

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع)

االشغال العامة

وسيط

النسيج.

9))شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

 7 الطابق) الورود  اقامة  الزرقطوني 

شقة)0))-).)الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: امهاوش) السيد سعيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

امهاوش عنوانه)ا() السيد سعيد 

قصر ايت يحيى النيف).)تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

امهاوش عنوانه)ا() السيد سعيد 

قصر ايت يحيى النيف).)تنغير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (0( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)8)7733.

738I

AMONEG

AMONEG
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMONEG

 59BD(ZERKTOUI(ETG 7

 APP 20 CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA املغرب

AMONEG شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

الزرقطوني اقامة الورود الطابق 7 

شقة 0) - . الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

297827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AMONEG

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع

االشغال العامة

وسيط

النسيج.

9))شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

 7 الطابق) الورود  اقامة  الزرقطوني 

شقة)0))-).)الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: امهاوش) موحى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() امهاوش  موحى  السيد 

زاكورة) (. ( تجزئة املسيرة مركز اكدز)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() امهاوش  موحى  السيد 

موحى امهاوش).)زاكورة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)7)7733.

739I

STE CISS SARL

 ABO AYMANE PEINTURE

DECORATION
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

 CENTRE DES TRES PETITES

 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV

 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT(SAIS(FES،

30000، FES(MAROC

 ABO AYMANE PEINTURE

DECORATION شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 BUREAU وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 N° 28 4EME(ETAGE .BUREAU

 ASAFAE ROUTE DE SEFROU

 .MOULAY(RCHID(FES - 30000

FES MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

622(9

 0( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(0 شتنبر)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 ABO AYMANE PEINTURE

.DECORATION

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

TRAVAUX DE PEINTURE

 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION

.NEGOCIANT

 BUREAU(:(عنوا2 املقر االجتماعي

 N° (8 2EME ETAGE .BUREAU

 ASAFAE ROUTE DE SEFROU

 .MOULAY RCHID FES - 30000

.FES MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 MOUHCINE BOUHAFS(السيد

 COOPERATIVE عنوانه)ا()

 ELAYOUN DEBAA ROUADI

 MY YACOUB FES 30000 FES

.MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 MOUHCINE BOUHAFS(السيد

 COOPERATIVE عنوانه)ا()

 ELAYOUN DEBAA ROUADI

 MY YACOUB FES 30000 FES

MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)823).

720I

FIDUCIAIRE MALIKI

ECMAT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 0) الطابق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

000))، الرشيدية املغرب

ECMAT شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي القصر 

الجديد مدغرة الرشيدية - 000)) 

الرشيدية املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1272(

 (3 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ECMAT

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

اشغال فالحية.

القصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 ((000 (- الجديد مدغرة الرشيدية)

الرشيدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ملراني علو5 احمد):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احمد) علو5  ملراني  السيد 
 71( رقم) (11 املجموعة) عنوانه)ا()

الرشيدية) (01 العاطي) عي2  تجزئة 

000)))الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

احمد) علو5  ملراني  السيد 
 71( رقم) (11 املجموعة) عنوانه)ا()

الرشيدية) (01 العاطي) عي2  تجزئة 

000)))الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)261.

721I

FIDUCIAIRE MALIKI

EL KASBAOUI NOUR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI

شارع املسجد رقم 0) الطابق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188 ، 

000))، الرشيدية املغرب

EL KASBAOUI NOUR شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قصر 

الدويرة اوفوس - 000)) اوفوس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(0(1/12777

 31 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.KASBAOUI NOUR

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة)

نقل البرائع للغير.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

اوفوس) (((000 (- اوفوس) الدويرة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد القصباو5 خالد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد القصباو5 خالد عنوانه)ا()
الرشيدية) (96 رقم) االنارة  تجزئة 

000)))الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد القصباو5 خالد عنوانه)ا()
الرشيدية) (96 رقم) االنارة  تجزئة 

000)))الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)3)).

72(I

M.A.I GROUPE SERVICE

BENICH CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
BENICH CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
جميل صدقي و شالة اقامة الكوثر 
مكتب رقم ) - 12000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60079
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BENICH CONSULTING
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشهارية
التسيير و االستشارة

التصدير و االستيراد).

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
اقامة) شالة  و  صدقي  جميل  شارع 
 12000  -  ( رقم) مكتب  الكوثر 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: السيدة بن عيش بسمة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة بن عيش مها):))600)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: كوثر) عيش  بن  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بن عيش بسمة عنوانه)ا()
حي اشماعو) ((23 رقم) الهناء) اقامة 

0)111)سال املغرب.
عنوانه)ا() مها  عيش  بن  السيدة 
 6 طابق) (2 مجمع شكيرة عمارة س)

رقم)7) 90060)طنجة املغرب.
السيدة بن عيش كوثر عنوانه)ا()
 6 طابق) (2 مجمع شكيرة عمارة س)

رقم)7) 90060)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() مها  عيش  بن  السيد 
 6 طابق) (2 مجمع شكيرة عمارة س)

رقم)7) 90060)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)81969.
723I

KAP CONSEIL

كاسا بوغث
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAP CONSEIL
 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL(AMIRA(III(BUREAU 21
 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كاسا بوغث شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  محل رقم 
1 عمارة رقم )) االزدهار مراكش - 

20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113907
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
كاسا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

بوغث.
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

وتسير املقاهي واملراعم).
عنوا2 املقر االجتماعي):))محل رقم)
(- االزدهار مراكش) ((( عمارة رقم) (1

20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: سميرة اوكن�صي) ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد لحسن بوغث):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة))سميرة اوكن�صي عنوانه)ا()
تجزءة االزدهارطريق اسفي) (72 رقم)

مراكش)20000))مراكش املغرب.
عنوانه)ا() بوغث  لحسن  السيد 
تجزءة االزدهارطريق اسفي) (72 رقم)

مراكش)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة))سميرة اوكن�صي عنوانه)ا()
تجزءة االزدهارطريق اسفي) (72 رقم)

مراكش)20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3126)1.
722I

باال كونسالتينغ

أو&س فارمز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

باال كونسالتينغ

17 رياض ويسال2 1 مكناس ، 

0080)، مكناس املغرب

أو&س فارمز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

10 شارع النخيل عمارة ؤ شقة 10 

الطابق الرابع  حي الرياض  10100 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(1(71

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(0 نونبر) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)أو&س)

فارمز.

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

أرا�صي فالحية و بيع املواد الفالحية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 10 شارع النخيل عمارة ؤ شقة) (10

 10100 ( حي الرياض) ( الطابق الرابع)

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبدو سامي راغب إسحاق:))

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

.

سعد) أسامة  الحداد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  ((00 ( م:)

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدو سامي راغب إسحاق)
زنقة بافونيا ال شوميير) (( عنوانه)ا()

السوي�صي)10170)الرباط املغرب.
سعد) أسامة  الحداد  السيد 
زنقة) ياسمينة  فيال  عنوانه)ا() م 
العربية) ( جدة) (1 املسك حي الحمرة)

السعودية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد عبدو سامي راغب إسحاق)
زنقة بافونيا ال شوميير) (( عنوانه)ا()

السوي�صي)10170)الرباط املغرب
م) سعد  أسامة  الحداد  السيد 
فيال ياسمينة زنقة املسك) عنوانه)ا()
حي الحمرة)1)جدة))العربية السعودية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم)2327.

72(I

أر كون�صي

10 كاب
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أر كون�صي
3 زنقة حرملة شارع محمد 6 3 زنقة 

حرملة شارع محمد 6، 00)0)، 
الدار البيراء املغرب

10 كاب شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 39 شارع 
لال الياقوت الشقة د الدار البيراء 

0000) الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
27(7(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 أكتوبر) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 10 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

كاب.

:)التجارة و) غرض الشركة بإيجاز)

الخدمات.

39)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

لال الياقوت الشقة د الدار البيراء)

0000))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ر�صى سبتي):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ر�صى سبتي عنوانه)ا()108 

1حي) الرقم) (( عمارة) غاند5  إقامة 

السالم)000)))الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد ر�صى سبتي عنوانه)ا()108 

1حي) الرقم) (( عمارة) غاند5  إقامة 

السالم)000)))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أكتوبر)0)0))تحت رقم)3)7296.

726I

samcompta sarl au

HMAMI COMMERCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

samcompta sarl au

 av(mohamed(hansali(appt 1 6

 imm(hazzaz(fes ، 30000، fes

hglyvf

HMAMI COMMERCE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )3 الطابق 

1 شارع عمر ابن عبد الجليل حي 

االدارسة  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

672(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.HMAMI COMMERCE

استراد و) (: غرض الشركة بإيجاز)

. تصدير)

 3( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الطابق)1)شارع عمر ابن عبد الجليل)

حي االدارسة))-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الحمامي ادريس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحمامي ادريس عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد الحمامي ادريس عنوانه)ا()

فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)))19.

727I

NJ BUSINESS

STE PSM TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES maroc

STE PSM TRAVAUX  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكاتب 

مارينا الطابق 3 مكتب 19 شارع 

عبد الكريم بنجلو2 املدينة الجديدة 

فاس - 30000  فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67239

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. PSM TRAVAUX

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و األشغال املختلفة).

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

مارينا الطابق)3)مكتب)19)شارع عبد)

الكريم بنجلو2 املدينة الجديدة فاس)

- 30000))فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
00.000).1)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مزهار عز العرب):))000.)1 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1(000 (: السيد مزهار عز العرب)
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مزهار عز العرب عنوانه)ا())
القرية) الولجة  سليما2  اوالد  دوار 

تاونات)30000))فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد مزهار عز العرب عنوانه)ا())
القرية) الولجة  سليما2  اوالد  دوار 

تاونات)30000))فاس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1920.
728I

ETS BEN aaouinate 

STE LA LAGUNE ADAM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT(N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
STE LA LAGUNE ADAM شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 
الغربية على اليسار الوليدية 

الوليدية 00)2) الزمامرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((017 يونيو) ((3
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE LA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.LAGUNE ADAM
مطعم و) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقهى)
اعمال مختلفة في البناء.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الغربية على اليسار الوليدية الوليدية)

00)2))الزمامرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عماد ليو5):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عماد ليو5 عنوانه)ا()بلوك)
العيو2))) (1 رشيد) موال5  حي  (1 رقم)

0000)العيو2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد عماد ليو5 عنوانه)ا()بلوك)
العيو2)) (1 رشيد) موال5  حي  (1 رقم)

0000)العيو2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بنور) بسيد5  االبتدائية 

يونيو)017))تحت رقم)))).
729I

FIDUCIAIRE MOLIFID

SAYOU CASH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
SAYOU CASH شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي قرية 
سيد5 اليماني قيادة سيد5 اليماني 
دائرة اصيلة - ))900 اصيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SAYOU CASH
غرض الشركة بإيجاز):)-)))))تحويل)

األموال)
-))))اإلنشاء,))التسيير,)االستغالل,)
األصول) لجميع  الشراء,) الكراء,)

التجارية
العمليات) جميع  عموما  و 
التجارية,)الصناعية,)املالية,)العقارية,)
أو غير العقارية التي لها عال قه مباشرة)
باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير)
أهداف الشركة,)و كذلك كل مساهمة)
مباشرة أو غير مباشرة تحت أ5 صفة)
في الشركات التي لها أهداف مماثلة..

قرية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
سيد5 اليماني قيادة سيد5 اليماني)
دائرة اصيلة)-)))900)اصيلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: افقير) فهيمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() افقير  فهيمة  السيدة 
سيد5) قيادة  اليماني  سيد5  قرية 
اصيلة) (900(( اليماني دائرة اصيلة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() افقير  فهيمة  السيدة 
سيد5) قيادة  اليماني  سيد5  قرية 
اصيلة) (900(( اليماني دائرة اصيلة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( االبتدائية باصيلة)

1)0))تحت رقم)110.
7(0I

NKH CONSULTING SARL

MORKEL TEJARA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
MORKEL TEJARA شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ارة عمارة 
1 اقامة الريف 3 بلوك ) محل رقم 

2 تمارة 000)1 تمارة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.1(6399/87(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (09 املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
  MORKEL TEJARA(الشريك الوحيد
مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوا2)
اقامة) (1 مقرها اإلجتماعي ارة عمارة)
تمارة) (2 محل رقم) (( بلوك) (3 الريف)
000)1)تمارة املغرب نتيجة ل):)ازمة)

مالية و قطاعية.
تمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عمارة)1)اقامة الريف)3)بلوك)))محل)

رقم)2)تمارة)000)1)تمارة املغرب.)
و عي2:

و) املرشد5  ( حميد) السيد)ة()
عنوانه)ا()اقامة الترامن عمارة ب) 
000)1)تمارة املغرب) 2)تمارة) الشقة)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)ارة عمارة)1)اقامة الريف)3)بلوك)) 

محل رقم)2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)270).

7(1I

N(M CONSEIL-SARL

NADMEL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
NADMEL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن االول رقم 26) بلوك 

السكور5 رقم 16 - 000)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(19(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.NADMEL TRANS
النقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) للبرائع  الدولي  و  الوطني 

الغير.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
بلوك) ((26 رقم) االول  الحسن 
16 - 000)6)الناظور) السكور5 رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 320 ( (: السيد محند دريس نبيل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محند دريس سفيا2):))660 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

نبيل) دريس  محند  السيد 

مليلية) (6(000 مليلية) عنوانه)ا()

املغرب.

سفيا2) دريس  محند  السيد 

ملياية) (6(000 مليلية) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

نبيل) دريس  محند  السيد 

مليلية) (6(000 مليلية) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)07)أبريل)

1)0))تحت رقم)687.

7((I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

جاد طغديف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES

SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL

 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°(3

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC

جاد طغديف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع زمور 

حي الديزة زنقة 2 -مرتيل- - 93000 

مرتيل  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9480

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(9(09

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
جاد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

طغديف.
تكنولجيا) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعلومات و التطوير)
اشغال العامة البناء.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- -مرتيل-) (2 زنقة) الديزة  حي  زمور 

93000)مرتيل))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: ( املنيار5) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: السيد املصطفي املنيار5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد احمد املنيار5)
مرتيل)) مسناوة  شارع  الديزة  حي 

93000)مرتيل املغرب.
املنيار5) املصطفي  السيد 
عنوانه)ا())7)حي الديزة شارع مسناوة)

مرتيل)93000)مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد احمد املنيار5)
مرتيل)) مسناوة  شارع  الديزة  حي 

93000)مرتيل))املغرب
املنيار5) املصطفي  السيد 
عنوانه)ا())7)حي الديزة شارع مسناوة)

مرتيل)93000)مرتيل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0871.

7(3I

etude maître mohamed ali abartah

GHAIT AL YACOUT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 etude maître mohamed ali

abartah

 rue(abou(alaa(zahr(quartier 7(

 des(hôpitaux(n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca(maroc

GHAIT AL YACOUT شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

عبد املومن و زنقة سومية، اقامة 

شهرزاد 3، الطابق الرابع، رقم 0)، 

النخيل - 0000) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299973

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GHAIT(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.AL YACOUT

غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستيراد،)االنعاش العقار5.

زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

سومية،) زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

اقامة شهرزاد)3،)الطابق الرابع،)رقم)

0000))الدار البيراء) (- 0)،)النخيل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: اوزين) أمينة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اوزين  أمينة  السيدة 
بوسكورة) (11 رقم) لبسا فيال  تجزئة 
البيراء) الدار  ((0000 النواصر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() اوزين  أمينة  السيدة 
بوسكورة) (11 رقم) لبسا فيال  تجزئة 
البيراء) الدار  ((0000 النواصر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)207)77.

7(2I

F.C.G.E

TOP NEW HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH(MAROC
TOP NEW HOUSE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أر�صي رقم 
)2 تجزئة البهجة شطر ) ب جماعة 
سعادة مراكش - 20000 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(68(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.NEW HOUSE
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وأشغال) الطرق  و  التطهير  البناء،)

مختلفة..
أر�صي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
ب) (( البهجة شطر) تجزئة  (2( رقم)
 20000 (- مراكش) سعادة  جماعة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 300 ( (: الراشد5) عماد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 700 ( (: اليوبي) فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عماد الراشد5 عنوانه)ا()
املحاميد مراكش) (77 رقم) (12 بلوك)

20160)مراكش املغرب.
اليوبي عنوانه)ا() فتيحة  السيدة 
مراكش) ( رقم870) العزوزية  تجزئة 

20170)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد عماد الراشد5 عنوانه)ا()
املحاميد مراكش) (77 رقم) (12 بلوك)

20160)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)079))1.
7((I

BUSINESS CENTER.COM

FA PROJECT MAROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 0390)، 
الدارالبيراء املغرب

FA PROJECT MAROCCO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة



9481 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن رقم 36) زنقة باسكي اقامة 

ف8 الطابق الثاني مكتب رقم 6 - 

0390) الدار البيراء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.228911

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(0 دجنبر) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

 ELY SISTEMI )ة() تفويت السيد)

 PROJECT ELY SISTEMI PROJECT

أصل) من  اجتماعية  حصة  (300

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (30.000

دجنبر) ((( بتاريخ) (FABIO VACCA

.(0(0

 ECO CENTRO()تفويت السيد))ة

 SARDEGNA ECO.CE.SA 300

 30.000 حصة اجتماعية من أصل)

 FABIO )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

VACCA)بتاريخ))))دجنبر)0)0).

تفويت السيد))ة()طه))نعيم))200 

 20.000 حصة اجتماعية من أصل)

 FABIO )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

VACCA)بتاريخ))))دجنبر)0)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)200)77.

7(6I

BUSINESS CENTER.COM

FA PROJECT MAROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 0390)، 

الدارالبيراء املغرب

FA PROJECT MAROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوا2 مقرها االجتماعي شارع عبد 

املومن رقم 36) زنقة باسكي اقامة 

ف8 الطابق الثاني مكتب رقم 6 - 

0390) الدار البيراء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.228911

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))))دجنبر)0)0))تم تحويل)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

»شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشريك الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)200)77.

7(7I

MULTI EXPERTISE

 COURANT ELECTRIQUE
MAROCAIN

إعال2 متعدد القرارات

MULTI EXPERTISE

97 شارع حسن الصغير الطابق 

األول رقم 81 ، 0000)، الدار 

البيراء املغرب

 COURANT ELECTRIQUE

MAROCAIN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 10 شارع 

الحرية - - الدار البيراء املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.11720(

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

العنوا2) الى  االجتماعي  املقر  تحويل 

الحي) نور  تجزئة  (6 التالي) الجديد 

 1 الشقة) االر�صي  الطابق  الحسني 

الدار البيراء

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

باضافة) االجتماعي  النشاط  توسيع 

النشاط التالي شراء)استغالل كراء)و)
بيع االرا�صي و جميع العقارات االخرى

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

توسيع سلطات املسيرين))

قرار رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)

تحيي2 النرام االسا�صي للشركة

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

االجتماعي) املقر  تحويل  قرار  الغاع 

الى مدينة برشيد املنبتق عن الجمع)

 16 بتاريخ) املنعقد  العام االستتنائي 

ابريل)008)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

هدف الشركة

بند رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)

مقر الشركة

على) ينص  الذ5  (:18 رقم) بند 

مايلي:)سلطات املسيرين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

و) (77((36 رقم) تحت  ((0(1 أبريل)

.77((3(

7(8I

AVERA SARL

AVERA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AVERA SARL

)6) شارع الزرقطوني ،طابق 9 رقم 

)9 الدار البيراء ، 0600)، الدار 

البيراء املغرب

AVERA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )6) شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم )9  - 

60)0) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29897(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AVERA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.SARL

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستيراد مواد التجميل.

 (6( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

شارع الزرقطوني الطابق)9)رقم))9  - 

60)0))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف تجدة)):))999)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (1 ( (: تجدة) زينب  السيدة 

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) تجدة  يوسف  السيد 

حي) (2 رقم) (10 الزنقة) الرحمة  حي 

الدار البيراء) ((0660 ( موال5 رشيد)

املغرب.

السيدة زينب تجدة))عنوانه)ا())حي)

حي موال5) (2 رقم) (10 الرحمة الزنقة)

رشيد))0660))الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا()) تجدة  يوسف  السيد 

حي) (2 رقم) (10 الزنقة) الرحمة  حي 

الدار البيراء) ((0660 ( موال5 رشيد)

املغرب

السيدة زينب تجدة))عنوانه)ا())حي)

حي موال5) (2 رقم) (10 الرحمة الزنقة)

رشيد))0660))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

.E1(A127((أبريل)1)0))تحت رقم

7(9I
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MON COMPTABLE SARL

S.T NIZAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

S.T NIZAR شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

سيد5 صالح ولحسن رقم 13 - 

61002 فجيج املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

88(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 S.T (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.NIZAR

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع والرسائل والطرود لحساب)

الغير.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 -  13 رقم) ولحسن  صالح  سيد5 

61002)فجيج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرزاق:)) عبد  مرزوقي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرزاق) عبد  مرزوقي  السيد 
و) صالح  سيد5  طريق  عنوانه)ا()
لحسن رقم)13 61002)فجيج املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الرزاق) عبد  مرزوقي  السيد 
و) صالح  سيد5  طريق  عنوانه)ا()
لحسن رقم)13 61002)فجيج املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)106.

760I

lecomptable

JEBILI SERVICES
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
JEBILI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي البقعة 
166 تجزئة شاكنة حي املطار - 

26000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11(71

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JEBILI (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.SERVICES
مكافحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، الحشرات) ومكافحة  (، الفئرا2)

وتطهير أماكن العمل.

البقعة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- املطار) حي  شاكنة  تجزئة  (166

26000)اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الجبيلي يوسف):))10.000 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الجبيلي يوسف عنوانه)ا()

 26000 ( الرياض) حي  (36 بلوك) (39

اسفي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد الجبيلي يوسف عنوانه)ا()

 26000 ( الرياض) حي  (36 بلوك) (39

اسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)-.

76(I

ACHAMIL LITASSYIR AL FANADIQ

 ACHAMIL LITASSYIR AL

FANADIQ
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACHAMIL LITASSYIR AL

FANADIQ

 BOULEVARD MOHAMED (93

 V(CASABLANCA، 20600،

CASABLANCA MAROC

 ACHAMIL LITASSYIR AL

FANADIQ شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 39)، 

شارع محمد الخامس  - 0110) 

الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

291(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:) بمختصر  اإلقتراء)

 ACHAMIL LITASSYIR AL

.FANADIQ

البناء،) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

جميع) واستغالل  الكراء) التسيير،)

الفنادق بصفة عامة؛

قرى سياحية ومجموعات) بناء) (-

سياحي) طابع  ذات  فندقية 

واستغاللهم.

(،(39 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

شارع محمد الخامس))-)0110))الدار)

البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 SOCIETE CHAMIL الشركة)

 DE FINANCEMENT ET DE

  PARTICIPATION( CHAFIPA( ( :

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 SOCIETE CHAMIL الشركة)

 DE FINANCEMENT ET DE

  PARTICIPATION CHAFIPA

 BOULEVARD  ,(39 عنوانه)ا()

 MOHAMED V (0110

.CASABLANCA MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة
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 MAMA TAJMOUATI السيدة)

 RUE LALLA MERYEM 2()عنوانه)ا

SOUSSI (0110 RABAT MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

فبراير)1)0))تحت رقم)))7667.

762I

FIDUCIAIRE AMALOU

ALLIANCE MENAGE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMALOU

 HAY(JAMILA 3 RUE 6 N 50

 C/J 1ér(ETAGE ، 20400،

CASABLANCA MAROC

ALLIANCE MENAGE  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 الرقم 6 - 

0200) الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (31

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. ALLIANCE MENAGE

غرض الشركة بإيجاز):)-)االستيراد)

والتمثيل) والتسويق  والتجارة 

والسمسرة في جميع املجاالت

املحلي) والتوزيع  والبيع  الشراء) (-

أل5 منتج

وتجارة) وتوزيع  وبيع  شراء) (-

الزخرفية) األشياء) جميع  وتسويق 

وجميع) واألثاث  املائدة  وأدوات 

األدوات املنزلية

املباشر) وغير  املباشر  التقديم  (-

طلبات) أو  (، املسابقات) لجميع 

العامة) العقود  أو  (، املناقصات)

املشروع) أو  الدراسة  أو  (، والخاصة)

بالتزامها) إما  (، التجار5) أو  الصناعي 

مع) املشترك  بالترامن  أو  الخاص 

الشركات األخرى

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

لحساب) تتم  التي  واملالية  والعقارية 

واملتعلقة بشكل) (، الشركة الحصر5)

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة)

أو التي من املحتمل أ2 تعزز تطويرها

26)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

 -  6 الرقم) (3 الطابق) الزرقطوني 

0200))الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( املعز5) السيد حسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن املعز5))عنوانه)ا()حي)

1))قرية الجماعة)) 16)رقم) لعلو زنقة)

0200))الدارالبيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد حسن املعز5))عنوانه)ا()حي)

1))قرية الجماعة)) 16)رقم) لعلو زنقة)

0200))الدارالبيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)16))77.

76(I

MAIROUCHE FISC

JOLMOUD
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MAIROUCHE FISC

))1 شارع محمد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 03 كلميم ، 

81000، كلميم املغرب

JOLMOUD شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي التقدم 

الوطية طانطا2. - 000)8 طانطا2 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.((27

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 )))مارس) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

مبلغ) ( (JOLMOUD الشريك الوحيد)

وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي حي التقدم الوطية)

املغرب) طانطا2  (8(000 (- طانطا2.)

نتيجة ل):)قرار الشريك الوحيد.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 8(000 (- طانطا2.) الوطية  التقدم 

طانطا2 املغرب.)

و عي2:

و) عي  ( ( ايمن) محمد  السيد)ة()

 8(000 طانطا2) الوطية  عنوانه)ا()

طانطا2 املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بطانطا2))بتاريخ)08)أبريل)

1)0))تحت رقم))102)/1)0).

766I

MAIROUCHE FISC

BABATI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MAIROUCHE FISC

))1 شارع محمد السادس اقامة 

سلمى الطابق االول رقم 03 كلميم ، 

81000، كلميم املغرب

BABATI شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

)9 شارع محمدالسادس كلميم - 

81000  كلميم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.177(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 أبريل) (1( املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

مبلغ) ( (BABATI الوحيد) الشريك 
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)

شارع) (9( رقم) اإلجتماعي  مقرها 

  81000 (- كلميم) محمدالسادس 

كلميم املغرب نتيجة ل):)قرار الشريك)

الوحيد.

 9( و حدد مقر التصفية ب رقم)

شارع محمدالسادس كلميم)-)81000 

كلميم املغرب.)

و عي2:

السيد)ة()محمود))بهيدا و عنوانه)ا()
)9)شارع محمدالسادس كلميم) رقم)

)ة() كمصفي) املغرب  كلميم  (81000

للشركة.

وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( بكلميم) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)162/2021.

767I
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FIDUCIAIRE BEL COMPTE

KHALAHANEM خلهانم
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BEL COMPTE

 BOULEVARD MOHAMED 83

 V(LOT(LAAMIRI(BERRECHID،

26100، BERRECHID(MAROC

خلهانم KHALAHANEM  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع نمرة وزنقة ) كلفورنيا برشيد 

الرقم  20/38 - 6100) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)خلهانم)

. KHALAHANEM

محلبة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عصرية

مطعم للوجبات السريعة

ملتقى) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

كلفورنيا برشيد) (( شارع نمرة وزنقة)

برشيد) ((6100  -  38/40 ( الرقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رفاق رشيد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رشيد  رفاق  السيد 

التسير)) حي  ابراهيم  حافظ  07زنقة 

6100))برشيد)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد رفاق رشيد عنوانه)ا()زنقة)

 (6100 ( حافظ ابراهيم حي التسير)

برشيد)))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)31).

768I

FOUZMEDIA

LFM TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LFM TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9) شارع 

موال5 عبدالعزيز إقامة موال5 

عبدالعزيز الرقم 2 - 12000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60(03

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LFM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRANS

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمي2.

 (9 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

إقامة) عبدالعزيز  موال5  شارع 

 12000  -  2 موال5 عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد لفركسو عنوانه)ا()

النورس) زنقة  مكرر  (6 كرامة) شارع 

فيال)3)زهور)--)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد محمد لفركسو عنوانه)ا()

النورس) زنقة  مكرر  (6 كرامة) شارع 

فيال)3)زهور)--)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)-.

769I

FOUZMEDIA

LOTFI.NEIMA CAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LOTFI.NEIMA CAR  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 20 زاوية 

سعد زغلول وغاند5 الشقة ) - 

12000 القنيطرة املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي2) ((0(1 يناير) ((0 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()لطفي)

جالل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)))3)).

770I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

OLEAFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي2 مسير جديد للشركة

CONSERVES NORA SA

سبع عيو2 - مكناس
رقم السجل التجار5 : 736) 

مكناس

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

بمقت�صى) و  ((0(1 مارس) (1( بتاريخ)

 31 بتاريخ) االدارة  مجلس  إجتماع 

مارس)1)0),)تم تقرير ما يلي:

(: كالتالي) املتصرفي2  تعيي2  (1-

دوفيكو،) ايلي  دوفيكو،) مردو�صي 
رافائيل) الباز،) يقوت  جيل دوفيكو،)

دوفيكو.

-))إنتخاب أعراء)مجلس االدارة)

كالتالي:

السيد مردو�صي دوفيكو كرئيس) (-

مدير عام للشركة،

-)السيد جيل دوفيكو كمدير عام)

منتدب،

ككاتبة) الباز  ياقوت  السيدة  (-

ملجلس االدارة.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

 (0 املحكمة التجارية مكناس بتاريخ)

ابريل)1)0))تحت رقم)6)0).

771I

societe comptaline for you

AGRISTONE FAMILY )SARL(
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

societe comptaline for you

6) زنقة عباس املسعد5 فاس 

فاس، 30000، فاس املغرب

 AGRISTONE(FAMILY )SARL(

شركة ذات املسؤولية املحدودة



9485 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

اخرابشة السجع عي2 الشقف  - 

))361 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6720(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AGRISTONE FAMILY (SARL(

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

املباني وغيرها.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- ( الشقف) عي2  السجع  اخرابشة 

))361)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

انطونا2) جيل  سينيكال  السيد 

 100 380)حصة بقيمة) ( (: ( جو2 بول)

درهم للحصة).

السيدة مزيا2 هدى):))380)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (0 ( (: ( سينيكال) يانس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سينيكال طيو روجي جو2)):))

0))حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

جو2 بيير جاك) ( السيد سينيكال)

100)درهم) 20)حصة بقيمة) ( (: برونو)

للحصة).

السيدة مزيا2 كريمة)):))0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (0 ( (: ( صوفية) مزيا2  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

انطونا2) جيل  سينيكال  السيد 
دوار اخرابشة) عنوانه)ا() ( جو2 بول)
فاس) (361(( ( السجع عي2 الشقف)

املغرب.
عنوانه)ا() هدى  مزيا2  السيدة 
(2 ايموزار  طريق  اخرابشة  دوار 

الشقف))))361)فاس املغرب.
السيد يانس سينيكال))عنوانه)ا()
دوار اخرابشة السجع عي2 الشقف)

))361)فاس املغرب.
جو2 بيير جاك) ( السيد سينيكال)
برونو عنوانه)ا()دوار اخرابشة السجع)

عي2 الشقف)))361)فاس املغرب.
السيد سينيكال طيو روجي جو2))
عنوانه)ا()17)زنقة االشعر5 اسقة)9 

اكذال))10090)الرياط املغرب).
عنوانه)ا() ( السيدة مزيا2 كريمة)
تجزئة السالم رقم)122)اقامةالرياض)

الزهور)) 30060)فاس املغرب).
السيدة مزيا2 صوفية))عنوانه)ا()
رقم) زنقةرومانيا  االسماعيلية  شارع 
 30060  ( الزهور) ( اقامة مفتاح) ((0

فاس املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
انطونا2) جيل  سينيكال  السيد 
دوار اخرابشة) عنوانه)ا() ( جو2 بول)
فاس) (361(( ( السجع عي2 الشقف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1907.

77(I

rif ingenierie

ريف أنجينيوري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

rif ingenierie
08,شارع موال5 يعقوب حي سيد5 
عابد 08,شارع موال5 يعقوب حي 
سيد5 عابد، 000)3، الحسيمة 

املغرب
ريف أنجينيور5  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 07 شارع 

جبل توبقال حي ميرادور الحسيمة  - 

000)3 الحسيمة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ريف) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

أنجينيور5).

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات التقنية).

07)شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

جبل توبقال حي ميرادور الحسيمة))-)

000)3)الحسيمة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( أمرنيس) نوفل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حمزة أنكاد5)):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: ( السيد يوسف الزهواني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: بويشرات) أيمن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد عبدالعزيز البناني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد نوفل أمرنيس)

حي سيد5) ( 08)شارع موال5 يعقوب)

عابد))000)3)الحسيمة))املغرب.

عنوانه)ا() ( أنكاد5) حمزة  السيد 

ازغنغا2)) السفلى  اجواهرة  حي 

0)6)6)الناظور))املغرب).

أيمن بويشرات عنوانه)ا() السيد 
 3(000 عياض) القا�صي  زنقة  (63

الحسيمة))املغرب).
البناني) عبدالعزيز  السيد 
عنوانه)ا()دوار تغزوت تاسة اتسافت))

3)))6)الدريوش))املغرب).
السيد يوسف الزهواني عنوانه)ا()
الدريوش) (6(((3 ( تزاغي2) أوعلت2 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد نوفل أمرنيس)
شارع موال5 يعقوب حي سيد5) (08

عابد))000)3)الحسيمة))املغرب
عنوانه)ا() ( أنكاد5) حمزة  السيد 
ازغنغا2)) السفلى  اجواهرة  حي 

0)6)6)الناظور))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)9)2.
773I

BURO INVEST

 STE KIYANE IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

BURO INVEST
 bd(oukba(ibnou(nafii(hay (3
 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،
20570، casablanca(MAROC

  STE KIYANE IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 3) شارع 

عقبة بن نافع الحي املحمد5 3) 
شارع عقبة بن نافع الحي املحمد5 

70)0) الدارالبيراء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.2(6389

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) ((0(1 )0)مارس) املؤرخ في)
  STE KIYANE IMPORT EXPORT
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محدودة) ( مسؤولية) ذات  شركة 
ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000
نافع) بن  عقبة  شارع  ((3 اإلجتماعي)
الحي املحمد5)3))شارع عقبة بن نافع)
الدارالبيراء) ((0(70 الحي املحمد5)
الغرض الذ5) املغرب نتيجة ل انتهاء)

تأسست الشركة من أجله.
و عي2:

و) ( عبدهللا) ( ( كيا2) السيد)ة()
عنوانه)ا()املسيرة)6)شارع عبدالقادر)
 (0000  (7 رقم) الصحراو5 
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيراء)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ))0)مارس)1)0))وفي)3))شارع)
 (3 املحمد5) الحي  نافع  بن  عقبة 
نافع الحي املحمد5) شارع عقبة بن 

70)0))الدارالبيراء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)83)770.
772I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

OTRADIQUE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
OTRADIQUE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية املالكي 1 العرو5 - 

000)6 الناظور املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(897

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) ((0(1 أبريل) (07 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (3.000.000«
»000.000.))درهم«)إلى)»000.000.) 
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديو2 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)7)7.

77(I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

شركة مرشال لالستيراد و 
التصدير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01
 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC
شركة مرشال لالستيراد و التصدير 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : زنقة 

قطر حي بام رقم 11 زايو  - 000)6 
الناضور   املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.8(79
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (06 املؤرخ في)
شركة مرشال لالستيراد و التصدير)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوا2) درهم  ((0.000 رأسمالها)
بام) مقرها اإلجتماعي زنقة قطر حي 
الناضور))) (6(000 (- ( زايو) (11 رقم)
با5) القيام  لعدم  نتيجة  ( املغرب)

عمليات تجارية.
و عي2:

و) زحوال  ( ( سعيد) السيد)ة()
 6(900 زايو) مرشال  حي  عنوانه)ا()
الناظور املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)06)أبريل)1)0))وفي زنقة قطر)
حي بام رقم)11)زايو)000)6)الناضور)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)06)أبريل)

1)0))تحت رقم)690/689.
776I

STE TRAFISCO

MARSYS TRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 73) ، 2000)، الجديدة 
املغرب

MARSYS TRANS شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

)2 لويس باستور زنقة الطبيب 
العام  رقم )0 . الجديدة  - 2000)  

الجديدة  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.((929

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)16)يناير)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رقم))2)لويس باستور زنقة الطبيب)
  (2000 (- ( الجديدة) (. (0( رقم) ( العام)
الجديدة))املغرب«)إلى)»تجزئة أرغانة)
80000)اكادير)) رقم))9))ايت ملول))-)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)01)أبريل)

1)0))تحت رقم))2)6).
777I

إناس شيمي

إناس شيمي
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

إناس شيمي
رقم 21 مكرر زنقة العيو2 تجزئة 

املسيرة طريق عي�صى اسفي ، 
26000، اسفي املغرب

إناس شيمي شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 21 
مكرر زنقة العيو2 تجزئة املسيرة 

طريق سيد5 عي�صى - 26000 اسفي 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.17(7
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) ((019 ما5) ((7 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
مبلغ) ( الشريك الوحيد إناس شيمي)
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
21)مكرر زنقة) مقرها اإلجتماعي رقم)
العيو2 تجزئة املسيرة طريق سيد5)
عي�صى)-)26000)اسفي املغرب نتيجة)

ل):)الوضعية املالية للشركة.
 21 و حدد مقر التصفية ب رقم)
املسيرة) تجزئة  العيو2  زنقة  مكرر 
26000)اسفي) طريق سيد5 عي�صى)-)

املغرب.)
و عي2:

و) عثبا2  ( عزالدين) السيد)ة()
عنوانه)ا()رقم)1بلوك)21)حي سعيدة)
II 26000)اسفي املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((7 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

019))تحت رقم)732.
778I

fidomek

YOUNBUSINESS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek
 N13 4EME(ETAGE(IMM
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YOUNBUSINESS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 7) 

تجزئة النعيم )  - 0000) مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((939

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.YOUNBUSINESS

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة)-)تموين الحفالت)-)املتاجرة).
 (7 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

مكناس) ((0000  -   ( تجزئة النعيم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد يونس فريطس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد يونس فريطس)

املنار)) حي  الراز5  نهج  ((( الرقم)

2000))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد يونس فريطس)

املنار)) حي  الراز5  نهج  ((( الرقم)

2000))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1802.

779I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE KETRAJI TD SARL
AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE KETRAJI TD SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 DR AIT وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 GANOUN(TISQUI(AZILAL -

22000 AZILAL(MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 31 

دجنبر 0)0)
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(0 نونبر) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE KETRAJI TD SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

. DIVERS
 DR AIT (: عنوا2 املقر االجتماعي)
 GANOUN TISQUI AZILAL -

.((000 AZILAL MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 EL KHAMSA السيد)
ABDELILAH(:((1.000)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 EL KHAMSA السيد)

 DR AIT عنوانه)ا() (ABDELILAH

 GANOUN TISQUI AZILAL

.((000 AZILAL MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 EL KHAMSA السيد)

 DR AIT عنوانه)ا() (ABDELILAH

 GANOUN TISQUI AZILAL

((000 AZILAL MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) ((2 بتاريخ) ( االبتدائية بازيالل)

0)0))تحت رقم))37.

780I

AZ CONSULATNTS

IKARIA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IKARIA CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1) زنقة 

أبو عبد هللا نفيع عمارة بن عمر 

الطابق 2 الشقة 10 املعاريف - 

0000) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29(283

 11 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 فبراير)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IKARIA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)
املشتريات) في  التوريد  سلسلة 

واللوجستيات.
زنقة) ((1 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
عمر) بن  عمارة  نفيع  هللا  عبد  أبو 
(- املعاريف) (10 الشقة) (2 الطابق)

0000))الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) ( (: السيد خالد عراقي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عراقي  خالد  السيد 
 ( شقه) أ  (69 العمارة) سيتي  كولف 
 (0000 بوسكورة) الخرراء) املدينة 

الدار البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() عراقي  خالد  السيد 
 ( شقه) أ  (69 العمارة) سيتي  كولف 
 (0000 بوسكورة) الخرراء) املدينة 

الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)8)1680.

781I

fidomek

MHAMEDI INDUSTRIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek
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MHAMEDI INDUSTRIEL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 7) 

تجزئة النعيم )  - 0000) مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((897

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. MHAMEDI INDUSTRIEL

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة)-)االستيراد و التصدير).
 (7 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

مكناس) ((0000  -   ( تجزئة النعيم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

محمد5:)) الهاد5  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.700

للحصة).

((: ( سعيد5) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.600

للحصة).

((: ( اهرو�صي) الكريم  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.700

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد5) الهاد5  عبد  السيد 
اميكال)) مرجا2  (38 رقم) عنوانه)ا()

0000))مكناس املغرب.

سعيد5)) الرحيم  عبد  السيد 
قرطبة)) (2 جناح) (36 رقم) عنوانه)ا()

0000))مكناس املغرب.

اهرو�صي)) الكريم  عبد  السيد 
ع)) م  ب  (8 قطاع) (1(1 عنوانه)ا()

0000))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
محمد5) الهاد5  عبد  السيد 
اميكال)) مرجا2  (38 رقم) عنوانه)ا()

0000))مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (0( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1731.
78(I

comptafine

LIFA SARL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptafine
 rue(fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
LIFA SARL شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 26 شارع  

الزرقطوني ) الطابع الشقة 6  - 
30)0) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
299191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (08
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIFA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SARL
املشورة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القانونية.
26)شارع)) عنوا2 املقر االجتماعي):)
 -   6 الشقة) الطابع  (( الزرقطوني)

30)0))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

10)حصة) ( (: السيدة لينى الفا�صي)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

بقيمة) (10 (: السيدة لينى الفا�صي)

1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة لينى الفا�صي عنوانه)ا()0) 

 ( 3)شقة) زنقة توفيق الحكيم طابق)

كوتيي)30)0))الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة لينى الفا�صي عنوانه)ا()0) 

 ( 3)شقة) زنقة توفيق الحكيم طابق)

كوتيي)30)0))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)1))772.

783I

Arithmetic Compta 

جيرما2 أوطوماسيو 

GERMAN AUTOMATION
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Arithmetic Compta

117 شارع موال5 عبد العزيز )اقامة 

الريا2( املكتب رقم 2 ، 12000، 

القنيطرة املغرب

 GERMAN ( جيرما2 أوطوماسيو

AUTOMATION( شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : زنقة 

أحمد شوقي رقم e ETG( 33)( شقة 

) القنيطرة زنقة أحمد شوقي رقم 

e ETG( 33)( شقة ) القنيطرة 

12000 القنيطرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.(3781

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
1)0))تقرر حل) )1)فبراير) املؤرخ في)
 GERMAN (( أوطوماسيو) جيرما2 
ذات) شركة  ()AUTOMATION
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)
الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة أحمد)
 ( شقة) ()(e ETG(  33 رقم) شوقي 
 33 القنيطرة زنقة أحمد شوقي رقم)
 12000 القنيطرة) (( )e ETG)()شقة)
القنيطرة املغرب نتيجة اللحل قبل)

االوا2.
و عي2:

السيد)ة()معاد)))براني و عنوانه)ا()
  0( رقم) الشقة  شوقي  أحمد  (33
كمصفي) املغرب  القنيطرة  (12000

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  ((0(1 فبراير) (1( بتاريخ)
أحمد شوقي رقم)e ETG( 33)()شقة)
))القنيطرة زنقة أحمد شوقي رقم)33 
 12000 القنيطرة) (( )e ETG)()شقة)

القنيطرة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)11)81.
782I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE ALLIANCE-HSE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH(BEN(SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE ALLIANCE-HSE SARL
AU شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الزهور 

بلوك )0 الرقم 167 الفقيه بن 
صالح - 00)3) الفقيه بن صالح 
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املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.302(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 يناير) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

رشيد) باعلة  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((00

)ة()جهاد) السيد) ( 00))حصة لفائدة)

السريو5 بتاريخ))))يناير)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

08)مارس)1)0))تحت رقم)82/2021.

78(I

ACT EXPERTS CONSULTING

BRINOVA ACADEMY PRIVE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACT EXPERTS CONSULTING

  BRINOVA ACADEMY PRIVE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 1 

العمارة )) الشقة رقم 2 والد مطاع 

تمارة - 020)1 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

13(333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. BRINOVA ACADEMY PRIVE

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتكوين املنهي-للغات األجنبية-الدعم)

املدر�صي.

 1 تجزئة) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

2)والد مطاع) )))الشقة رقم) العمارة)

تمارة)-)020)1)تمارة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: واشتو) حمزة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمزة واشتو عنوانه)ا()10 
زنقة الصومال ديور الجامع الرباط)

10060)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد حمزة واشتو عنوانه)ا()10 
زنقة الصومال ديور الجامع الرباط)

10060)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم))60.

786I

GHITHA FUNERAIRE SARL AU

 GHITHA FUNERAIRE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHITHA FUNERAIRE SARL AU

 LOT MLY MESSAOUD N°(60

 SIDI(SAID(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 GHITHA FUNERAIRE SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

موال5 مسعود رقم 60) سيد5 

سعيد مكناس - 0000) مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(0209

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(0 يوليوز) ((7

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.GHITHA FUNERAIRE SARL AU

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسوجات

االستيراد و التصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

سيد5) ((60 رقم) مسعود  موال5 

مكناس) ((0000 (- مكناس) سعيد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لعناني) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لعناني  حسن  السيد 

التقدم) حي  النصر  شارع  (23 رقم)

مكناس)0000))مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() لعناني  حسن  السيد 

التقدم) حي  النصر  شارع  (23 رقم)

مكناس)0000))مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

18)غشت) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

0)0))تحت رقم)202).

787I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

HIBRI ATLAS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
HIBRI ATLAS شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 

بالطابق االول رقم 62 درب الحجار - 
2000) الجديدة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.17221
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في))))مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
درب) (62 رقم) االول  بالطابق  »شقة 
الجديدة املغرب«) ((2000 (- الحجار)
الطابق) (30 رقم) الوفا  »عمارة  إلى)
السفلي حي السالم)-)2000))الجديدة))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)2)63).
788I

رمز5 لالستشارات

SAHARIANO CASH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

رمز5 لالستشارات
شارع 2) نونبر عمارة حمد5 ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب

SAHARIANO CASH شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها االجتماعي شارع مكة 
زنقة 0) غشت رقم )0 الطابق االول 

العيو2  - 70000 العيو2 املغرب.
توسيع نشاط الشركة
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رقم التقييد في السجل التجار5 

.(789(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 أبريل) (06 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تحويل االموال،.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)6)10.

789I

comptajouari

JAZZART CARS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptajouari

 AV(ADMI(RES(DAY(APPT 12

 BENI MELLAL AV ADMI RES

 DAY(APPT 12 BENI(MELLAL،

23000، BENI(MELLAL(maroc

JAZZART CARS شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 10 

زنقة )0 حي ايكور زاوية الشيخ  - 

3700) تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

196(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (18

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.JAZZART CARS

 LOUEUR(:(غرض الشركة بإيجاز

 DE VÉHICULE AUTOMOBILES

. SANS CHAUFFEUR

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
10)زنقة))0)حي ايكور زاوية الشيخ))-)

3700))تادلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عروى  فريد  السيد 

حي بويمجا2 زنقة ايت ادريس زاوية)

الشيخ)3700))تادلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() عروى  فريد  السيد 

حي بويمجا2 زنقة ايت ادريس زاوية)

الشيخ)3700))تادلة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

أبريل)1)0))تحت رقم)32.

790I

RL CONSULTING

 automotive maintenance
»service »AMS

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استمرار نشاط الشركة

» اوطوموتيف مانتنونس سرفيس«

AUTOMOTIVE(MAINTENANCE 

SERVICE  »AMS«

 شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد برأسمال 8.000.000 درهم         

املقر االجتماعي : 2) زنقة بيفوا2 

٫ الحي الصناعي سيد5 مومن٫ 

بوسيت ٫ الدار البيراء
رقم التجار5 السجل 193.173 

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

02)مارس قررما يلي):)-

)استمرار نشاط الشركة.

ثم اإليداع القانوني يوم)07)أبريل)
1)0)))تحت رقم)773660.

791I

رمز5 لالستشارات

CENTRO SUIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

رمز5 لالستشارات
شارع 2) نونبر عمارة حمد5 ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب

CENTRO SUIT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة مجموعة د رقم 8 العيو2  - 

70000 العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36171
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CENTRO SUIT
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقهى ومطعم،).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(-( 8)العيو2) الوحدة مجموعة د رقم)

70000)العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لكرواز  مو�صى  السيد 
  36 حي املسيرة شارع أبو هريرة رقم)

70000)العيو2 املغرب.

عنوانه)ا() لكرواز  عادل  السيد 
  36 حي املسيرة شارع أبو هريرة رقم)

70000)العيو2 املغرب.
السيدة فتيحة كمراني عنوانه)ا()
  36 حي املسيرة شارع أبو هريرة رقم)

70000)العيو2 املغرب.
لكرواز) أمي2  محمد  السيد 
عنوانه)ا()حي املسيرة شارع أبو هريرة)

رقم)36  70000)العيو2 املغرب.
عنوانه)ا() لكرواز  مريم  السيدة 
  36 حي املسيرة شارع أبو هريرة رقم)

70000)العيو2 املغرب.
السيدة فريلة لكرواز عنوانه)ا()
  36 حي املسيرة شارع أبو هريرة رقم)

70000)العيو2 املغرب.
لكرواز) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا()حي املسيرة شارع أبو هريرة)

رقم)36  70000)العيو2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() لكرواز  مو�صى  السيد 
  36 حي املسيرة شارع أبو هريرة رقم)

70000)العيو2 املغرب
عنوانه)ا() لكرواز  عادل  السيد 
  36 حي املسيرة شارع أبو هريرة رقم)

70000)العيو2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1162.

79(I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE SONOTRAGEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE SONOTRAGEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

باملجاد رقم 607 الطابق االول رقم 
10 املسار طريق اسفي - 20000 

مراكش املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.10976(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 أبريل) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العزيز) عبد  )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) ((.000 الزناتي)

السيد) ( لفائدة) حصة  ((.000 أصل)

أبريل) (06 مجدول بتاريخ) ( يونس) )ة()

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)8)31)1.

793I

Ste auto ecole gzanaya ( Sarl

 Ste auto ecole gzanaya 2

Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Ste(auto(ecole(gzanaya 2 Sarl

 Appt 11 Immeube 12 Al(Wiam

Taza ، 35000، Taza(Maroc

 Ste(auto(ecole(gzanaya 2 Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 

الطابق االول فوق البنك الشعبي 

أجدير املركز تازة - 000)3 أجدير 

تازة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.2919

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 10)مارس) املؤرخ في)

 Ste شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) ( (auto ecole gzanaya ( Sarl
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي شقة الطابق االول)

فوق البنك الشعبي أجدير املركز تازة)

- 000)3)أجدير تازة املغرب نتيجة ل)

:)أسباب اقتصادية صعبة).

شقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الشعبي) البنك  فوق  االول  الطابق 

أجدير املركز تازة)-)000)3)أجدير تازة)

املغرب.)

و عي2:

و) امسرغاتي  ( ( محمد) السيد)ة()

دوار امسغاتن أكنول تازة) عنوانه)ا()

)ة() املغرب كمصفي) أكنول  (3(0(0

للشركة.

الحدود) اإلقتراء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)17).

792I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE TEMAGRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC

SARL

 RUE(OUAZZANE(IMMB 01

 DEUXIEME(ETAGE(NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

STE TEMAGRI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني العرو5 000)6 

الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.6961

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)مارس)1)0))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

العرو5) التاني  الحسن  »شارع  من)

 (2« إلى) املغرب«) الناظور  (6(000

 6(000 اوندا) تجزئة  ( وؤام) اقامة 

الناظور))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)06)أبريل)

1)0))تحت رقم)671.
79(I

STE TRAFISCO

MARSYS TRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 73) ، 2000)، الجديدة 
املغرب

MARSYS TRANS شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أرغنة رقم 9) أيت ملول  - 80000 
اكادير املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.((929
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)16)يناير)1)0))تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)
شابو) شارع  ( زاوية) بالعنوا2  الكائن 
(، مومن) سيد5  السيار،) الطريق 
مبنى) (، (12 رقم) (، الخامس) الطابق 
الدار البيراء) (D«(»GH2(-(23000«
املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

بلعرو�صي حماد5).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)01)أبريل)

1)0))تحت رقم))2)6).
796I

رمز5 لالستشارات

SOCIETE H.D BOIS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمز5 لالستشارات
شارع 2) نونبر عمارة حمد5 ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب

SOCIETE H.D BOIS شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القدس 707 شارع ميرا2 رقم 26) 
العيو2  - 70000 العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
36(03

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SOCIETE H.D BOIS
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجارة و االلومنيوم).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 (26 شارع ميرا2 رقم) (707 القدس)

العيو2))-)70000)العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ضباش عبد هللا عنوانه)ا()
حي موريس القلعة ايت ملول)0)861 

ايت ملول املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد ضباش عبد هللا عنوانه)ا()
حي موريس القلعة ايت ملول)0)861 

ايت ملول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1199.

797I
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رمز5 لالستشارات

OV.DOSE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمز5 لالستشارات
شارع 2) نونبر عمارة حمد5 ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيو2 ، 70000، العيو2 املغرب

OV.DOSE شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
السمارة بلوك د رقم 8 الواجهة 

االمامية العيو2 - 70000 العيو2 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
36173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.OV.DOSE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

معدات التموين.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الواجهة) (8 رقم) د  بلوك  السمارة 
العيو2) (70000 (- العيو2) االمامية 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عادل لكرواز عنوانه)ا()حي)
  36 املسيرة شارع أبو هريرة فيال رقم)

70000)العيو2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد عادل لكرواز عنوانه)ا()حي)

  36 املسيرة شارع أبو هريرة فيال رقم)

70000)العيو2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم))116.

798I

سيكما كومبت

BUENA MAISON
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما كومبت

9)، شارع محمد السادس املركب 

التجار5 اراك، عمارة ف )، مكتب 

2، الدار البيراء ، 0))0)، الدار 

البيراء املغرب

BUENA MAISON شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 127، 

شارع الزرقطوني، اقامة افا الطابق 

الثاني مكتب )) - 0))0) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29921(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BUENA MAISON

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.

(،127 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
اقامة افا الطابق) شارع الزرقطوني،)
الدار) ((0((0  -  (( مكتب) الثاني 

البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد))باطي لكبير):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد))باطي لكبير عنوانه)ا())رقم)
  (2000 تجزئة اميرة حي املطار) (،(6

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد باطي لكبير عنوانه)ا())رقم)
  (2000 تجزئة اميرة حي املطار) (،(6

الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77272.

799I

STADIUM TRANS

COSTACOM MCG24
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STADIUM TRANS
6) زنقة إبن الونا2 عي2 السبع ، 

00)0)، البيراء املغرب
COSTACOM MCG(2 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 128  شارع 

باحماد الطابق 3 رقم الدار 10 
بلفد5 - 00)0) البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

391303
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((0
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.COSTACOM MCG(2
اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمعي البصر5.
  128 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
شارع باحماد الطابق)3)رقم الدار)10 

بلفد5)-)00)0))البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

00.000).1)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم بنشواف):))3.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.000 ( (: الحيا2) ادريس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.000 ( (: أمغار) سارة  ( السيدة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الحسا2 بنشواف):))3.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3000 (: السيد ابراهيم بنشواف)

بقيمة)100)درهم.
 3000 (: الحيا2) ادريس  السيد 

بقيمة)100)درهم.
 3000 (: السيد الحسا2 بنشواف)

بقيمة)100)درهم.
 3000 (: أمغار) سارة  ( السيدة)

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
بنشواف) ابراهيم  ( السيد)
 8 النهرة مج س) إقامة  ( عنوانه)ا()
  (0(00 ( س م) (09 رقم) ((7 أ عمارة)

البيراء)املغرب.
بنشواف) الحسا2  السيد 
 8 النهرة مج س) إقامة  ( عنوانه)ا()
  (0(00 ( س م) (09 رقم) ((7 أ عمارة)

البيراء)املغرب.
عنوانه)ا() الحيا2  ادريس  السيد 
6))زنقة عبدهللا العيا�صي تجزئة ملي2)

السوي�صي))00)0))الرباط املغرب.
عنوانه)ا() أمغار  سارة  ( السيدة)
08)شطر ه البرنو�صي) رقم) عمارة01)

00)0)))البيراء)املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

السيد ابراهيم بنشواف عنوانه)ا())
 (7 أ عمارة) (8 إقامة النهرة مج س)
الدارالبيراء) ((0(00 س م) (09 رقم)

املغرب
(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.
800I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

STE LOGI TRAK SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
ز نقة تو نس عما رة 16 الشقة ) 

مكنا س ، 0000)، مكنا س املغر ب
STE LOGI TRAK SARL AU شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شا ر ع 
محمد الخا مس عما رة  حا مل)/10 
الشقة ر قم 3  - 16100 سيد5 قا 

سم املغر ب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(800(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تم) ((019 دجنبر) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»200.000)درهم«)أ5 من)»100.000 
عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)
ديو2) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( االبتدائية بسيد5 قاسم)

يناير)0)0))تحت رقم)0).
801I

MED ACCOUNTING

 IMZOURANE SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MED ACCOUNTING

 AVENUE EL HARIRI 18

 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 IMZOURANE SERVICES SARL

AU شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7 شارع 

الحرير5 إقامة جميلة الطابق 7 رقم 

18 طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112933

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((3

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 IMZOURANE SERVICES SARL

.AU

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املتالشيات.

شارع) (7 (: عنوا2 املقر االجتماعي)
الحرير5 إقامة جميلة الطابق)7)رقم)

18)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد البار5 اليزغي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اليزغي) البار5  عبد  السيد 

السالم) رياص  مجمع  عنوانه)ا()
عمارة ب الطابق))0)رقم)131)طنجة)

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

اليزغي) البار5  عبد  السيد 
السالم) رياص  مجمع  عنوانه)ا()
عمارة ب الطابق))0)رقم)131)طنجة)

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (0( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)))210).
80(I

OUHAMMID MOHAMED

LA BOUTIQUE 3D لبوتيك 3د
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED
 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA
 CASABLANCA، 20230،
CASABLANCA MAROC

LA(BOUTIQUE 3D لبوتيك 3د 
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

مو�صى بن نصير ، في الطابق األر�صي 
من غالير5 جاليلي رقم 13 حي 

غوتي الدار البيراء - 0060) الدار 
البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
298993

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((8
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

BOUTIQUE 3D)لبوتيك)3د.
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطباعة ثالثية األبعاد.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
في الطابق األر�صي) (، مو�صى بن نصير)
13)حي غوتي) من غالير5 جاليلي رقم)
الدار البيراء)-)0060))الدار البيراء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: دنيا) الشو5  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() دنيا  الشو5  السيدة 
 3 ش) (3 ابراهيم ط) زنقة سيد5  ((
0)00))الدار البيراء) الدار البيراء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() دنيا  الشو5  السيدة 
 3 ش) (3 ابراهيم ط) زنقة سيد5  ((
0)00))الدار البيراء) الدار البيراء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.

803I

FIDUCIAIRE AUDIT COM.CONSULTING

DELTA NEU MAROC
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AUDIT COM.
CONSULTING

 BD(MED(V 5é(ETAGE(APT 3(7
 N°9 ESPACE(A/1 BELVEDERE

 CASABLANCA، 50550،
CASABLANCA MAROC

DELTA NEU MAROC شركة 
املساهمة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 
 (8(ANGLE RUE STRASBOURG

 ET(LARESISTANCE(N601 -
.20550 Casablanca(Maroc

رفع رأسمال الشركة
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رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((019 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (7.000.000«

»1.300.000)درهم«)إلى)»8.300.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم))9)769.

802I

OUHAMMID MOHAMED

 GROUPE SIMOUR
AGRICOLE غروب سيمور 

اغركول
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUHAMMID MOHAMED

 IMM 13 APPT 1 AL

 KHOUZAMA 9 LISSASSFA

 CASABLANCA، 20230،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SIMOUR AGRICOLE

غروب سيمور اغركول شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي برشيد ، 

طريق الوحدة ، قصبة بن مشيش - 

)0)6) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1(0(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 GROUPE SIMOUR AGRICOLE

غروب سيمور اغركول.
غرض الشركة بإيجاز):)-)التخزين)
وكذلك) لنفسه  التجميد  (، البارد)

ألطراف ثالثة)؛
-)التخزين ونقل األغذية الزراعية؛

-)تكاثر النباتات..
(، برشيد) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
(- ،)قصبة بن مشيش) طريق الوحدة)

)0)6))برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سيمور مصطفى):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سيمور مصطفى عنوانه)ا()
البرنو�صي) (3 رقم) ((7 شارع) (2 أمل)
الدار البيراء)0600)))الدار البيراء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد سيمور مصطفى عنوانه)ا()
البرنو�صي) (3 رقم) ((7 شارع) (2 أمل)
الدار البيراء)0600)))الدار البيراء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم)-.

80(I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 STE RHIMNI DE
TRANSPORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE
 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC

 STE RHIMNI DE TRANSPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : بلوك 0) 
رقم 2 حي القدس ) ليراك سيد5 

إبراهيم فاس - 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.((9(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
1)0))تقرر حل) 06)فبراير) املؤرخ في)
 STE RHIMNI DE TRANSPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي بلوك)0))رقم)2)حي)
القدس)))ليراك سيد5 إبراهيم فاس)
فاس املغرب نتيجة لقفل) (30000  -

التصفية.
و عي2:

و) العلمي  ( جمال) السيد)ة()
20)زنقة واد بوفكرا2) عنوانه)ا()رقم)
املغرب) فاس  (30070 ( س) النرجس 

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)06)فبراير)1)0))وفي بلوك)0) 
ليراك سيد5) (( القدس) حي  (2 رقم)
إبراهيم فاس)-)30070)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1871/21.
806I

Location vip moto 22 sarl au

 Location VIP MOTO 44
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Location(vip(moto 44 sarl(au
 Av mohamed kharaz zkt
 chouaae  sous(imm  n 33

 tetouan Av mohamed kharaz
 zkt(chouaae  sous(imm  n 33
tetouan، 93000، تطوا2 املغرب
 Location(VIP(MOTO 44 SARL
AU شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخراز زنقة الشعاع اسفل 

العمارة رقم 33   تطوا2 93000 

تطوا2 املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(6(87

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 فبراير) ((0

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 Location VIP MOTO 22 SARL

.AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراجات النارية

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

اسفل) الشعاع  زنقة  الخراز  محمد 

 93000 تطوا2) ( ( (33 رقم) العمارة 

تطوا2 املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السعيد5) سعد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعد السعيد5))عنوانه)ا()

شارع محمد الخراز ساحة)12)غشت)
تطوا2)) (93000  30 رقم) (1 درب)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد سعد السعيد5))عنوانه)ا()

شارع محمد الخراز ساحة)12)غشت)
تطوا2)) (93000  30 رقم) (1 درب)

املغرب)
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

0)0))تحت رقم)692.

807I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

أتيمد انجنييرينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN 11

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

أتيمد انجنييرينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 13 احمد 

املججاتي اقامة األلب طابق 1 رقم 

8 املعارف الدارالبيراء - 0330) 

الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

297867

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أتيمد) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

انجنييرينغ.

مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مكتب التصميم.

عنوا2 املقر االجتماعي):)13)احمد)

رقم) (1 اقامة األلب طابق) املججاتي 

 (0330 (- الدارالبيراء) املعارف  (8

الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: عطيات) النخلي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

00))حصة) ( (: ( السيد ربح محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة النخلي عطيات عنوانه)ا()

1)عمارة) اقامة حدائق املعراج م س)

الدارالبيراء) لساسفة  (6 شقة) (10

0190))الدارالبيراء)املغرب.

عنوانه)ا() ( محمد) ربح  السيد 

1)عمارة) اقامة حدائق املعراج م س)

الدارالبيراء) لساسفة  (6 شقة) (10

0190))الدارالبيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( محمد) ربح  السيد 

1)عمارة) اقامة حدائق املعراج م س)

الدارالبيراء) لساسفة  (6 شقة) (10

0190))الدارالبيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)773371.

808I

FOUZMEDIA

GLOBAL TRAVEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

GLOBAL TRAVEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

عمر املختار - 12000 القنيطرة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(776(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 يناير) ((0 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد شكر5) )ة() تفويت السيد)
167)حصة اجتماعية من أصل)167 
حصة لفائدة))السيد))ة()صالح الدين)

ناصير5 بتاريخ)0))يناير)1)0).
محمد شكر5) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (166
166)حصة لفائدة))السيد))ة()إلياس)

القفاف بتاريخ)0))يناير)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)13)أبريل)

1)0))تحت رقم)81997.
809I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

STE DRISSI ET BAHOUDI
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME(ETAGE(RTE
 DE(SEFROU(FES ، 30000، FES

MAROC
STE DRISSI ET BAHOUDI  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : طريق 
سيد5 حرازم تجزئة الرياض رقم  

8)9 - 30000 فاس ااملغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.292(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر حل) ((0(1 يناير) (0( املؤرخ في)
STE DRISSI ET BAHOUDI))شركة)
ذات مسؤولية))محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسمالها)90.000)درهم)
طريق) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
رقم)) الرياض  تجزئة  حرازم  سيد5 
فاس ااملغرب نتيجة) (30000  -  9(8

لقفل التصفية.
و عي2:

االدري�صي) ( ياسي2) السيد)ة()
جبل) زنقة  (( عنوانه)ا() و  البوزيد5 
فاس) (30000 س) النرجس  عوام 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

طريق) وفي  ((0(1 يناير) (0( بتاريخ)

رقم)) الرياض  تجزئة  حرازم  سيد5 

8)9 - 30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1870/21.

810I

ste al moustakbal conseil

TELME
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

TELME شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )7 زاوية 

شارع محمد الزرقطوني و شارع 

محمد السالو5 عمارة غيثة ، 

الطابق االول مكتب رقم7  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

673(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TELME

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التسويق)-)مركز االتصاالت)-)مبرمج و)

محلل في علوم الكومبيوتر).
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)7)زاوية) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
شارع) و  الزرقطوني  محمد  شارع 
محمد السالو5 عمارة غيثة)،)الطابق)
فاس) (30000  - االول مكتب رقم7  

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( خليل) الحكيم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
خليل)) الحكيم  عبد  السيد 
موال5) شارع  جرسيف  عنوانه)ا()
جرسيف) (3(100  110 الحسن رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
خليل)) الحكيم  عبد  السيد 
موال5) شارع  جرسيف  عنوانه)ا()
جرسيف) (3(100  110 الحسن رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1832.

811I

ste al moustakbal conseil

STE RAHIM EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc
  STE RAHIM EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي جديد 
رقم )62 زواغة فاس   - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67(91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (18

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. RAHIM EQUIPEMENT

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في االشغال العامة))–)تجارة معدات)

الحاسوب و البرامج)–)تداول).

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي جديد)

رقم))62)زواغة فاس)))-)30000)فاس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد محمد الصالبة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الصالبة))عنوانه)ا()

دوني) سا2  ف.ب.ج  شارع  (((0

010)7)باريس)6)0)7)باريس))فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد محمد الصالبة))عنوانه)ا()

دوني) سا2  ف.ب.ج  شارع  (((0

010)7)باريس)6)0)7)باريس))فرنسا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم))181.

81(I

CHAOUER CONSEIL

SALVERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11 ، 90000، TANGER

MAROC

SALVERT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 12 

إقامة موال5 إسماعيل الطابق 

3 رقم 9 شارع موال5 إسماعيل - 

90000 طنجة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SALVERT

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتهيئة املساحات الخرراء.

 12 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

إقامة موال5 إسماعيل الطابق)3)رقم)

 90000 (- إسماعيل) شارع موال5  (9

طنجة اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السلمي) حسام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: أمهاوش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السلمي  السيد حسام 
دوار تمزكانة غفسا5))32100)تاونات)

اململكة املغربية.
السيد محمد أمهاوش عنوانه)ا()
حي العشير5 زنقة)61)رقم)11 90000 

طنجة اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() السلمي  السيد حسام 
32100)تاونات) دوار تمزكانة غفسا5)

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21378).
813I

SAMIR FIDUCIAIRE

ESPACE TAPIS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
ESPACE TAPIS  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : رقم 
)2 ملتقى شارع طرفاية و شارع 9، 
قدماء املحاربي2، برج موال5 عمر، - 

0)00) مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
.3611(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(1 أبريل) (13 في) املؤرخ 
ذات) شركة  ( (ESPACE TAPIS حل)
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)
 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم)
(،9 )2 ملتقى شارع طرفاية و شارع)
عمر،) موال5  برج  املحاربي2،) قدماء)
نتيجة) املغرب  مكناس  ((00(0  -
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اللتصفية النهائية للشركة.
و عي2:

السيد)ة()انس))الدياز و عنوانه)ا()
املغرب) مكناس  ((00(0 مكناس)

كمصفي))ة()للشركة.
الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 
الختامية بتاريخ)13)أبريل)1)0))وفي)
رقم))2 ملتقى شارع طرفاية و شارع)
موال5) برج  املحاربي2،) قدماء) (،9

عمر،)-)0)00))مكناس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)6)1.
812I

SAMIR FIDUCIAIRE

 HAJJAJI DES TRAVAUX
DIVERS

إعال2 متعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 HAJJAJI DES TRAVAUX DIVERS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي:  رقم 
363، تجزئة الداخلة، سيد5 

سعيد،  - - مكناس املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.(8217

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)نونبر)0)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذ5 ينص على) قرار رقم واحد:)
نقل املقر االجتماعي للشركة)) مايلي:)
(،363 رقم) ( القديم) العنوا2  من 
سعيد،) سيد5  الداخلة،) تجزئة 
(،3( الجديد) العنوا2  الى  مكناس 
سعيد،) سيد5  الديغو�صي،) تجزئة 

مكناس)
ينص) الذ5  اثنا2:) رقم  قرار 
الشركة) رأسمال  رفع  مايلي:) على 
درهم،) ((000000.00 بمبلغ)
درهم) (1000000.00 من) لرفعه 
دلك) و  درهم  (1(000000.00 الى)

اجتماعية) حصة  ((0000 باحداث)
100)درهم للحصة الواحدة بقيمة)

على) ينص  الذ5  ثالثة:) رقم  قرار 
للشركة) جديد  مسير  تعيي2  مايلي:)
العزيز حجاجي صاحب) عبد  السيد 

U(03(8(البطاقة الوطنية رقم
الذ5 ينص على) قرار رقم أربعة:)
مايلي:)اعادةصياغة القانو2 االسا�صي)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذ5 ينص على) بند رقم خمسة:)
(،3( (: املقر االجتماعي للشركة) مايلي:)
سعيد،) سيد5  الديغو�صي،) تجزئة 

مكناس
ينص) الذ5  (: سبعة) رقم  بند 
هو) الشركة  رأسمال  مايلي:) على 
الى) مقسمة  000000.00)1درهم 

0000)1)حصة من فئة)100)درهم
بند رقم خمسة عشر:)الذ5 ينص)
من طرف) الشركة  تسير  مايلي:) على 
الحامل) ( حجاجي) مصطفى  السيد 
و) (،327991 دال) الوطنية  للبطاقة 
الحامل) حجاجي  العزيز  عبد  السيد 

.U(03(8(للبطاقة الوطنية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1986.
81(I

BUNIONTECH

BUNIONTECH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUNIONTECH
زنقة الحرية رقم 10 الطابق رقم 
3 الشقة رقم ) الدار البيراء، 
0)01)، الدار البيراء املغرب
BUNIONTECH شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 
الحرية رقم 10 الطابق رقم 3 الشقة 
رقم )  الدار البيراء 0)01) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299371

 02 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BUNIONTECH

غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

في هندسة) (، في األعمال) (، في اإلدارة)

التدريب)،)في تكنولوجيا املعلومات.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الحرية رقم)10)الطابق رقم)3)الشقة)
الدار) ((01(0 الدار البيراء) ( (( رقم)

البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: بنطيح) السعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السعيد بنطيح عنوانه)ا()
7)))سوق) حي بدر مجموعة ب رقم)

اربعاء) سوق  ( (12302 الغرب) اربعاء)

الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد السعيد بنطيح عنوانه)ا()
7)))سوق) حي بدر مجموعة ب رقم)

اربعاء) سوق  ( (12302 الغرب) اربعاء)

الغرب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)9)7727.

816I

excofi

MKPOWER

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

excofi

الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوال2 

ليدو فاس ، 31000، فاس املغرب

MKPOWER شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املكتب 

رقم )1 الطابق التاني زنقة طنجة 

شارع الجوال2 اظهر املهراز - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MKPOWER

:)الألشغال) غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة أو البناء)//)تجارة معدات و)

الريحية) أو  الشمسية  الطاقة  ألواح 

أشغال) (// التصدير) و  االستيراد  (//

التركيبات الكهربائية و السباكة.

املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

طنجة) زنقة  التاني  الطابق  (1( رقم)

 30000 (- شارع الجوال2 اظهر املهراز)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الدين:)) نور  حيو2  ابن  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) نور  حيو2  ابن  السيد 
اقامة) امي2  تجزئة  (66 عنوانه)ا()
ياسمي2 شارع موال5 رشيد النرجس)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الدين) نور  حيو2  ابن  السيد 
اقامة) امي2  تجزئة  (66 عنوانه)ا()
ياسمي2 شارع موال5 رشيد النرجس)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم))188.

817I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

BAGUETTE ANOOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY
 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
BAGUETTE ANOOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الزيتو2 
أو83 الجماعة  الحررية تيكيوين 

اكادير - 80000  اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

270(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BAGUETTE ANOOR

مخبزة و) (: غرض الشركة بإيجاز)

حلويات.
الزيتو2) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

تيكيوين) الحررية  ( الجماعة) أو83)

اكادير)-)80000))اكادير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: خالد) حاجب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خالد  حاجب  السيد 

تجزئة) (01 شقة) ((6 رقم) ب  بلوك 
أيت ملول) (861(0 اركانة أيت ملول)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() خالد  حاجب  السيد 

تجزئة) (01 شقة) ((6 رقم) ب  بلوك 
أيت ملول) (861(0 اركانة أيت ملول)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

1)0))تحت رقم)99162.

818I

FITICOF

SAISS POWER COMPANY
إعال2 متعدد القرارات

FITICOF

9 شارع غسا2 كنفاني اقامة نبيلة ، 

30000، فاس املغرب

 SAISS POWER COMPANY

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: محل 

تجار5 الطابق السفلي شارع عبد 

العالي بنشقرو2 عمارة بلغاز5 - 

30000 فاس املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(((93

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)1))يناير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

املقر) تحويل  (- (1 رقم) قرار 

الذ5 ينص على) اإلجتماعي للشركة:)

مايلي:)تحويل املقر اإلجتماعي للشركة)

لتجزئة وفاء)رقم))7)مكتب)3)الطابق)

األول

-))تغيير نشاط الشركة:) قرار رقم)

النشاط) ( مايلي:) على  ينص  الذ5 

)شركة أعمال) (: الجديد للشركة هو)

متنوعة وتطوير عقار5

(: الشركة) رأسمال  (3- رقم) قرار 

رفع رأسمال) الذ5 ينص على مايلي:)

إلى) درهم  (100.000 من) الشركة 

672.000.))درهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

رفع رأسمال الشركة) ((- بند رقم)

:)الذ5 ينص على مايلي:)رفع رأسمال)

إلى) درهم  (100.000 من) الشركة 

672.000.))درهم

-7)عدد الحصص:)الذ5) بند رقم)

أقصبي) -السيد  مايلي:) على  ينص 

سعد)):))668)حصة))-)السيدة دباغ)

-السيد) حصة) (668( (: حسني كوثر)

-السيد) حصة) (668( أقصبي أحمد:)

أقصبي كريم):))668)حصة

الحصص) رقم  (8- رقم) بند 

مايلي:) على  ينص  الذ5  بالدرهم:)

 668.(00 سعد) أقصبي  -السيد 

السيدة دباغ حسني كوثر:) (- ( درهم)

أقصبي) -السيد  درهم) (668.(00

-السيد) درهم) (668.(00 أحمد:)

أقصبي كريم):)00).668)درهم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1933/2021.

819I

CSY CONSEILS ET AFFAIRES

 ABDO›S VETEMENT
IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CSY CONSEILS ET AFFAIRES

 12RUE(SABRI(BOUJEMAA 1IERE

 ETG(APT 6 CASABLANCA،

20080، CASABLANCA(MAROC

 ABDO›S VETEMENT IMPORT

EXPORT شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 62 زنقة 

عبد هللا املديوني، الطابق االول، 

شقة ) الدار البيراء - 3)00) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 ABDO’S VETEMENT IMPORT

.EXPORT

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير املالبس.

استيراد وتصنيع وتسويق املالبس.
زنقة) (62 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

االول،) الطابق  املديوني،) هللا  عبد 

شقة)))الدار البيراء)-)3)00))الدار)

البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



9499 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

رشد5:)) الصمد  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رشد5) الصمد  عبد  السيد 
رقم) (26 زنقة) افريقيا  حي  عنوانه)ا()

1)  2)02))الدار البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
رشد5) الصمد  عبد  السيد 
رقم) (26 زنقة) افريقيا  حي  عنوانه)ا()

1)  2)02))الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)8)7727.

8(0I

SAMIR FIDUCIAIRE

 TRAVAUX GENIE CIVIL
INVESTISSEMENT  TGCI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
 TRAVAUX GENIE CIVIL

INVESTISSEMENT  TGCI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي رقم 07) 
رياض الزيتو2  - 0)00) مكناس 

املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
(1(6(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم حذف) ((0(1 يناير) ((( املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
املتاجرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))198.

8(1I

SAMIR FIDUCIAIRE

 ECOLE GENERATION

D›ESPOR OUISLANE PRIVE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

 ECOLE GENERATION D›ESPOR

OUISLANE PRIVE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : قطاع 6، 

رقم 23 مكرر، حي قرطبة،  - 0)00) 

مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.28(93

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 يناير) (30 املؤرخ في)

 ECOLE GENERATION D’ESPOR

ذات) شركة  (OUISLANE PRIVE

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا2  درهم 

23)مكرر،)حي قرطبة،)) 6،)رقم) قطاع)

- 0)00))مكناس املغرب نتيجة لقفل)

التصفية.

و عي2:

و) اهجو  ( ( مصطفى) السيد)ة()

مكناس) ((00(0 مكناس) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

(،6 وفي قطاع) ((0(1 يناير) (30 بتاريخ)

رقم)23)مكرر،)حي قرطبة،))-)0)00) 

مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)))1.

8((I

ccis-casablanca

 ACADEMIE DE SPORT DE

MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca

 bd(med(V ، 20200، 98

casablanca اململكة املغربية

 ACADEMIE DE SPORT DE

MARRAKECH   شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8 زنقة علي 

عبد الرزاق اقامة املامو2  - 0000) 

البيراء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

380363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((017 يونيو) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 ACADEMIE DE SPORT DE

.  MARRAKECH

اكادمية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

كرة القدم.
زنقة) (8 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- ( املامو2) اقامة  الرزاق  عبد  علي 

0000))البيراء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: البركاني) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() البركاني  حسن  السيد 

حي))الرسي2 الزنقة)))فيال)11  0100) 

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() البركاني  حسن  السيد 

حي))الرسي2 الزنقة)))فيال)11  0100) 

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يونيو)017))تحت رقم)380363.

8(3I

STE  FIDU  WHITE

زركوحي ترنس
إعال2 متعدد القرارات

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

زركوحي ترنس »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: ))8) 

تجزئة العمرا2 سلوا2 قلعية سلوا2  

- - الناظور  املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(1003

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

نشاط) تغيير  شركة:) نشاط  تغيير 

الشركة من)»-)مقاول لنقل البرائع)

حمولتها) تساو5  التي  بالسيارات 
).)-)مقاول)

ً
املعتمدة أو تزيد عن))1)طنا

لالاعمال املختلفة او البناء).)-)تاجر أو)

وسيط يقوم باالستيراد والتصدير.«)

الى)»)-)مقاول لنقل البرائع لحساب)

الغير).)-)مقاول لنقل البرائع دوليا).«))



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9500

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
تفويت حصص):)تفويت السيد رواد)
رضا حصة اجتماعية من اصل)900 

لفائدة السيد رواد لخرر)
قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
(: للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)
»شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشريك الوحيد«.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
»شركة ذات) شكل القانوني للشركة)
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد«
بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)
لخرر) رواد  (« الشركاء) مساهمات 

100000)درهم)»
بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
لخرر) رواد  (« الشركة) مال  راس 

1000)حصة اجتماعية)»
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)1))أبريل)

1)0))تحت رقم)806/2021.
8(2I

Cap Conseils

MEDIAMATIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc
MEDIAMATIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية عي2 
الشفا و ابو سعيد السو�صي الطابق 
االر�صي حي راسي2 - 0000) الدار 

البيراء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((018 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»200.000)درهم«)أ5 من)»100.000 

عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

شتنبر)018))تحت رقم)932)67.
8((I

F.B.A.K GESTION SARL

 MALAKOUT FILMS SARL
AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزرا2 اقامة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
 MALAKOUT FILMS SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الوردة 
رقم 0)) ابن جرير - 0)231 ابن 

جرير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((0
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MALAKOUT FILMS SARL AU
االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السنمائي السمعي البصر5
مفاوضات تجارية.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي الوردة)
ابن) (231(0 (- جرير) ابن  (((0 رقم)

جرير املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: جبوج) حمزة  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمزة جبوج عنوانه)ا()حي)
ابن جرير) (231(0  ((0 رقم) ( الوردة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد حمزة جبوج عنوانه)ا()حي)
ابن جرير) (231(0  ((0 رقم) ( الوردة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن جرير))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)3)1.

8(6I

ANDERSEN CONSULTING

AZIZA YASMINA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
AZIZA YASMINA SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 19 زنقة 
الجبهة الوطنية الطابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(79(
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)أبريل)1)0)
مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)3)سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21298).

8(7I

Cap Conseils

MEDIAMATIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc
MEDIAMATIC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زاوية عي2 
الشفا و ابو سعيد السو�صي الطابق 
االر�صي حي راسي2 - 0000) الدار 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3(810(
في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((01( ما5) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. MEDIAMATIC
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
شراء) (- اإلنترنت) على  إعالنات 
الوسائط عبر اإلنترنت)-إستراتيجيات)
اإلنترنت) عبر  اإلعالم  وسائل 

واستشارات التخطيط اإلعالمي.
عنوا2 املقر االجتماعي):)زاوية عي2)
الشفا و ابو سعيد السو�صي الطابق)
الدار) ((0000 (- راسي2) حي  االر�صي 

البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 27( ( (: الروي�صي) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 27( ( (: العمراو5) أسامة  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
0))حصة) ( (: السيد جيل سانديال)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
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وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن الروي�صي عنوانه)ا()
الدار) ((0000 ( ( بن خيرا2) ( زنقة) (1(

البيراء)املغرب.

السيد أسامة العمراو5 عنوانه)ا()
زنقة) (16 شقة) (19 عمارة مكوار رقم)

نطوا2 أطلس)30000)فاس املغرب.

السيد جيل سنديال عنوانه)ا()2) 
الدار) ((0000  (7 دكالة شقة) زنقة 

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد جيل سنديال عنوانه)ا()2) 
الدار) ((0000  (7 دكالة شقة) زنقة 

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يونيو))01))تحت رقم))7668)00.

8(8I

ECOCOMPTA

M2 TEX
إعال2 متعدد القرارات

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH(B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

M2 TEX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: حي 

التيسير زنقة 2 رقم 86 سيد5 مومن 

- - الدارالبراء  املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.289(07

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

 (00 السيد عبدالواحد مجتهد فوت)

السيدة) لصالح  اجتماعية  حصة 

بوزيدة خديجة

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

عبدالواحد) مجتهد  السيد  استقالة 

خديجة) بوزيدة  السيدة  تعيي2  و 

كمسيرة

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

تحيي2 النظام االسا�صي للشركة

قرار رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)

تعديل الفصول)6،7)و)12

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)0:)الذ5 ينص على مايلي:)

0

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))8))77.

8(9I

STE  FIDU  WHITE

يمني اوريو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT(MAROC

يمني اوريو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي دوار 

احجاجن وكسا2 زغنغن - 999)6 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(1269

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 فبراير) (11 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

لحساب) البرائع  لنقل  مقاول 

الغير وطنيا و دوليا).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)1))أبريل)

1)0))تحت رقم)807/2021.

830I

ISDM CONSULTING

NAZATEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيو2 املغرب

NAZATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

بئر نزرا2 إقامة الفوسفاط بلوك 

D رقم 3 العيو2 - 70000 العيو2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36(27

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.NAZATEX

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مالبس.

عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع بئر)

نزرا2 إقامة الفوسفاط بلوك)D)رقم)

3)العيو2)-)70000)العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: الناصر5) حسا2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حسا2 زفا2):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسا2 الناصر5 عنوانه)ا()

ايت) املسيرة  حي  (1(( رقم) بلوك ب 

ملول)80000)ايت ملول املغرب.

عنوانه)ا() زفا2  حسا2  السيد 
سالم)1)مجموعة ب زنقة)11)رقم)28 

 (0600 البيراء) البرنو�صي  سيد5 

البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد حسا2 الناصر5 عنوانه)ا()

ايت) املسيرة  حي  (1(( رقم) بلوك ب 

ملول)80000)ايت ملول املغرب

عنوانه)ا() زفا2  حسا2  السيد 
سالم)1)مجموعة ب زنقة)11)رقم)28 

 (0600 البيراء) البرنو�صي  سيد5 

البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1248/2021.

831I

ANDERSEN CONSULTING

 SOCIETE ANONYME DE

GRANITO SARL
إعال2 متعدد القرارات

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

 SOCIETE ANONYME DE

GRANITO SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 19 زنقة 

الجبهة الوطنية الطابق السفلي - 

90000 طنجة املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.1613

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)06)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
 3333 املصادقة على عملية تفويت)
التي قام) درهم،) (100 حصة من فئة)
بها السيد علي العراقي لفائدة السيد)

رشيد العراقي.
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
العراقي) علي  السيد  انسحاب  قبول 

من الشركة.
قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
قبول استقالة السيد علي العراقي من)

منصبه كمسير لشركة.
قرار رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)
كمسير) العراقي  رشيد  السيد  تعيي2 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
رشيد العراقي).....8)61)حصة)-)عزيزة)
سكينة) ( (- العراقي......1766حصة)
سليمة) (- حصة) العراقي.......13)1)

شفيق االدري�صي........63))حصة
بند رقم))1:)الذ5 ينص على مايلي:)
كمسير) العراقي  رشيد  السيد  تعيي2 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21297).
83(I

ECOCOMPTA

BOUKHARI PLOMBE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
BOUKHARI PLOMBE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7) شارع 
جني2 حي القدس البرنو�صي - 
10)0) الدارالبراء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.238873
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (09 املؤرخ في)
محدودة) ( مسؤولية) ذات  شركة 
 BOUKHARI الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ رأسمالها) ( (PLOMBE
 (7 اإلجتماعي) درهم وعنوا2 مقرها 
(- شارع جني2 حي القدس البرنو�صي)
10)0))الدارالبراء))املغرب نتيجة ل)

:)توقف النشاط.
و حدد مقر التصفية ب)7))شارع)
جني2 حي القدس البرنو�صي)-)10)0) 

الدارالبراء))املغرب.)
و عي2:

و) بوخار5  ( ( ابراهيم) السيد)ة()
 1( بلوك) السالمة  درب  عنوانه)ا()
 (0230 الجماعة) حي  (102 رقم)
)ة() كمصفي) املغرب  ( الدارالبراء)

للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)81))77.
833I

BURO INVEST

ADAM-SAFAA BÂTIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BURO INVEST
 bd(oukba(ibnou(nafii(hay (3
 mohammadi 23 bd(oukba

 ibnou(nafii(hay(mohammadi،
20570، casablanca(MAROC

ADAM-SAFAA BÂTIMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 3) شارع 
عقبة بن نافع الحي املحمد5 

الدارالبيراء 70)0) الدارالبيراء  
الدارالبيراء 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
299231

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ADAM-SAFAA BÂTIMENT
التطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 
األرا�صي) جميع  واقتناء) العقار5 
في) وبنائها  الوسائل  بكل  واستغاللها 

البناء.
 (3 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
نافع الحي املحمد5) شارع عقبة بن 
الدارالبيراء)) ((0(70 الدارالبيراء)

الدارالبيراء).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رياض يوسف):))0)))حصة)

بقيمة)000.)))درهم للحصة).
السيد رياض عبدالصادق):))0)) 
حصة بقيمة)000.)))درهم للحصة).

 ((0 ( (: السيد رياض عبدالناصر)
حصة بقيمة)000.)))درهم للحصة).
السيد))رياض سعيد):))0)))حصة)

بقيمة)000.)))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رياض يوسف عنوانه)ا() ( السيد)
 (8 املراك�صي رقم) شارع ابن الدرعاء)
 (0(70 ( املحمد5) الحي  الفيليت 

الدارالبيراء)املغرب.
عبدالصادق)) رياض  السيد 
عنوانه)ا()شارع ابن الدرعاء)املراك�صي)
املحمد5)) الحي  الفيليت  ((8 رقم)

70)0))الدارالبيراء)املغرب.
عبدالناصر) رياض  السيد 
البرتغال)) (00000 ( البرتغال) عنوانه)ا()

البرتغال).

عنوانه)ا() سعيد  رياض  ( السيد)
 (8 املراك�صي رقم) شارع ابن الدرعاء)
 (0(70 ( املحمد5) الحي  الفيليت 

الدارالبيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() يوسف  رياض  السيد 
 (8 املراك�صي رقم) شارع ابن الدرعاء)
 (0(70 ( املحمد5) الحي  الفيليت 

الدارالبيراء)املغرب
عبدالصادق)) رياض  السيد 
عنوانه)ا()شارع ابن الدرعاء)املراك�صي)
املحمد5)) الحي  الفيليت  ((8 رقم)

70)0))الدارالبيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77280.
832I

TRIO FER

تريو فير
إعال2 متعدد القرارات

TRIO FER
: املنطقة الصناعية بنسودة حي 

النماء تجزئة 68)-69) - ، 30030، 
فاس املغرب

تريو فير  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية بنسودة حي النماء تجزئة 

68)-69) - 30030 فاس املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.(2(89

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)09)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
تفويت السيد ادريس بنزاكور) مايلي:)
حصة اجتماعية من أصل) (13.600
13.600)حصة لفائدة السيد ابراهيم)
حوز5 بتاريخ)09)أبريل)1)0).)تفويت)
00).13)حصة) السيد عادل بنزاكور)
حصة) (13.(00 اجتماعية من أصل)
لفائدة السيد ابراهيم حوز5 بتاريخ)
09)أبريل)1)0).)تفويت السيد هشام)
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بنزاكور)00).13)حصة اجتماعية من)
حصة لفائدة السيد) (13.(00 أصل)
ابراهيم حوز5 بتاريخ)09)أبريل)1)0)
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
تعيي2 السيد ابراهيم حوز5 الحامل)
 BE233339 رقم) الوطنية  للبطاقة 
مسير جديد للشركة وقبول استقالة)
السيد ادريس بنزاكور والسيد عادل)
بنزاكور من منصب مسير للشركة من)

يومه)09)ابريل)1)0)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)
جلب الشريك لراسمال نقد5 بقيمة)

2.000.000)درهم
بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
 2.000.000 الشركة) راسمال  يبلغ 
حصة) (20.000 الى) مقسم  درهم 
100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
ابراهيم) السيد  باسم  كلها  الواحدة 

الحوز5))
بند رقم))1:)الذ5 ينص على مايلي:)
تعيي2 السيد ابراهيم الحوز5 الحامل)
 BE233339 رقم) الوطنية  للبكاقة 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة)
في) باالمراء) الصالحيات  كامل  وله 

جميع االوراق و العمليات املالية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1891.
83(I

AL HUDA CONSEIL SARL

 STE DISPOSITIF MEDICAL
EXPERT- DM EXPERT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي2 مسير جديد للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاس 
املغرب

 STE DISPOSITIF MEDICAL
EXPERT- DM(EXPERT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 
) اقامة نزهة شارع عبد الواحد 

العراقي الشقة 1 م ج - 30000 فاس 

املغرب.

تعيي2 مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.22(23

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيي2) ((0(( مارس) (11 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()وزاني)

تهامي محمد حسن))كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (11 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)131).

836I

ANDERSEN CONSULTING

ITHERSOM SARL
إعال2 متعدد القرارات

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC (9

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

ITHERSOM SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية مغوغة - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.3023

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)07)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

 (08 تفويت) عملية  على  املصادقة 

حصة من فئة)000))درهم،)التي قام)

بها السيد رشيد العراقي لفائدة السيد)

علي العراقي.)))

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

قبول انسحاب السيد رشيد العراقي)

من الشركة.

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

قبول استقالة السيد رشيد العراقي)

من منصبه كمسير لشركة.

قرار رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)
كمسير) العراقي  علي  السيد  تعيي2 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
عزيزة) (- حصة) (226..... العراقي) علي 
سكينة) ( (- العراقي......2)1حصة)
سليمة) (- حصة) العراقي......)10)

شفيق االدري�صي........)2)حصة
بند رقم))1:)الذ5 ينص على مايلي:)
كمسير) العراقي  علي  السيد  تعيي2 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21296).

837I

امغار عبد الغافور

TRANZIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوا2 ، 93000، 

تطوا2 املغرب
TRANZIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي موال5 
الحسن سوق سانية الرمل رقم )1 

تطوا2 - 93000 تطوا2 املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(6977

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (06 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 TRANZIS))مبلغ رأسمالها)
اإلجتماعي حي) درهم وعنوا2 مقرها 
الرمل) سانية  سوق  الحسن  موال5 
تطوا2) (93000 (- تطوا2) (1( رقم)

املغرب نتيجة ل):)الخسارة.
و حدد مقر التصفية ب حي موال5)
 1( الحسن سوق سانية الرمل رقم)

تطوا2)-)93000)تطوا2 املغرب.

و عي2:
و) ( زكرياء) ( ( اوالد زيا2) السيد)ة()
رقم) املرير  محمد  شارع  عنوانه)ا()
املغرب) تطوا2  (93000 تطوا2) ((6

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
حي) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
الرمل) سانية  سوق  الحسن  موال5 

رقم))1)تطوا2
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0839.
838I

امغار عبد الغافور

MABIDI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوا2 ، 93000، 

تطوا2 املغرب
MABIDI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شارع 
الجيش امللكي الطابق االر�صي 

رقم )79 تطوا2 - 93000 تطوا2 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(6027
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (06 املؤرخ في)
MABIDI CAR)شركة ذات املسؤولية)
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع)
رقم) االر�صي  الطابق  امللكي  الجيش 
)79)تطوا2)-)93000)تطوا2 املغرب)

نتيجة اللخسارة.
و عي2:

و) العابد5  ( محمد) السيد)ة()
رقم) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()
تطوا2 املغرب) (93000 تطوا2) (79(

كمصفي))ة()للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  ((0(1 أبريل) (06 بتاريخ)
رقم) االر�صي  الطابق  امللكي  الجيش 
)79)تطوا2)-)93000)تطوا2 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0820.

839I

ahalli moussa

PATES NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ahalli moussa
شارع عبد الخالق الطريس رقم 1) ، 

000)6، الناظور املغرب
PATES NADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي ترقاع 

الغربية - 000)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1989
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PATES(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.NADOR
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحساب) للبرائع  الدولي  و  الوطني 

الغير
توزيع املواد الغدائية.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي ترقاع)
الغربية)-)000)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيد البوشناني محسن)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

اللطيف:)) عبد  العسر5  السيد 
00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 (: السيد البوشناني محسن)
بقيمة)100)درهم.

(: اللطيف) عبد  العسر5  السيد 
00))بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

محسن) البوشناني  السيد 
عنوانه)ا()حي ترقاع الغربية))000)6 

الناظور املغرب.
اللطيف) عبد  العسر5  السيد 
عنوانه)ا()حي ترقاع الشرقية))000)6 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
محسن) البوشناني  السيد 
عنوانه)ا()حي ترقاع الغربية))000)6 

الناظور املغرب
اللطيف) عبد  العسر5  السيد 
عنوانه)ا()حي ترقاع الشرقية))000)6 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)06)أبريل)

1)0))تحت رقم)683.
820I

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

  PROXIMITY AGENCY 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 في طور التصفية 
وعنوا2 مقرها االجتماعي تجزئة 
الرياض قطعة 118 زنقة الشهيد 

العطاو5 الطابق 3 رقم 2 - 90000 
طنجة املغرب
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
61(07

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 0))مارس) املؤرخ في)
املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (PROXIMITY AGENCY
وعنوا2) درهم  (100.000 رأسمالها)

الرياض) تجزئة  االجتماعي  مقرها 
العطاو5) الشهيد  زنقة  (118 قطعة)
طنجة) (90000  -  2 رقم) (3 الطابق)

املغرب نتيجة ل):)أزمة نشاط.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الشهيد) زنقة  (118 قطعة) الرياض 
 90000  -  2 رقم) (3 العطاو5 الطابق)

طنجة املغرب.
و عي2):

السيد)ة()خالد بروحو و عنوانه)ا()
حي ابن بطوطة زنقة)120)رقم)9000 

طنجة طنجة كمصفي))ة()للشركة.
وعند االقتراء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

1)0))تحت رقم)8)36.

821I

CAF MAROC

MONZA INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MONZA INOX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : 7 مجمع 

مسنانة اقامة الياس املحل ) - 
90000 طنجة املغرب .

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.(6991
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(1 مارس) (08 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (MONZA INOX حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا2  درهم  (100.000
اقامة) مسنانة  مجمع  (7 اإلجتماعي)
طنجة) (90000  -  ( املحل) الياس 

املغرب))نتيجة ألزمة نشاط.

و عي2:

و) احيتاف  ( ( ادريس) السيد)ة()

عنوانه)ا()حي مسنانة تجزئة املنار رقم)

كمصفي) ( طنجة املغرب) (90000  (8

)ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

7)مجمع) 1)0))وفي) 08)مارس) بتاريخ)

 -  ( املحل) الياس  اقامة  مسنانة 

90000)طنجة املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)9)36.

82(I

rimanas

 STE GOLDEN ACADEMY
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rimanas

حي القدس شارع البعت ، 70000، 

العيو2 املغرب

 ste golden academy consulting

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

النساء رقم 62 مكرر حي الوحدة 1 - 

70000 العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36(2(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((0

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.golden academy consulting
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أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ألصحاب) االقتصادية  املنظمات 

العمل واملنظمات املهنية).
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
النساء)رقم)62)مكرر حي الوحدة)1 - 

70000)العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد اسامة اجليليم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسامة اجليليم عنوانه)ا()
حي الوحدة) ( (62 شارع النسائي رقم)

01 70000)العيو2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد اسامة اجليليم عنوانه)ا()
حي الوحدة) ( (62 شارع النسائي رقم)

01 70000)العيو2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1246/2021.
823I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 STE GAMMA كاما بانو
PANNAEUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
 STE GAMMA كاما بانو

PANNAEUX  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املجد رقم 629 شارع ب شقة -16)

طنجة - 90080 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
         11(2(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
كاما) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. STE GAMMA PANNAEUX(بانو
قص) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتقطيع وتجميع وشراء)وبيع واستيراد)
وتصدير األلواح الخشبية للحمامات)
أنواع) وجميع  والخزائن  واملطابخ 

األثاث الخشبي واملعدني وملحقاته.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(16- 629)شارع ب شقة) املجد رقم)

طنجة)-)90080)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 ((.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد بنونة):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (( ( (: أنوربنونة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((( ( (: بنونة) مراد  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).
((: الصروخ) كريم  ياسي2  السيد 
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

.
بقيمة) (100 (: السيد محمد بنونة)

100)درهم.
(: الصروخ) كريم  ياسي2  السيد 

100)بقيمة)100)درهم.
 (( (: أنوربنونة) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
السيد مراد بنونة):))))بقيمة)100 

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد أنوربنونة عنوانه)ا()
شارع عبد الخالق الطريس رقم))27 

فيال البقالي)93000)تطوا2 املغرب.

السيد مراد بنونة عنوانه)ا()شارع)
دمشق رقم)2 93000)تطوا2 املغرب.
الصروخ) كريم  ياسي2  السيد 
 (9 رقم) الجوال2  شارع  عنوانه)ا()

93000)تطوا2 املغرب.
عنوانه)ا() بنونة  محمد  السيد 
122ط)  رقم) الفا�صي  عالل  شارع 

93000)تطوا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الصروخ) كريم  ياسي2  السيد 
 (9 رقم) الجوال2  شارع  عنوانه)ا()

93000)تطوا2 املغرب
عنوانه)ا() بنونة  محمد  السيد 
122ط)  رقم) الفا�صي  عالل  شارع 

93020)تطوا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3610.

822I

Bennani(&(Associes

ساطيبا سيستيم فاجنو 
 SATEBA SYSTEME  ماروك

VAGNEUX MAROC
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي2 مسير جديد للشركة

ساطيبا سيستيم فاجنو ماروك)
 SATEBA SYSTEME VAGNEUX

MAROC
-SATEBA -ساطيبا 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 

 درهم مغربي10.000.000 الرأسمال 
االجتماعي: 

املقر االجتماعي: زينيت ميلينيوم، 
العمارة 1، تجزئة التوفيق سيد5 

معروف، الدار البيراء
املغرب

السجل التجار5 الدار البيراء رقم: 
13718(

)110199التعريف الرريبي: 
000079)2097)001التعريف 

املوحد للشركات: 

 )»الشركة«( 

بموجب قرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ))0)مارس)1)0)،)تقرر ما يلي

السيد رفاييل شار) تعيي2  (-

 M. Raphaël Charles نور5) هنر5 

الجنسية) فرن�صي  (،Henry Noury

املزداد في)19)يونيو))197،)القاطن ب)
باريس،) (7(017 زنقة الطيراس،) (،(0

 rue de la Terrasse,  ,(0 فرنسا)

الحامل) (7(017 Paris – France

 17DA67986 رقم) السفر  لجواز 

بمنصب مسير جديد للشركة ملدة غير)

محددة ابتداء)من))0)مارس)1)0).

تم إيداع محرر قرارات الشريك)

(،(0(1 مارس) (0( بتاريخ) الوحيد 

البيراء) بالدار  التجار5  بالسجل 

رقم) تحت  ((0(1 أبريل) (19 بتاريخ)

.7729(3

82(I

BELCOMPTA

 MATERIEL INCENDIE
PROTECTION

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

BELCOMPTA
رقم 2 بلوك ب شارع النور زواغة 

العليا ، 30000، فاس املغرب

 MATERIEL INCENDIE

PROTECTION شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N°2 وعنوا2 مقرها االجتماعي

 BLOC 1 IMM 14C(DOKKARAT -

30000 فاس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

2(627

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((019 30)دجنبر) املؤرخ في)

 MATERIEL« من) الشركة  تسمية 

إلى) (»INCENDIE PROTECTION

. «CITY PROTECTION«
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)27)1.

826I

SOFI RIMA

STE TRY ASCENSEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFI RIMA

صندوق البريد 236) املدينة 

الجديدة فاس ، 30000، فاس 

املغرب

STE TRY ASCENSEURS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 8) 

زنقة 1) املرجة واد فاس - 30000  

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TRY ASCENSEURS

تركيب و) (: غرض الشركة بإيجاز)

إصالح املصاعد.

 (8 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

  30000 (- املرجة واد فاس) ((1 زنقة)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ملويس))خالد):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد الدخي�صي))إبراهيم)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خالد  ( ملويس) السيد 
اقامة) (( الجميل) الهواء) تجزئة  (10
الخيل)) ملعب  (11 الشقة) االندلس 

30000)فاس))املغرب.
إبراهيم) ( الدخي�صي) السيد 
عنوانه)ا())9)أ تجزئة رياض الياسمي2)
طريق عي2 الشقف فاس) (2 الشقة)

30000)فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() خالد  ( ملويس) السيد 
اقامة) (( الجميل) الهواء) تجزئة  (10
الخيل)) ملعب  (11 الشقة) االندلس 

30000)فاس))املغرب
إبراهيم) ( الدخي�صي) السيد 
عنوانه)ا())9)أ تجزئة رياض الياسمي2)
طريق عي2 الشقف فاس) (2 الشقة)

30000)فاس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1908.
827I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

TISHKA MOTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير ، 00))2، قلعة امكونة املغرب
TISHKA MOTORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني وسط اكدز زاكورة 
Ville )*( 47050 زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3269
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.TISHKA MOTORS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو2 سائق.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

زاكورة) اكدز  وسط  الثاني  الحسن 

Ville()*((47050)زاكورة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 32 ( (: احدجام مصطفى) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بن حيدة عبد العزيز):))33 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد ايت خااحماد محمد):))33 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) احدجام  السيد 

 2(3(( الخميس) سوق  عنوانه)ا()

سوق الخميس املغرب.

العزيز) عبد  حيدة  بن  السيد 

عنوانه)ا()فم زكيد طاطا)82076)فم)

زكيد طاطا املغرب.

محمد) خااحماد  ايت  السيد 

 27900 زاكورة) تمزموط  عنوانه)ا()

زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

مصطفى) احدجام  السيد 

 2(3(( الخميس) سوق  عنوانه)ا()

سوق الخميس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بزاكورة)

1)0))تحت رقم)107.

828I

ESPERE CONSULTING

NSCAE COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

NSCAE COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عمارة 

الوفا الطابق الرابع شقة 8 زنقة 

البريد بيوكرى - 00)87 بيوكرى 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

((817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NSCAE(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.COMPANY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات الجبائية.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

زنقة) (8 شقة) الرابع  الطابق  الوفا 

بيوكرى) (87(00 (- بيوكرى) البريد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 1(.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (7( ( (: السيد احيا اد علي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

)7)حصة) ( (: السيد سعيد لكمال)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علي  اد  احيا  السيد 

سيد5 بيبي شتوكة ايت باها)00)87 

اكادير املغرب.

عنوانه)ا() لكمال  سعيد  السيد 

 87(00 باها) ايت  شتوكة  بيوكرى 

بيوكرى املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() علي  اد  احيا  السيد 

سيد5 بيبي شتوكة ايت باها)00)87 

اكادير املغرب

عنوانه)ا() لكمال  سعيد  السيد 

 87(00 باها) ايت  شتوكة  بيوكرى 

بيوكرى املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((2 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكا2)

1)0))تحت رقم)6)7.

829I

SODIO TRAVAUX DIVERS

SODIO TRAVAUX DIVERS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SODIO TRAVAUX DIVERS

 lot(mansour 1er(étage، 10(9

50000، Meknès(Maroc

 SODIO TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9)10 

تجزئة املنصور الدور األول  0000) 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(3017

 13 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SODIO TRAVAUX DIVERS
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة
)استيراد و تصدير

)مكتب االستشارات االدارية.
 10(9 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 (0000 ( تجزئة املنصور الدور األول)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
سفيا2:)) محمد  الديور5  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سفيا2) محمد  الديور5  السيد 
املنصور) تجزئة  (10(9 عنوانه)ا()

0000))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
سفيا2) محمد  الديور5  السيد 
املنصور) تجزئة  (10(9 عنوانه)ا()

0000))مكناس املغرب
السيدة او�صي ام كلثوم عنوانه)ا()
 (0000 املنصور) تجزئة  (10(9

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1917.
8(0I

RUKA TECHNOLOGIES

RUKA TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RUKA TECHNOLOGIES
 CASABLANCA, 128 RUE(EL
 ARAAR(ETG 2 BUREAU 6 ،

20080، CASABLANCA(MAROC

RUKA TECHNOLOGIES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8)1 زنقة 
العرعار الطابق ) مكتب 6 - 0080)  

الدارالبيراء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299(33
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RUKA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.TECHNOLOGIES
البرمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تكنولوجيا) في  والتصميم  والتحليل 

الكمبيوتر و االستشارات اإلدارية.
عنوا2 املقر االجتماعي):)8)1)زنقة)
  (0080 - 6 ))مكتب) العرعار الطابق)

الدارالبيراء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حميد حمزة)):))0)8)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة مريم عزاو5):))0)1)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( حمزة) حميد  السيد 
 G1V1K8 6((901))زنقة))بينغت شقة

كيبك))كندا).
عنوانه)ا() عزاو5  مريم  السيدة 
الركراكي) عبدهللا  بن  محمد  ( شارع)
عمارة)02))شقة))09)العرفا2))10170 

الرباط))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( حمزة) حميد  السيد 
 G1V1K8 6((901))زنقة))بينغت شقة

كيبك))كندا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.

8(1I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اجيال النجاح بريفي
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
اجيال النجاح بريفي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي القطعة 
17 تجزئة عي2 عمير طريق عي2 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67217
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اجيال) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

النجاح بريفي.
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حرة).
القطعة) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
عي2) طريق  عمير  عي2  تجزئة  (17
الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ((0 ( (: املالك ملعلم) السيد عبد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 ((0 ( (: السموني) كوثر  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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 ((0 ( (: السيد عبد النبي شرويط)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: السطي) رجاء) السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد املالك ملعلم عنوانه)ا()
)3)زنقة)1)بالد الطاهريي2 البير فاس)

30000)فاس املغرب.
السيدة كوثر السموني عنوانه)ا()
كناوة) صهريج  (( االمل) تجزئة  (106

فاس)30000)فاس املغرب.
شرويط) النبي  عبد  السيد 
اسبانيا) (30000 اسبانيا) عنوانه)ا()

اسبانيا.
عنوانه)ا() السطي  رجاء) السيدة 
01)تجزئة الزيتو2 شارع بيروت) فيال)
فاس) (30000 فاس) (0( الزهور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد عبد املالك ملعلم عنوانه)ا()
)3)زنقة)1)بالد الطاهريي2 البير فاس)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1913.
8((I

LA FIDESSA

ISDRAMN   2SD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

ISDRAMN   2SD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 
سيد5 بغداد جماعة غمات الحوز 
-مراكش- - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

108(7(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(0 أكتوبر) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ISDRAMN   (SD

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

مخبزة وحلويات)-)ممول حفالت.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الحوز) بغداد جماعة غمات  سيد5 

-مراكش-)-)20000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 7(0 ( (: السيد الحسن اد الرامي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: الرامي) اد  سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسن اد الرامي عنوانه)ا()

 20000 مراكش) بغداد  سيد5  دوار 

مراكش املغرب.

السيد سعيد اد الرامي عنوانه)ا()

 20000 مراكش) بغداد  سيد5  دوار 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد الحسن اد الرامي عنوانه)ا()

 20000 مراكش) بغداد  سيد5  دوار 

مراكش املغرب

السيد سعيد اد الرامي عنوانه)ا()

 20000 مراكش) بغداد  سيد5  دوار 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونبر) (16 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

0)0))تحت رقم)117326.

8(3I

TOUBKAL INVEST

 NSA IMMOBILIER
PRESTIGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 NSA IMMOBILIER PRESTIGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 

االعمال توبقال رقم 6 طابق االوال 

شارع خالد بن الوليد جيليز - 20000 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11398(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NSA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.IMMOBILIER PRESTIGE

غرض الشركة بإيجاز):)كراء)شقق)

مفروشة.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

طابق االوال) (6 االعمال توبقال رقم)

شارع خالد بن الوليد جيليز)-)20000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

   LOISIRS( S( /MESURE الشركة)

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

800)حصة) ( (: السيد عزيز بليد5)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 LOISIRS( S( /MESURE الشركة)
طريق فيكتور هيجو) (111 عنوانه)ا()
82)7))باريس)000)7)باريس فرنسا.
عنوانه)ا() بليد5  عزيز  السيد 
سا2) (92190 لويس) جو2  طريق  (3

جورج)000)7)باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() بليد5  عزيز  السيد 
سا2) (92190 لويس) جو2  طريق  (3

جورج)000)7)باريس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))98))1.

8(2I

KEN.BOUI SERVICES

STACKRY
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KEN.BOUI SERVICES
الشقة 8 الطابق 2 عمارة النجوم 

شارع البكا5 لهبيل ، 63300، بركا2 
املغرب

STACKRY شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 
الرابع الشقة رقم 8 شارع البكا5 

لهبيل عمارة النجوم  - 63300 بركا2 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
77(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.STACKRY
-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع عبر الطريق
-الشحن.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
البكا5) شارع  (8 رقم) الشقة  الرابع 
لهبيل عمارة النجوم))-)63300)بركا2)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
هروشة:)) الواحد  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
هروشة) الواحد  عبد  السيد 
املاء) راس  النهرة  حي  عنوانه)ا()

)60)6)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
هروشة) الواحد  عبد  السيد 
املاء) راس  النهرة  حي  عنوانه)ا()

)60)6)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)224/2021.
8((I

MOHAMED LAAGOUBI

CHAFKI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC
CHAFKI TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تعاونية 
االزدهار رأس املاء عي2 الشقف 
موال5 يعقوب  - ))361 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
62(2(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(0 شتنبر) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CHAFKI TRAVAUX
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البرائع.
باالسمنت) الطوب  صناعة  (-

والبالط..
تعاونية) (: املقر االجتماعي) عنوا2 
االزدهار رأس املاء)عي2 الشقف موال5)

يعقوب))-)))361)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: شفقي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شفقي  هشام  السيد 
عي2) املاء) رأس  االزدهار  تعاونية 
الشقف موال5 يعقوب))))361)فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() شفقي  هشام  السيد 
عي2) املاء) رأس  االزدهار  تعاونية 
الشقف موال5 يعقوب))))361)فاس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم)627).

8(6I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

RG MEDIA DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

RG MEDIA DIGITAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي تجزئة وليلي الرقم 
11،املكتب 13، الطابق الثالث  - 

30000  فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.61(91

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»100.000)درهم«)أ5 من)»100.000 
عن) درهم«) ((00.000« إلى) درهم«)
ديو2) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)2)19.

8(7I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

البوراطواغ بروفيسيونيل 
دوباتيمو اي غوت  ل ب  ب ر
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
البوراطواغ بروفيسيونيل دوباتيمو 

ا5 غوت  ل ب  ب ر  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 

القدس العمارة 9 الشقة 2 طريق 

اموزار فاس  - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67231

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

دوباتيمو) بروفيسيونيل  البوراطواغ 

ا5 غوت))ل ب))ب ر).

مختبر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التحاليل الصناعية).

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

طريق) (2 الشقة) (9 العمارة) القدس 

اموزار فاس))-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: البقالي) عدنا2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: امخشوش) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() البقالي  عدنا2  السيد 

6تجزئة ابن جلو2 طريق اموزار فاس)

30000)فاس املغرب.

السيد رشيد امخشوش عنوانه)ا()
زنقة تزنت تلغمت النرجس) (1( رقم)

فاس) (30000 د طريق صفرو فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() البقالي  عدنا2  السيد 

6تجزئة ابن جلو2 طريق اموزار فاس)

30000)فاس املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم))193.

8(8I

FIDUBAC SARL

نورمستون
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع يوسف ابن تاشفي2 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador(maroc

نورمستو2 شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي املطار 

مقر 23)1  وزارة األوقاف الناظور - 

000)6  الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1997

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

نورمستو2.

-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الرخام الجرانيت

-مقاول أعمال متنوعة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي املطار)

23)1))وزارة األوقاف الناظور)-) مقر)

000)6))الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: فراجي) جمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فراجي  جمال  السيد 

حي املطار شارع ات أوليشك الناظور)

000)6))الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() فراجي  جمال  السيد 

حي املطار شارع ات أوليشك الناظور)

000)6))الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)))7.

8(9I

International Juris Consulting

Loudet Properties
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

International Juris Consulting

 Ave(Mohamed(V  45 Apt(N° 10،

90000، TANGER(Tanger

Loudet Properties شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي 183شارع 

ولي العهد، مركزNREA  محل رقم 

13 90000 طنجة اململكة املغربية.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

101(07

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تغيير) ((0(1 مارس) ((2 املؤرخ في)

 Loudet« من) الشركة  تسمية 

. «Thai Food«(إلى(»Properties

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم))363.

860I

STE CECONA SARL

TRANS HOBOB RIF
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
TRANS HOBOB RIF شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
ميسور رقم 1) العرو5 الناظور 
شارع ميسور رقم 1) العرو5 

الناظور 000)6 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(037(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) (02 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()حميد املوساو5)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
100)حصة لفائدة))السيد))ة()محند)

املساو5 بتاريخ)02)مارس)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)16)أبريل)

1)0))تحت رقم)772.
861I

HADI CONSEIL

بريون بولديغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HADI CONSEIL
حي املسار تجزئة رقم )78 الطابق 

االول شقة رقم 1 ، 20000، مراكش 
املغرب

بريو2 بولديغ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الطابق 
االر�صي  رقم 9) عرصة املالخ 

لكحيلي  - 20000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11207(

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
بريو2) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

بولديغ.
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وديكوراسيو2 الجبص.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
االر�صي))رقم)9))عرصة املالخ لكحيلي))

- 20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نجيب عزيز5):))0)))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 ((0 ( (: السيد ملغارفي عبد الحق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
حصة) ((00 ( (: السيد كمال باهر)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عزيز5  نجيب  السيد 
لكحيلي درب زروال رقم)9)س 5 ب ع))

20000)مراكش))املغرب.
السيد ملغارفي عبد الحق عنوانه)ا()
عرصة مالخ النخيل جنوب)) (30 رقم)

20000)مراكش املغرب.
ايت) السيد كمال باهر عنوانه)ا()

اريتا2)800)2))تنغير))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() عزيز5  نجيب  السيد 
لكحيلي درب زروال رقم)9)س 5 ب ع))

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)92)3)1.

86(I
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كونت فور يو

RJ.PROJECT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

كونت فور يو

27 شارع لال ياقوت الطابق الخامس 

، 0000)، الدار البيراء املغرب

RJ.PROJECT   شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 71 إقامة 

ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة و 

عبد الكريم الديور5 الطابق األول 

رقم 3   - 0370) الدار البيراء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

262211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(0 مارس) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.  RJ.PROJECT

كهرباء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التيار القو5 والرعيف

والبناء) الصناعية  األعمال 

والتكييفات والسباكة والتبريد.

عنوا2 املقر االجتماعي):)71)إقامة)

ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة و عبد)

   3 الكريم الديور5 الطابق األول رقم)

- 0370))الدار البيراء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد جواد مسكاو5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السيد جواد مسكاو5 
 1 عمارة) (( رياض الشالل مجموعة)
املحمدية) ((8630 ( الشالالت) (1 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() السيد جواد مسكاو5 
 1 عمارة) (( رياض الشالل مجموعة)
املحمدية) ((8630 ( الشالالت) (1 رقم)

املغرب

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

863I

موثقة

 CREENLAND MISSOUR
FARM

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثقة

9 اقامة زكرياء الطابق الثاني شقة 

) زنقة قنيطرة مكناس ، 0000)، 

مكناس املغرب

 CREENLAND MISSOUR FARM

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

17 الطابق السابع زنقة سبو عمارة 

االسماعيلية )) املدينة الجديدة 

مكناس - 0000) مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(3011

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CREENLAND MISSOUR FARM
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
بالجملة) والتجارة  الزراعية  األرا�صي 
الخام) الزراعية  املنتجات  في 

والحيوانات الحية.
عنوا2 املقر االجتماعي):)شقة رقم)
الطابق السابع زنقة سبو عمارة) (17
الجديدة) املدينة  ((( االسماعيلية)

مكناس)-)0000))مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الزواق) العربي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الزواق  العربي  السيد 
االندلس) رياض  قرطبة  اقامة  ((7
 (01(0 البيراء) الدار  كاليفورنيا 

الدارالبيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() الزواق  العربي  السيد 
األندلس) رياض  قرطبة  اقامة  ((7
 (01(0 البيراء) الدار  كاليفورنيا 

الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)1912.
862I

CAM

ZH LAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAM
 BD LA RESISTANCE (71

 MOHAMMEDIA
 MOHAMMEDIA، 28830،
MOHAMMEDIA MAROC

ZH LAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 71) 

الزنقة 17 شارع املقاومة الحسنية 

1  - 0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(7291

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.LAB

مختبر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التحليل الكيميائي والصناعي.

 (71 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الزنقة)17)شارع املقاومة الحسنية)1  

- 0800))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 ((0 ( (: حافض) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (2(0 ( (: السيد خليل زرو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حافض  محمد  السيد 

اقامة زينب مدخل أ الطابق)))الرقم)

املحمدية) ((0800 سبتة) شارع  (02

املغرب.

شقة) السيد خليل زرو عنوانه)ا()

شارع) مريم  اقامة  س  عمارة  (18

الرباط) (10010 الثاني) الحسن 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
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عنوانه)ا() حافض  محمد  السيد 

اقامة زينب مدخل أ الطابق)))الرقم)

املحمدية) ((0800 سبتة) شارع  (02

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)690.

86(I

SKJ CONSULTING

ETRE ET EVOIR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SKJ CONSULTING

 BD(DERFOUFI(IMM(DOUHI 57

 1er  ETAGE(APPT(N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA(maroc

ETRE ET EVOIR  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

الدرفوفي اقامة الدوحي الطابق 

االول الشقة رقم ) - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

37103

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ETRE (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. ET EVOIR

غرض الشركة بإيجاز):)-التحرير)

للمدرسة التربوية ودعمها

-تسيير والتوجيه.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الدرفوفي اقامة الدوحي الطابق االول)
الشقة رقم)) - 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: لك) ( السيد انطوا2 بيير)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100 (: لك) ( بيير) انطوا2  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد انطوا2 بيير))لك عنوانه)ا()
نيس) (06000 باكويس) افوني  (11

10000))نيس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد انطوا2 بيير))لك عنوانه)ا()
نيس) (06000 باكويس) افوني  (11

10000))نيس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1390.
866I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

PHARMACIE OUANDOU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

PHARMACIE OUANDOU شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  الرقم 
106 حي يوسف ابن تاشفي2 باب 
خوخة فاس  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

672((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PHARMACIE OUANDOU

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

الرقم) ( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

باب) تاشفي2  ابن  يوسف  حي  (106

خوخة فاس))-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.100.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 789 ( (: ياسمي2) عرابي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 10(11 (: السيدة عرابي ياسمي2)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عرابي ياسمي2 عنوانه)ا()

زنقة الدومنيك) (17 شارع ابي هريرة)

الزهور1 30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة عرابي ياسمي2 عنوانه)ا()

زنقة الدومنيك) (17 شارع ابي هريرة)

الزهور1 30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)6)19.

867I

RADOUANE

LULIUS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE

  HASSANIA(I(N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

LULIUS CONSULTING  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)) 

تجزئة الحرية الدور االول الشقة 9 

املحمدية - 0800) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(7873

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. LULIUS CONSULTING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة) العالقات  في  *االستشارات 

واالتصال.

إدارية) ونصائح  تجارية  مشورة 

أخرى)؛

*توفير املوارد البشرية األخرى.

واالتصال) التسويق  *استشارات 

أو) املحلية  املجتمعات  أو  للشركات 

الهيئات العامة)؛

اإلستراتيجية) في  *االستشارات 

نظم) (، اإلدارة) (، اإلدارة) (، التنظيم) (،

من) (، البشرية) املوارد  (، املعلومات)

التصميم إلى التنفيذ.
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*تدريب شخ�صي.

أ5) وكذلك  التدريب.) خدمات  (*

عملية أو خدمة مرتبطة بشكل مباشر)

أو غير مباشر بغرض الشركة)؛

*)التجارة)/)االستيراد والتصدير..

 ((2 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 9 تجزئة الحرية الدور االول الشقة)

املحمدية)-)0800))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: السيدة نعيمة السعدوني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السعدوني) نعيمة  السيدة 

 1(1 رقم) (( تجزئة املسيرة) عنوانه)ا()

املحمدية)0800))املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السعدوني) نعيمة  السيدة 

 1(1 رقم) (( تجزئة املسيرة) عنوانه)ا()

املحمدية)0800))املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)983.

868I

FOUZMEDIA

SOCIETE AFRICAN AUDIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

  SOCIETE AFRICAN AUDIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الشقة 

1 عمارة 7) املغرب العربي س - 

12000 القنيطرة امغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(23(9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 أبريل) (1( املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
SOCIETE AFRICAN AUDIT)))مبلغ)
وعنوا2) درهم  ((0.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي الشقة)1)عمارة)7) 
املغرب العربي س)-)12000)القنيطرة)

امغرب نتيجة ل):)حل الشركة.
و حدد مقر التصفية ب الشقة)1 
عمارة)7))املغرب العربي س)-)12000 

القنيطرة املغرب.)
و عي2:

و) بنفارس  ( ابراهيم) السيد)ة()
عمارة) س  العربي  املغرب  عنوانه)ا()
القنيطرة) (12000  01 الشقة) ((7

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)1))أبريل)

1)0))تحت رقم)117)8.

869I

FOUZMEDIA

 SOCIETE DE FABRICATION
 DE MATERIAUX EN BETON

PREFABRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE DE FABRICATION
 DE MATERIAUX EN BETON
PREFABRIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

منصور الدهبي الرقم )2 - 12000 
القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.31619
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) ((0(1 16)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE DE FABRICATION
 DE MATERIAUX EN BETON
رأسمالها) مبلغ  ( (PREFABRIQUE
مقرها) وعنوا2  درهم  (10.000
اإلجتماعي زنقة منصور الدهبي الرقم)
)2 - 12000)القنيطرة املغرب نتيجة)

ل):)حل الشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 12000  -  2( منصور الدهبي الرقم)

القنيطرة املغرب.)
و عي2:

و) لشطا2  ( زهراء) السيد)ة()
الدهبي) منصور  زنقة  عنوانه)ا()
املغرب) القنيطرة  (12000  2( الرقم)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)012)8.
870I

ADYEL(&(ASSOCIES

MOVE MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 23

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
MOVE MA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

انفا، العمارة ازير. الرقم 11 ب 
الدار البيراء 0000) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
298109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOVE(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.MA
قطاع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتقنيات) املعلومات  تكنولوجيا 
واالتصاالت) البرمجيات  وهندسة 
الوسائط) وخدمات  واإللكترونيات 
وهندسة) والشبكات  املتعددة 

اإلرسال.
والتدريب) االستشارات واإلدارة  (-

املنهي.
والتجزئة) الجملة  وتجارة  شراء) (-
كافة) وترويج  وتصدير  واستيراد 
املنتجات املتعلقة بقطاع الحاسوب.

-تقديم الخدمات.
-)التمثيل التجار5..

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
شارع انفا،)العمارة ازير.)الرقم)11)ب)
0000))الدار البيراء) الدار البيراء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رضا بن خليفة):))0))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
0))حصة) ( (: السيد وديع الصافي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رضا بن خليفة عنوانه)ا()

تونس)1000)تونس تونس.
عنوانه)ا() الصافي  وديع  السيد 
 9(200 كوربيفوا) دينيس  شارع 

باريس فرنسا.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الوسليتي  وليد  السيد 

بن عروس)1000)تونس تونس

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.

871I

cth

BMCE CASH
شركة املساهمة

إنشاء)فرع تابع للشركة

cth

 N° 5 angle(bd(zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

BMCE CASH شركة املساهمة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7)1 شارع 

الحسن الثاني طابق 6 - 0000) 

الدار البيراء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.77((28

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))))مارس)1)0))تقرر إنشاء)

التسمية) تحت  ( للشركة) تابع  ( فرع)

الكائن) و  (Mohammed SEDKI

 Angle rue Mohammed بالعنوا2)

 SEDKI et rue du Gabon - (0000

من) املسير  و  املغرب  البيراء) الدار 

.KOHEN Maha()طرف السيد)ة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)12900.

87(I

FOUZMEDIA

 SOCIETE ENNAJAH FUTUR

PROMO
إعال2 متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE ENNAJAH FUTUR
PROMO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: ))1 

مكرر زاوية شارع اإلمام علي وزنقة 
موال5 عبدالرحما2 مكتب رقم ) - - 

القنيطرة املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.318((

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))0)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1):)الذ5 ينص على مايلي:)
من) اجتماعية  حصة  (1000 تفويت)
طرف السيد الحسي2 ترفيت لفائدة)

السيد جمال ترفيت
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
استقالة السيد الحسي2 ترفيت من)
التسيير وتعيي2 السيد جمال ترفيت)

مسير للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)
من) اجتماعية  حصة  (1000 تفويت)
طرف السيد الحسي2 ترفيت لفائدة)

السيد جمال ترفيت
بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
استقالة السيد الحسي2 ترفيت من)
التسيير وتعيي2 السيد جمال ترفيت)

مسير للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ))))أبريل)

1)0))تحت رقم))09)8.

873I

FOUZMEDIA

SIRAJ NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SIRAJ NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 3) زنقة 
أنوال  عمارة فلور5 11 مكتب رقم 2 

ميموزا - 12000 القنيطرة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(22(3

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)18)شتنبر)0)0))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
عمارة فلور5) ( أنوال) زنقة  ((3« من)
 12000 (- ميموزا) (2 مكتب رقم) (11
 1 »محل رقم) إلى) القنيطرة املغرب«)
 (69 الرقم) عبدهللا  سيد5  تجزئة 

لعيايدة)-)---)سال))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)81707.

872I

nezha elwassi

 IMPRIMERIE MAMAN
)HAYAT )I.M.H

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .60

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida marco
 IMPRIMERIE MAMAN HAYAT
I.M.H)( شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي عالوين 
اقامة نعمة ) ب 7 متجر 6  - 2000) 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
18007

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 IMPRIMERIE MAMAN HAYAT

.((I.M.H

 Travaux (: غرض الشركة بإيجاز)

-d’imprimerie

 Commercialisation de

.-Materiel(informatique

عالوين) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

اقامة نعمة)))ب)7)متجر)6  - 2000) 

الجديدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة حياة بن لخليف):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حياة بن لخليف عنوانه)ا()

)))تجزئة مزيريرة مركز سيد5 بوزيد)

الجديدة))2000))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة حياة بن لخليف عنوانه)ا()

)))تجزئة مزيريرة مركز سيد5 بوزيد)

الجديدة))2000))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)6320).

87(I

بن علي لألستشارة ش م م

EXTRADIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م

))9 تجزئة املسار طريق أسفي 

مراكش ، 20000، مراكش املغرب

EXTRADIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي درب سالم 

سيد5 الزوين الوداية مراكش - 

3))20 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113183

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.EXTRADIM

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرق والصرف الصحي

.

درب) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

سالم سيد5 الزوين الوداية مراكش)

- 3))20)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) ( (: السيد بناني حسن)

بقيمة)0.000))درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد حمداو5 الحسن)

حصة بقيمة)0.000))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسن  بناني  السيد 

 70000 ( العيو2) (0( دفلى) حي عي2 

العيو2 املغرب.

الحسن) حمداو5  السيد 

درب سالم سيد5 الزوين) عنوانه)ا()

الوداية))3))20)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() حسن  بناني  السيد 

 70000 ( العيو2) (0( دفلى) حي عي2 

العيو2 املغرب

الحسن) حمداو5  السيد 

درب سالم سيد5 الزوين) عنوانه)ا()

الوداية))3))20)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (01 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)09)))1.

876I

AGADIR FISC

 MAROC BUSINESS SERVICE

 TRADING SOLUTIONS

»MBSTS« SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AGADIR FISC

 BLOC(C(N°215 CITE(ASSAKA

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 MAROC BUSINESS SERVICE

 TRADING SOLUTIONS

MBSTS« SARL(AU« شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 8) زنقة 

اليغ حي السالم اكادير - 80000 

اكادير املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.((631

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)8))شتنبر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اكادير) السالم  حي  اليغ  زنقة  ((8«

رقم)) (« إلى) املغرب«) اكادير  (80000  -

الصناعية) املنطقة  الرباط  زنقة  (1(

 80000 (- ( تاسيال الدشيرة الجهادية)

انزكا2))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (0( بتاريخ) ( االبتدائية بانزكا2)

1)0))تحت رقم)0)).

877I

TAOUSSI(CONSEIL(&(SERVICES(SARL

VET SQUARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TAOUSSI(CONSEIL & SERVICES

SARL

 CASABLANCA, HAY(CHABAB,

 ZONE(D, IMMEUBLE 12,

 APPARTEMENT 11 ، 20250،

CASABLANCA MAROC

VET SQUARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2، زنقة أبو 

الهناء، فيرم بروتو2 - 00)0) الدار 

البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VET (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SQUARE

استيراد،) (: غرض الشركة بإيجاز)

تسويق و توزيع أغدية و أكسسوارات)

الحيوانات،)خاصة للكالب و القطط)

و القوارض..

زنقة) (،2 (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 (0(00 (- بروتو2) فيرم  الهناء،) أبو 

الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

اليعقوبي:)) كريم  محمد  السيد 

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 ( (: اليعقوبي) جليل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اليعقوبي) كريم  محمد  السيد 
أنفا) الليدو،) شارع  (،3( عنوانه)ا()

0180))الدار البيراء)املغرب.
السيد جليل اليعقوبي عنوانه)ا()
رزورت،) غولف  كاليفورني  (،18(
 (718( بوسكورة) املدينة الخرراء،)

الدار البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
اليعقوبي) كريم  محمد  السيد 
أنفا) الليدو،) شارع  (،3( عنوانه)ا()

0180))الدار البيراء)املغرب
السيد جليل اليعقوبي عنوانه)ا()
رزورت،) غولف  كاليفورني  (،18(
 (718( بوسكورة) املدينة الخرراء،)

الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772899.

878I

CSB Conseil Sarl d’au

GHIMI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CSB Conseil Sarl d›au
 NR 75 BD 11 JANVIER  APPT
 169 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
GHIMI IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 20 حي 

السالم - 71000  بوجدور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

3(681
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GHIMI(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.IMMOBILIER
اإل نعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.
 20 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
حي السالم)-)71000))بوجدور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
   JAMAL BENZRIOUAL السيد)
900)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

   AMINE BENZRIOUAL السيد)
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 JAMAL BENZRIOUAL السيد)
 RUE BAB FES NR 13 عنوانه)ا()
 ES SEMARA 7(00( ES SEMARA

.MAROC
 AMINE BENZRIOUAL السيد)
 JAMILA 0( RUE 12( عنوانه)ا()
 NR 27 CITE DJAMAA (0230

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
 AMINE BENZRIOUAL السيد)
 JAMILA 0( RUE 12( عنوانه)ا()
 NR 27 CITE DJAMAA (0230

CASABLANCA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
16)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1323.
879I

إيكوجيف

مجموعة شلح للبناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إيكوجيف
شارع سيد5 بوزيد نجمة الجنوب 
1 بلوك د الشقة رقم )1 ، 2020)، 

الجديدة املغرب
مجموعة شلح للبناء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية عمارة رقم )8 طابق 2 رقم 

16 حي النخيل الدار البيراء - 

0020) الدار البيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

298(73

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

مجموعة شلح للبناء.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقم) (2 طابق) (8( سومية عمارة رقم)

(- البيراء) الدار  النخيل  حي  (16

0020))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) ( (: السيد ياسي2 شلح)

بقيمة)0.000))درهم للحصة).

00))حصة) ( (: السيد محمد غنام)

بقيمة)0.000))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شلح  ياسي2  السيد 

 16 شقة) (7 عمارة) الحمد  تجزئة 

الجديدة)2000))الجديدة املغرب.

عنوانه)ا() غنام  محمد  السيد 

 3 الطابق) (7 عمارة خواجة س شقة)

الجديدة)2000))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() شلح  ياسي2  السيد 

 16 شقة) (7 عمارة) الحمد  تجزئة 

الجديدة)2000))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)13232.

880I

STE FIDUKARS SARL

STE I.N.D
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

STE I.N.D شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مركز 

النيف تنغير - 800)2 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

1377

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((1

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.I.N.D

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.TRANSFERT DE FONDS

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

النيف تنغير)-)800)2)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: السيد عبد هللا بوعزامة)

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).

 3000 (: السيد عبد هللا بوعزامة)

بقيمة)10)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا بوعزامة عنوانه)ا()
قصر عمارالنيف تنغير)800)2)تنغير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد عبد هللا بوعزامة عنوانه)ا()
قصر عمارالنيف تنغير)800)2)تنغير)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (0( بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)69).

881I

QUALIMAINT SARL AU

UNIVERSAL TASTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue(Lalla(Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1
 CHAMP(DE(COURE(N° 15, Rue
 Lalla(Amina, Bureaux(les(IRIS
 Bureau1 CHAMP(DE(COURE،

30000، FES(MAROC
UNIVERSAL TASTE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
عبد الكريم الخطابي عمارة بن 

مو�صى الجواش الدور الثاني بفاس - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
67233

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. UNIVERSAL TASTE
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إدارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والخدمات) (، واإلعالم) (، اإلعالنات)
(، والنشر) (، العطاءات) ودعوات  (،
االستشارات) وخدمات  (، والوساطة)
التسويقية)،)وفريق املبيعات واإلدارة)
،)واملراجعات)،)واألجندات)،)واألدلة)،)
والخدمات في إطار دعوات املناقصات)
املجاالت حسب) في جميع  هذا  وكل 

اللوائح املعمول بها في فرض.
-)تقديم الطعام.

-)بناء)الخبرات)،)ومساعدة العمالء)
،)وإدارة املشاريع..

عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع عبد)
مو�صى) بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
الجواش الدور الثاني بفاس)-)30000 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
هيرفي:)) ليدوفيتش  كوهن  السيد 
00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد كالفو2 ساشا دوف):))00) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

(: السيد كوهن ليدوفيتش هيرفي)
00))بقيمة)00))درهم.

السيد كالفو2 ساشا دوف):)00) 
بقيمة)00))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

هيرفي) ليدوفيتش  كوهن  السيد 
 7(116 ماسبيرو) زنقة  (3 عنوانه)ا()

باريس فرنسا)116)7)باريس فرنسا.
دوف) ساشا  كالفو2  السيد 
كونفونسيو2) شارع  (77 عنوانه)ا()
)01)7)باريس فرنسا))01)7)باريس)

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
هيرفي) ليدوفيتش  كوهن  السيد 
 7(116 ماسبيرو) زنقة  (3 عنوانه)ا()

باريس فرنسا)116)7)باريس فرنسا
دوف) ساشا  كالفو2  السيد 
كونفونسيو2) شارع  (77 عنوانه)ا()
)01)7)باريس فرنسا))01)7)باريس)

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)-.
88(I

ste FIDOKOM sarl au

OYOTRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador
Maroc

OYOTRANS شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

 SECTEUR وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 ERAC(N°19 SELOUANE - 62700

.NADOR MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.19(39

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((0(1 أبريل) (07 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»00.000))درهم«)أ5 من)»100.000 
عن) درهم«) (300.000« إلى) درهم«)
ديو2) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)16)أبريل)

1)0))تحت رقم)781.
883I

COMPT NET

ميتيي بارا
إعال2 متعدد القرارات

COMPT NET
 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
ميتيي بارا »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: ركن 

شارع فاس و القنيطرة امللكية رحو ) 
وجدة  - 60000 وجدة املغرب .

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.31387

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)فبراير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذ5 ينص على) (:6972 قرار رقم)

 1( تغيير املقر االجتماعي من) مايلي:)

ركن) الى  وجدة  املحاو5  زنقة  ص 

شارع فاس و القنيطرة امللكية رحو)
التجار5) النشاط  .توسيع  وجدة) ((

و تسويق) :االعمال الزراعية و شراء)

ا5 منتج زراعي و استيراد و تصدير ا5)

منتج و التوطي2 و التفاوض و املواد)

الكيمياىية للجسم و النظافة و املواد)

الطبية الصيدالنية و تاجر مستلزمات)

مستحررات) تاجر  و  الصيدليات 

تجميل طبيعية و عروية و منتجات)

النظام الغذايي الشائعة و املكمالت)

الغذائية)

ينص) الذ5  (:6972 رقم) قرار 
رفع راسمال الشركة من) على مايلي:)

0000))الى))00000)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

:االعمال) التجار5) النشاط  توسيع 

و تسويق ا5 منتج) الزراعية و شراء)

زراعي و استيراد و تصدير ا5 منتج)

املواد) و  التفاوض  و  التوطي2  و 

الكيمياىية للجسم و النظافة و املواد)

الطبية الصيدالنية و تاجر مستلزمات)

مستحررات) تاجر  و  الصيدليات 

تجميل طبيعية و عروية و منتجات)

النظام الغذايي الشائعة و املكمالت)

الغذائية)

بند رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي:تغيير املقر االجتماعي)

)1)ص زنقة املحاو5 وجدة الى) من)

ركن شارع فاس و القنيطرة امللكية)
رحو)))وجدة)

بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)

 (000 االله) عبد  سرغيني  السيد 

سهم بقيمة)100

بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
الى)) ((0000 رفع راسمال الشركة من)

(00000
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (30 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1092.
882I

العبدالو5 لالشغال املحاسبتية

STE R.E.Y PHONE SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العبدالو5 لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 000)3، 
تازة املغرب

 STE R.E.Y PHONE SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن  ) اقامة مريم رقم 183 
الشقة 2 تازة  - 000)3 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(9(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.R.E.Y PHONE SARL AU
و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اصالح االجهزة االلكترونية)/االشغال)

املختلفة او البناء/)التجارة.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 183 رقم) مريم  اقامة  (( ( الحسن)

الشقة)2)تازة))-)000)3)تازة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الينصلي رشيد) السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الينصلي رشيد عنوانه)ا() السيد 
 3(000 6 8)رقم) 1)مجموعة) املسيرة)

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الينصلي رشيد عنوانه)ا() السيد 
 3(000 6 8)رقم) 1)مجموعة) املسيرة)

تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((( بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم))3).

88(I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

YAMOLO MODA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 1(RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER(MAROC
YAMOLO MODA شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الحرة اللوجستية طنجة قطعة 82 د 
1- - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11(((3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.YAMOLO MODA
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وصقل) وطباعة  وخلق  ونسج  وغزل 

جميع أصناف النسيج.

-)استيراد وتصدير).
املنطقة) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
الحرة اللوجستية طنجة قطعة)82)د)

1- - 90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد ابراهيم الوكيلي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم الوكيلي عنوانه)ا()
مطالسة) حمو  اوالد  وكيل  بني  دوار 

2)0)6)الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد ابراهيم الوكيلي عنوانه)ا()
مطالسة) حمو  اوالد  وكيل  بني  دوار 

2)0)6)الدريوش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3690.
886I

AB RED1 COMPTA

OPTICHARGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
OPTICHARGE MAROC  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع ابن 
كثير اقامة بتهوفن رقم ) الطابق 
الخامس رقم الشقة 103 طنجة  

90000 طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11((03

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. OPTICHARGE MAROC
النقل) (* (: بإيجاز) غرض الشركة 

املحلي والدولي للبرائع
*نقل البرائع للغير

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
ابن كثير اقامة بتهوفن رقم)))الطابق)
طنجة)) (103 الشقة) رقم  الخامس 

90000)طنجة املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

بقيمة) (33 (: زريبي) مراد  السيد 
1.000)درهم.

 32 (: املجيد5) محسي2  السيد 
بقيمة)1.000)درهم.

السيد حسن الخليفي)):)33)بقيمة)
1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد5) محسي2  السيد 
 1 6))رقم) عنوانه)ا()حي املصلى زنقة)

90000)طنجة املغرب.
السيد مراد زريبي عنوانه)ا()طريق)
سول) ديل  كوستا  اقامة  ماالباطا 
طنجة) (90000   27( شقة) (( طابق)

املغرب.
)عنوانه)ا() السيد حسن الخليفي)
 90000   7 رقم) البوخار5  سيد5 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
املجيد5) محسي2  السيد 
 1 6))رقم) عنوانه)ا()حي املصلى زنقة)

90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)09)21).

887I

MEXCO

ITASILK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEXCO
 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN(ABDELLAH(IMM. C(BUR

53، 30000، FES(MAROC
ITASILK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )) تجزئة 
بريستيجيا ، ملعب الخيل - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6723(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ITASILK
( غرض الشركة بإيجاز):)-)

اإلاستيراد،)الشراء)والبيع بالتقسيط)
و شبه جملة لألثواب و جميع مواد)

النسيج و اإلكسسوارات،
بالتقسيط) البيع  (-

للمنتجات املصنعة و الحرفية،
بشكل) العمليات  وجميع  (-
مباشر أو غير مباشر)،)كليا أو جزئيا،)
املذكورة أعاله) العمليات  في أ5 من 
أعمال) تطوير  أو  وتعزيز  لتسهيل 
الشركة وجميع املصالح املباشرة أو)
غير املباشرة في أ5 شكل من األشكال)
أغراض) إلى  التي تسعى  الشركات  في 

مماثلة أو ذات الصلة.
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.عنوا2 املقر االجتماعي):))))تجزئة)

 30000 (- ملعب الخيل) (، بريستيجيا)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ابوسلهام سلمى) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

00))حصة) ( (: السيد برادة سعد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ابوسلهام سلمى عنوانه)ا()

حي) ابراهيم  حفيظ  زنقة  (72 فيال)

القدس)30000)فاس املغرب.

السيد برادة سعد عنوانه)ا()فيال)

زنقة حفيظ ابراهيم حي القدس) (72

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة ابوسلهام سلمى عنوانه)ا()

حي) ابراهيم  حفيظ  زنقة  (72 فيال)

القدس)30000)فاس املغرب

السيد برادة سعد عنوانه)ا()فيال)

زنقة حفيظ ابراهيم حي القدس) (72

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1937.

888I

ste united consulting

PHARMACIE EL JAIA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE(SAISS(AV(DES

FAR(FES، 30000، FES(MAROC

PHARMACIE EL JAIA  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي كالز املركز 
تاونات  - 30000 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
1831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. PHARMACIE EL JAIA
غرض الشركة بإيجاز):)

صيدلية))))
)شراء)البيع)-)التصنيع))واالستيراد))))

والتصدير
))املنتجات)))) ( )))لجميع) ( ( ( ( التسويق)

الطبية))))
))و مستحررات))))))))التجميل.))

الصيدالنية)) .املستحررات  ( ( (
النباتية))و)))الغذائية

))حيواني) ( ( (- ( نباتي) ( ( ( ( )من))أصل)
أو))تركيبي.

))))))لالستخدام))البشر5))والبيطر5.)
عنوا2 املقر االجتماعي):)كالز املركز)

تاونات))-)30000)تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 700.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
اندلو�صي) مخلوف  ابن  السيد 
 100 7.000)حصة بقيمة) ( (: ( محمد)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اندلو�صي) مخلوف  ابن  السيد 
تجزئة)) (3( رقم) عنوانه)ا() ( محمد)
فاس)) الخطيب  ابن  شارع  الرياض 

30000)فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

اندلو�صي) مخلوف  ابن  السيد 
تجزئة)) (3( رقم) عنوانه)ا() ( محمد)
فاس)) الخطيب  ابن  شارع  الرياض 

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

1)0))تحت رقم))19.

889I

FLASH ECONOMIE

SPI RB CONSORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SPI RB CONSORTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 
الصفاء 1) شارع رحال املسكيني 
الطابق 3 رقم 13 - 0000)  الدار 

البيراء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29((61
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPI RB(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.CONSORTS
:)-اإلنعاش) غرض الشركة بإيجاز)

العقار5
-تحويل األرا�صي العارية إلى مباني)

ومساكن ومباني تجارية مخصصة
للبيع

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
املسكيني) رحال  شارع  ((1 الصفاء)
الدار) ( ((0000  -  13 رقم) (3 الطابق)

البيراء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 7(0 ( (: الرايس) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

بنيس:)) الزهراء) فاطمة  السيدة 

0)))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف الرايس عنوانه)ا()

رقم)6))تجزئة ياسمينة))طابق)))شقة)

  (0000 الفياللي) الهاشمي  شارع  ((

الدار البيراء)املغرب).

بنيس) الزهراء) فاطمة  السيدة 

عنوانه)ا()6))تجزئة ياسمينة)))طابق)

الفياللي)) الهاشمي  شارع  (( شقة) ((

0000))الدار البيراء))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد يوسف الرايس عنوانه)ا()

رقم)6))تجزئة ياسمينة))طابق)))شقة)

 (0000 الفياللي) الهاشمي  شارع  ((

الدار البيراء))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم))0077111.

890I

OCEANO FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة، 

رأسمالها 000.000.) درهم

مقرها الرئي�صي بالحي الصناعي، 

الداخلة

السجل التجار5 رقم 807 – 

التعريف الرريبي 62)06)20

تفويت حصص الشركة
تحيي2 النظام األسا�صي للشركة

أوال):)بموجب محرر الجمع العام)

(،(0(1 فبراير) (16 االستثنائي بتاريخ)

»أوسيانو) شركة) في  الشركاء) قرر 

فيش«)ما يلي):
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)أ).)اإلشهاد واملوافقة على تفويت):

16.000)حصة التي تملكها شركة)

 DERIV ش.ذ.م.م.) بيش،) »دريف 

PECHE SARL«)لفائدة شركة)»درهم)

 هولدينغ ش.ذ.م.م.«،)بتاريخ)16)فبراير

1)0))؛

حصة التي تملكها شركة (2.000 

 DERIV ش.ذ.م.م.) بيش،) »دريف 

السيد) لفائدة  (»PECHE SARL
 Ramdhane بوغوم) رمرا2 

فبراير) (16 بتاريخ) (،BOURHOUM

1)0))و)2021/03/04)؛

األسا�صي) النظام  اعتماد  ب).)

الجديد في شكل شركة ذات مسؤولية)

محدودة)؛

ثانيا):)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

بتاريخ بالداخلة  التجارية   االبتدائية 

16)مارس)1)0))تحت رقم)2021/404.

للخالصة والتذكير

هيئة التسيير

891 I

DOMAINE AL BASMA
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 7) الطابق الثالث 

حي بوسيت تجزئة الحديقة عي2 

السبع الدار البيراء

 بمقت�صى محرر الجمعية العمومية

 DOMAINE AL BASMA لشركة)

فقد) ((0(1 مارس) (8 بتاريخ) املنعقد 

تقرر):

النهائي) الحساب  على  املوافقة 

لحل التصفية.

تبرئة ذمة املصفي.

استنتاج التصفية النهائية للشركة.

التشطيب من السجل التجار5.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

 التجار5 باملحكمة االبتدائية التجارية

 19 بتاريخ) البيراء) بالدار  للشركة 

أبريل)1)0))تحت رقم)9)7729.

قصد النشر واإلعال2

892 I

 CENTRE DES ECHANGES
 ECONOMIQUES ET

CULTURELLES MAROC-
 CHINE

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها :300000 درهم

 مقرها اإلجتماعي : 2)1 شارع رحال 

املسكيني الطابق 1 - الدار البيراء
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

31(081

تفويت حصص
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ بتاريخ)17)ديسمبر)0)0))قرر)

الشركاء):

تفويت الحصص كما يلي)):

اجتماعية) حصة  (300 تفويت)

لفائدة) (CHEN YUHUI من السيدة)

.YE YANZHEN(السيدة

)تفويت)300)حصة اجتماعية من)

 YE لفائدة السيدة) (PEI JIEJIE السيد)

.YANZHEN

تعديل الفصلي2)6)و)7)من النظام)

األسا�صي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772666.

893 I

 L’AUTOMATISME
INTTELIGENT

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها :10.000 درهم

 مقرها اإلجتماعي : 79) تجزئة 

ليساسفة - الدار البيراء 
رقم التقييد في السجل التجار5 

2((90(

تفويت حصص
)بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

قرر) ((0(1 مارس) ((3 بتاريخ) املؤرخ 

الشركاء)ما يلي):

 (0 الناجي) زكرياء) السيد  تفويت 

حصة اجتماعية لفائدة السيد يحيى)

تاشفي2.

الحصص) تفويت  على  املوافقة 
السيد) و  تاشفي2  يحيى  السيد  بي2 

زكرياء)الناجي.
التقسيم الجديد للحصص):

حصة) (7( تاشفي2) يحيى  السيد 
اجتماعية.

حصة) ((( جوهر5) زهير  السيد 
اجتماعية.

بمجموع)100)حصة اجتماعية.
النظام) من  (6 الفصل) تعديل 

األسا�صي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)88)772.
894 I

MARBRE LAND شركة
ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) بمقت�صى عقد عرفي حرر 
1))نوفمبر)006)،)تم تأسيس شركة)
ذات مسؤولية محدودة والتي تحصل)

الخصائص التالية)):
 MARBRE (: ( الشركة) تسمية 

.LAND
ذات) شركة  (: ( القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
محدود) االجتماعي  الرأسمال 
 100 إلى) مقسم  درهم  (10000 في)
100)درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة.
الشركاء)):

 32 الرحيم) عبد  الدباغ  السيد 
حصة.

 33 السعيد) الحطاب  السيد 
حصة.

 33 القادر) عبد  الغرباني  السيد 
حصة.

الهدف االجتماعي)):)أشغال الرخام
طريق) (18 كلم) (: ( املقر االجتماعي)
الوطنية الرباط-البيراء)عي2 حرودة)

املحمدية.
السنة املالية تبتدئ من فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر.
املدة)):)99)سنة.

الدباغ) السيد  تعيي2  (: ( التسيير)

الحطاب) والسيد  الرحيم  عبد 

غير) ملدة  للشركة  مسيرا2  السعيد 

محدودة.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بالبيراء) لالستثمار  الجهو5 

السجل) تحت  ((007 فبراير) (1(

التجار5 رقم)271).

895 I

MARBRE LAND شركة

ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 01.000) درهم

مقرها االجتماعي  : كلم 18 طريق 

الوطنية الرباط-البيراء عي2 

حرودة املحمدية

االستثنائي) العام  للجمع  تبعا  (.I

1)0))تقرر) 11)مارس) املنعقد بتاريخ)

ما يلي)):

اجتماعية حصة  (1320  تفويت)

من طرف السيد الدباغ عبد الرحيم)

 )670)حصة()والسيد الحطاب السعيد

)670)حصة()لصالح السادة)):

 603 الرحيم) عبد  الدين  سراج 

حصة.

سراج الدين العربي))20)حصة.

زبير حليمة))33)حصة.

الدباغ) السيد  استقالة  قبول  (.II

 عبد الرحيم والسيد الحطاب السعيد

من مهامهما كمسيرا2 للشركة وتعيي2)

السيدة زبير حليمة كمسيرة للشركة.

عبد) الدين  سراج  السيد  قبول 

الرحيم والسيد سراج الدين العربي)

كشركاء)جدد في الشركة.

 III.)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)9))مارس)

1)0))تحت رقم)810.

896 I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

BRICK TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريز5 تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوا2 ، 93000، تطوا2 املغرب

BRICK TRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع الحسن ) و شارع ام الربيع 

مجمع سوليمار رقم 2 - 93000 

تطوا2 املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.1(93(

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

019))تقرر حل) 30)دجنبر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( (BRICK TRAV

مقرها) وعنوا2  درهم  (200.000

و) (( اإلجتماعي ملتقى شارع الحسن)

شارع ام الربيع مجمع سوليمار رقم)

2 - 93000)تطوا2 املغرب نتيجة ل):)

االنعدام التام لرقم املعامالت.

ملتقى) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الربيع) ام  شارع  و  (( الحسن) شارع 

 93000  -  2 رقم) سوليمار  مجمع 

تطوا2 املغرب.)

و عي2:

و) أخروف  ( عصام) السيد)ة()

عنوانه)ا()شارع موال5 رشيد)93000 

تطوا2 املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

0)0))تحت رقم)86.

897I

STE ANGLE DE GESTION SARL

 KOMSAM NORTH

DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريز5 تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوا2 ، 93000، تطوا2 املغرب

 KOMSAM NORTH

DEVELOPPEMENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املصلى واد لو  - 0))93 تطوا2 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 

.18317

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 فبراير) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

متوكل) سعيد  )ة() السيد) تفويت 

760)حصة اجتماعية من) الودغير5)

أصل)2.600)حصة لفائدة))السيد))ة()

فبراير) (09 بن عي�صى بتاريخ) ( أشرف)

.(0(1

كريم) محمد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (770 مصمم)

السيد) ( لفائدة) حصة  (2.600 أصل)

)ة()أشرف))بن عي�صى بتاريخ)09)فبراير)

.(0(1

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

فبراير) ((( بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم))62.

898I

STE FACILITY.CASH 

 STE ELMALKI ORIENT TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF(MAROC

 STE ELMALKI ORIENT TRAV

SARL AU  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

موال5 يوسف امللك املسمى »حياة » 

الطابق الثالث - جرسيف - - 100)3 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(0(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (18

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 ELMALKI ORIENT TRAV SARL

. AU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشغال) (- بالتنقيط) والسقي  الر5 

املختلفة)-)استيراد وتصدير.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

موال5 يوسف امللك املسمى)»حياة)»)

الطابق الثالث)-)جرسيف)-)-)100)3 

جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( املالكي) كمال  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( املالكي) كمال  السيد 
جرسيف)) الحسن  موال5  شارع 

100)3)جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( املالكي) كمال  السيد 
جرسيف)) الحسن  موال5  شارع 

100)3)جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

مارس)1)0))تحت رقم)1031.

899I

FOUZMEDIA

STE SASI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
STE SASI IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الزنقة 
3 إقامة ياسمي2 )) شارع يعقوب 
املنصور - 12000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
60(13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SASI IMMOBILIER
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتسيير،)كراء)وبيع العقارات.
الزنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
يعقوب) شارع  ((( ياسمي2) إقامة  (3

املنصور)-)12000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عفيفي  ثورية  السيدة 
الشقة) اليسر  ب  وشارع  (6( شارع)
 12000 العربي) املغرب  د  بلوك  (17

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() عفيفي  ثورية  السيدة 
الشقة) اليسر  ب  وشارع  (6( شارع)
 12000 العربي) املغرب  د  بلوك  (17

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)-.
900I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

املركز الدولي للتكوين في املجال 
CIFPB البنكي

إعال2 متعدد القرارات

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
 18(BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
املركز الدولي للتكوين في املجال 

البنكي CIFPB »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 
الشريف امزيا2 و الزنقة الوطنية 
الدار البيراء - - الدار البيراء 

املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.1289(

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)أبريل)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

إلى) شريك  وضعية  إعادة  (•

الشركاء) قرار  قبل  السابقة  حالتها 

بتاريخ)2)يونيو))01))بشأ2 استمرار)
86)من القانو2) الشركة وفًقا للمادة)

ذات) بالشركات  املتعلق  ((-96

املسؤولية املحدودة

ينص) الذ5  (:( رقم) قرار 

شركة) تنازل  على مايلي:)•)

الشريك) ايدكتيم  (EDUKATEAM

الوحيد لشركة)CIFPB)عن)0))حصة)

 CARLO Christian السيد) لفائدة 

كارلو كريستيا2

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

القانوني) الشكل  تغيير  (•

محدودة) شركة  لتصبح  لشركة 

املسؤولية)

قرار رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)

ادريس) السيد  تأكيد  (•

غافس) كريم  والسيد  غافس 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة)

املنفرد) بالتوقيع  الشركة  وتمثل 

للسيد ادريس غافس أو السيد كريم)

غافس

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

أسا�صي) قانو2  اعتماد  (•

جديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
تعديل البند)7)من القانو2) (•

األسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)23))77.

901I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

التوليي دو كليين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
 2EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC

التوليي دو كليي2 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة 
السالم الطابق الرابع شقة رقم 38 
شارع موال5 عبد هللا  جليز 20000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112093
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)التوليي)

دو كليي2.
غرض الشركة بإيجاز):)-)مصبنة

-)التصدير و االستيراد
-)مقاول في قطاع الخدمات.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 38 السالم الطابق الرابع شقة رقم)
 20000 جليز) ( شارع موال5 عبد هللا)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: السيد عز الدين القمار5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: النقاش) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

القمار5) الدين  عز  السيد 
)0)رقم) عنوانه)ا()حي شريفة الزنقة)

31   20)0))الدرالبيراء)املغرب.
عنوانه)ا() النقاش  مريم  السيدة 
 (8 الشقة) (9 عمارة) أبغور  اقاامة 

أكدال)0)200)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
القمار5) الدين  عز  السيد 
)0)رقم) عنوانه)ا()حي شريفة الزنقة)

31 20)0))الدرالبيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3309)1.

90(I

7P CONSEIL

AMAL’S  BEAUTY
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

7P CONSEIL
 APPT04 N74 ANG(AV(FARHAT

 HACHAD ET GHANDI CITE
 ALQODS(APPT04 N74 ANG(AV
 FARHAT HACHAD ET GHANDI
 CITE(ALQODS، 80000، AGADIR

- IDA(OU(TANANE(MAROC
AMAL‘S  BEAUTY شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 2 
شارع الكوفة حي املسيرة  اكادير - 

80000  اكادير   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
27097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



9523 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AMAL’S  BEAUTY
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجميل و مركز))التدليك.
 2 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- اكادير) ( املسيرة) حي  الكوفة  شارع 

80000))اكادير)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: العامر5) امال  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العامر5  امال  السيدة 
املسيرة)) حي  الكوفة  شارع  (8 رقم)

اكادير)80000))اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() العامر5  امال  السيدة 
املسيرة)) حي  الكوفة  شارع  (8 رقم)

اكادير)80000))اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

1)0))تحت رقم)99198.
903I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

AON ACORE ايون اكور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
 18(BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
ايو2 اكور AON ACORE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: 179 

شارع موال5 حسن الطابق 1 الدار 
البيراء - - الدار البيراء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�صي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.12892

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)مارس)1)0)

األسا�صي) النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتريات القانو2:)تمت)

املصادقة على إعادة هيكلة القانو2)

األسا�صي للشركة))

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))2))77.

902I

FIGENOUV

CHINO UNIBAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 0)00)، مكناس املغرب

CHINO UNIBAS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

966 الطابق االر�صي زنقة روبريز  

101تجزئة صوريا - 0000) مكناس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(2399

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((0(0 دجنبر) (30 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أ5  درهم«) (1.700.000«

»300.000.))درهم«)إلى)»2.000.000 

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديو2 الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)8)0).

90(I

ELITE NUTRITION MAROC

  ELITE NUTRITION MAROC
EN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ELITE NUTRITION MAROC

 afaq 2 n°35 SAADA(Marrakech ،

40160، MARRAKECH(MAROC

 ELITE(NUTRITION(MAROC  EN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي افاق ) 
رقم )3 سعادة مراكش مراكش 

20170 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11330(

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ELITE (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.NUTRITION MAROC  EN

 vente de(:(غرض الشركة بإيجاز

. complément alimentaire

افاق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
مراكش) مراكش  سعادة  (3( رقم) ((

20170)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املروش  حاتم  السيد 

 20160  3(1 رقم) النهرة  محاميد 

مراكش املغرب.

السيدة سمية السكاني عنوانه)ا()

 20160  3(1 رقم) النهرة  محاميد 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة سمية السكاني عنوانه)ا()

 20160  3(1 رقم) النهرة  محاميد 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)-.

906I

bemultico((بيمولتيكو

  PATISSERIE حلويات صديقي
SADIKI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتو2 

املعركة -مكناس ، 0060)، مكناس 

مكناس

  PATISSERIE حلويات صديقي

SADIKI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 02 

في الرقم 09 شارع موال5 عبد االه 

عمارة ابراهيم مكناس مكناس - 

0000) مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(3083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)حلويات)

.PATISSERIE  SADIKI(صديقي

غرض الشركة بإيجاز):)حلويات.

 02 عنوا2 املقر االجتماعي):)محل)

االه) شارع موال5 عبد  (09 الرقم) في 

(- مكناس) مكناس  ابراهيم  عمارة 

0000))مكناس املغرب.



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9524

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: ( صديقي) خالد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الفتاح صديقي):))00) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد خالد صديقي)
 (0000 مكناس) (3 مرجا2) (620 رقم)

مكناس املغرب.
صديقي)) الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا()رقم)620)مرجا2)3)مكناس)

0000))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد خالد صديقي)
 (0000 مكناس) (3 مرجا2) (620 رقم)

مكناس املغرب
السيد الطاهر صديقي عنوانه)ا()
رقم)2)1س جنا2 مكناس)))الطابق)

))مكناس)0000))مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)039).
907I

AGADIR FISC

TAG TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AGADIR FISC
 BLOC(C(N°215 CITE(ASSAKA
 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
TAG TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم  )0 
الطابق االول مركز الحياة  املنطقة 
الصناعية تاسيال الدشيرة الجهادية 

- 80000 انزكا2 املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.26(09

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)13)يناير)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق االول مركز الحياة)) (0( ( »رقم)

الدشيرة) تاسيال  الصناعية  املنطقة 

املغرب«) انزكا2  (80000 (- الجهادية)

مكرر اخليج الجهادية) ((9 ( »رقم) إلى)

 80000 (- اكادير) تكوين  الفالحية 

اكادير))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (10 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

1)0))تحت رقم)))986.

908I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

 LARA BIL( الرا بيل بري

)BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB

ASSISTANCE

 AVENUE(HASSAN(II(N° 107

 BP(N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC

 )LARA BIL BERRY( 5الرا بيل بر

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعبا2 ) رقم 191 - 000)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6087

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)الرا بيل)

.(LARA BIL BERRY((5بر

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والخرروات،) الفاكهة  وتسويق 

إستيراد و تصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 9(000  -  191 رقم) (( شعبا2)

العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيدة حفصة اليعقوبي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: السيد بدر الدين الحراق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد صالح الدين الحراق):))0)) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اليعقوبي) حفصة  السيدة 

عنوانه)ا()قطاع))1)بلوك م رقم)9)حي)

الرياض)10100)الرباط املغرب.

الحراق) الدين  بدر  السيد 

 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب.

الحراق) الدين  صالح  السيد 

 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

اليعقوبي) حفصة  السيدة 

عنوانه)ا()قطاع))1)بلوك م رقم)9)حي)

الرياض)10100)الرباط املغرب

الحراق) الدين  بدر  السيد 

 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب

الحراق) الدين  صالح  السيد 

 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)1))أبريل)

1)0))تحت رقم)77).

909I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ISSO TRANS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريز5 تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوا2 ، 93000، تطوا2 املغرب

ISSO TRANS شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي السالم 
شارع معركة أنوال رقم 7) - 00)93 

املريق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(9(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISSO (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني للبرائع لحساب الغير).
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 -  (7 السالم شارع معركة أنوال رقم)

00)93)املريق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: حمدا2) السيدة سناء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حمدا2  سناء) السيدة 
 1 ط) ((( الرحى فال فلور5 عمارة)

رقم)3 0)900)طنجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() حمدا2  سناء) السيدة 
 1 ط) ((( الرحى فال فلور5 عمارة)

رقم)3 0)900)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم))87.

910I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

)LARA SWEET( الرا سويت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE(HASSAN(II(N° 107
 BP(N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
الرا سويت )LARA SWEET( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
شعبا2 ) رقم 191 - 000)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6089
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
الرا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.(LARA SWEET((سويت
انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والخرروات،) الفاكهة  وتسويق 

إستيراد و تصدير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 9(000  -  191 رقم) (( شعبا2)

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: السيدة حفصة اليعقوبي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: السيد بدر الدين الحراق)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد صالح الدين الحراق):))0)) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اليعقوبي) حفصة  السيدة 
عنوانه)ا()قطاع))1)بلوك م رقم)9)حي)

الرياض)10100)الرباط املغرب.
الحراق) الدين  بدر  السيد 
 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب.
الحراق) الدين  صالح  السيد 
 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
اليعقوبي) حفصة  السيدة 
عنوانه)ا()قطاع))1)بلوك م رقم)9)حي)

الرياض)10100)الرباط املغرب
الحراق) الدين  بدر  السيد 
 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب
الحراق) الدين  صالح  السيد 
 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)1))أبريل)

1)0))تحت رقم)76).
911I

STE ANGLE DE GESTION SARL

R.M.A.I COMMERCIAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريز5 تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوا2 ، 93000، تطوا2 املغرب

R.M.A.I COMMERCIAL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 126 

تجزئة كنديسة السفلى  - 00)93 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(9(2(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.R.M.A.I COMMERCIAL

اعادة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تدوير و صناعة املالبس)

املالبس) االستراد  و  التصدير 

املتعلقة) املواد  جميع  و  الجاهزة 

بصناعة املالبس.

 126 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 93(00 (- ( السفلى) كنديسة  تجزئة 

الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد النور الحسناو5:))00) 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 ( (: السيد حميد الشويكر5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسناو5)) النور  عبد  السيد 
 (0( رقم) (( شارع محمد) عنوانه)ا()

00)93)الفنيدق املغرب.

السيد حميد الشويكر5 عنوانه)ا()

ادفا افريقيا رقم)3))باب أ رقم))0  . 

سبتة اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الحسناو5)) النور  عبد  السيد 
 (0( رقم) (( شارع محمد) عنوانه)ا()

00)93)الفنيدق املغرب.

السيد حميد الشويكر5 عنوانه)ا()
ادفا افريقيا رقم)3))باب أ رقم))0  . 

سبتة اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)898.
91(I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

 LARA( الرا أوركنيك
)ORGANIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE(HASSAN(II(N° 107
 BP(N° 174 ، 92000، LARACHE

MAROC
 )LARA ORGANIC( الرا أوركنيك

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
شعبا2 ) رقم 191 - 000)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

608(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
الرا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.(LARA ORGANIC((أوركنيك
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والخرروات،) الفواكه  وتسويق 

إستيراد و تصدير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 9(000  -  191 رقم) (( شعبا2)

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 (00 ( (: السيدة حفصة اليعقوبي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 ((0 ( (: السيد بدر الدين الحراق)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد صالح الدين الحراق):))0)) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اليعقوبي) حفصة  السيدة 
عنوانه)ا()قطاع))1)بلوك م رقم)9)حي)

الرياض)10100)الرباط املغرب.
الحراق) الدين  بدر  السيد 
 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب.
الحراق) الدين  صالح  السيد 
 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
اليعقوبي) حفصة  السيدة 
عنوانه)ا()قطاع))1)بلوك م رقم)9)حي)

الرياض)10100)الرباط املغرب
الحراق) الدين  بدر  السيد 
 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب
الحراق) الدين  صالح  السيد 
 (81 1)رقم) عنوانه)ا()تجزئة شعبا2)

000)9)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)1))أبريل)

1)0))تحت رقم)78).
913I

مكتب محاسبة

DARAA BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

مكتب محاسبة
عمارة 21 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية ، 002))، 

الرشيدية املغرب
DARAA BUSINESS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها االجتماعي قصر 

سيد5 بوعبد هللا مدغرة الرشيدية - 
000)) الرشيدية املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.12(39
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((0(1 أبريل) (01 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»بيع مواد البناء
إلى) الشمسية«) األلواح  بيع 

»إصالح السيارات
بيع أجزاء)السيارات

قطر العربات«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)190.

912I

HISSABAT CONSEIL

OCS MEDICAL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL
 RUE(MOHAMED(SMIHA ، 77
20080، CASABLANCA(MAROC

OCS MEDICAL  شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق 8 الدار 
البيراء - 0))0) الدار البيراء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
299287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OCS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. MEDICAL

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
استيراد تسويق بيع األجهزة الطبية.

 77 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الدار) (8 زنقة محمد سميحة الطابق)
البيراء) الدار  ((0((0 (- البيراء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: شطبي) عثما2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شطبي  عثما2  السيد 
  09 الرقم) (0( بلوك) الشرف  حي 

3000))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() شطبي  عثما2  السيد 
  09 الرقم) (0( بلوك) الشرف  حي 

3000))بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)-.

91(I

FLASH ECONOMIE

EXPERTISIUM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Expertisium شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 300 حي 
موال5 اسماعيل طريق فاس  - 

0000) مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(303(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.Expertisium
خبرة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- القانونية) املراجعة  محاسبية-)

مكتب الدراسات.
 300 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- ( حي موال5 اسماعيل طريق فاس)

0000))مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة هند كروح):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة هند كروح عنوانه)ا()رقم)
ج) م  البطريوز  تجزئة  (6 اليم) (29(

0000)))مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة هند كروح عنوانه)ا()رقم)
ج) م  البطريوز  تجزئة  (6 اليم) (29(

0000)))مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))303).
916I

ديوا2 الخبرة

AFRI DETERGENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوا2 الخبرة
مكتب )2 ، الطابق الثالث ، إقامة 
كاميليا ، زاوية شارع محمد ديور5 
ومحمد عبده القنيطرة ، 12000، 
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القنيطرة املغرب
AFRI DETERGENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب  
رقم  )2 الطابق  الثالث  إقامة  
كاميليا  تقاطع  شارع  محمد  

الديور5  ومحمد  عبدو القنيطرة 
القنيطرة 12000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60(19
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AFRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.DETERGENT
إنتاج) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتسويق منتجات النظافة والصيانة)

واملطهرات.
مكتب)) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
إقامة)) ( الثالث) ( الطابق) (2( ( رقم)
كاميليا))تقاطع))شارع))محمد))الديور5))
القنيطرة) القنيطرة  عبدو  ( ومحمد)

12000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 700 ( (: السيد نور الدين لحرش)
حصة بقيمة)70.000)درهم للحصة).

 300 ( (: بايلو) عمر  كمارا  السيد 
حصة بقيمة)30.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدين لحرش عنوانه)ا()
حي هند مجموعة واد5 الدهب رقم)
الغرب) أربعاء) سوق  (12000  381

املغرب.
السيد كمارا عمر بايلو عنوانه)ا()
غينيا) كوناكر5  راتوما  (/ �صي) كوبايا 

99330)كوناكر5 غينيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

السيد كمارا عمر بايلو عنوانه)ا()
غينيا) كوناكر5  راتوما  (/ �صي) كوبايا 

99330)كوناكر5 غينيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)638).
917I

FLASH ECONOMIE

YOU OR NOT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

YOU OR NOT شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  تجزئة زين 
السالم رقم )2 تيط مليل - 0000) 

الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
299709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YOU (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.OR NOT
أو) -شراء) (: غرض الشركة بإيجاز)
بيع في املتجر أو عبر اإلنترنت)،)وتسويق)
املتعلقة) واملنتجات  املواد  جميع 
بتصنيع املالبس الجاهزة من جميع)
للرجال) الخامات  جميع  وفي  األنواع 

والنساء)واألطفال.

-القيام بنفس العمليات بالنسبة)
الحرفية.) واملنتجات  لألصناف 

الجوارب واملصنوعات الجلدية.
-تنفيذ جميع أعمال التطريز على)
جميع الدعامات وفي جميع الخامات)
املواد) وجميع  اللحف  خياطة 
املنسوجات سواء)لحسابها الخاص أو)

لحساب أطراف ثالثة..
تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- مليل) تيط  (2( رقم) السالم  زين 

0000))الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة امال دهبي)):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا()) ( دهبي) امال  السيدة 
تجزئة زين السالم رقم))2)تيط مليل)

0000))الدار البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا()) ( دهبي) امال  السيدة 
تجزئة زين السالم رقم))2)تيط مليل)

0000))الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)7)0)77.
918I

ait chengat sokayna

ARABICAS ALUMINUM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ait chengat sokayna
زنقة طرابلس 1 رقم 1) ، 90000، 

طنجة املغرب
ARABICAS ALUMINUM شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1 شارع 

فاس و واد الدهاب عمارة الصفاء - 
9000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.26(3(
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 فبراير) (18 في) املؤرخ 
محدودة) ( حل شركة ذات مسؤولية)
 ARABICAS الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  ( (ALUMINUM
مقرها) وعنوا2  درهم  (10.000
اإلجتماعي)1)شارع فاس و واد الدهاب)
عمارة الصفاء)-)9000)طنجة املغرب)
تصفية الشركة) نتيجة ل):)•)
قبل أوانها و ذلك نتيجة عدم تحقيقها)

لألهداف التي تأسست من أجلها..
شارع) (1 و حدد مقر التصفية ب)
(- فاس و واد الدهاب عمارة الصفاء)

90000)طنجة املغرب.)
و عي2:

السيد)ة()بركة))املود2 و عنوانه)ا()
املجمع الحسني اقامة بسمة رقم)19 
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (90000

للشركة.
وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((1 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3687.
919I

عمر بلغريب

AB AOURACHS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عمر بلغريب
)7 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكتب 1) ، 30000، 
فاس املغرب

AB AOURACHS شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
33 اقامة ابن الخطيب شارع ابن 
الخطيب  – فاس - 30000 فاس 
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املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AOURACHS

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة وأشغال البناء.

عنوا2 املقر االجتماعي):)متجر رقم)

ابن) شارع  الخطيب  ابن  اقامة  (33

فاس) (30000 (- فاس) (– ( الخطيب)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الرحيم برمو):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الرحيم برمو عنوانه)ا()

املسيرة)) الوئام  اقامة  س)) (2 رقم)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد عبد الرحيم برمو عنوانه)ا()

املسيرة)) الوئام  اقامة  س)) (2 رقم)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1965/2021.

9(0I

كفاءات الغد

 STE FRERES ET AMIS
TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

كفاءات الغد

 rue Mly abdellah Khouribga 73

 73 rue(Mly(abdellah(Khouribga،

Khouribga ،25000 املغرب

 ste Freres et Amis Transport sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1696 حي 

الفتح الطابق ) خريبكة - 000)) 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6993

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.Freres et Amis Transport sarl

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي لحساب الغير.

عنوا2 املقر االجتماعي):)1696)حي)

 ((000 (- خريبكة) (( الطابق) الفتح 

خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() برغوس  عمر  السيد 

 ((000 تجزئة الفتح خريبكة) (1696

خريبكة املغرب.

عنوانه)ا() تريد5  ادريس  السيد 
الفتح) تجزئة  الرماني  زنقة  (11(

000)))خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() برغوس  عمر  السيد 
 ((000 تجزئة الفتح خريبكة) (1696

خريبكة املغرب
عنوانه)ا() تريد5  ادريس  السيد 
الفتح) تجزئة  الرماني  زنقة  (11(

000)))خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

1)0))تحت رقم))9).

9(1I

FIDUCIAIRE BAMMOU

LUXE SERVICE AUTO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
LUXE SERVICE AUTO شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 
هشام د محل رقم 1 و )، شارع 3 

بير رامي الغربية بلوك ب القنيطرة - 
12000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
6016(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LUXE (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.SERVICE AUTO

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
صيانة املركبات

املتجر,) واجهة  تنظيف  مقاول 
املحل,شقق.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 3 شارع) (،( و) (1 هشام د محل رقم)
(- بير رامي الغربية بلوك ب القنيطرة)

12000))القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السالمي) ملياء) لال  السيدة 
 100 1.000)حصة بقيمة) ( االدري�صي:)

درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة لال ملياء)السالمي االدري�صي)
عنوانه)ا()امل)6)فيال)92)حي الفتح ح)

5 و الرباط)12000)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة لال ملياء)السالمي االدري�صي)
عنوانه)ا()امل)6)فيال)92)حي الفتح ح)

5 و الرباط)12000)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)022)8.
9((I

محام

R&K CREATION, SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محام
8.شارع االمام الالغزالي الطابق االول 

A-7 ، 90000، طنجة املغرب
R&K(CREATION, SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة ابن 
توزين الطابق األول رقم 28 جامع 

املقرع  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(639
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 R&K (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

. CREATION, SARL

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التصميم املتخصصة.

:)زنقة ابن) عنوا2 املقر االجتماعي)

جامع) (28 رقم) األول  الطابق  توزين 

املقرع))-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد نزار الخملي�صي):))0) 

حصة بقيمة)000.))درهم للحصة).

0))حصة) ( (: السيدة كوثر الرايس)

بقيمة)000.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الخملي�صي) نزار  محمد  السيد 
 28 رقم) ( ( زنقة ابن توزين) عنوانه)ا()

جامع املقرع))90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() الرايس  كوثر  السيدة 

 1 عمارة) س  بلوك  كليريس  مجمع 

شقة)))مرتيل)90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الخملي�صي) نزار  محمد  السيد 
 28 رقم) ( ( زنقة ابن توزين) عنوانه)ا()

جامع املقرع))90000)طنجة املغرب

عنوانه)ا() الرايس  كوثر  السيدة 

 1 عمارة) س  بلوك  كليريس  مجمع 

شقة)))مرتيل)90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)9)216).

9(3I

NKH CONSULTING SARL

BS BENOMMA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
BS BENOMMA شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املغرب العربي حي املنصور الذهبي 
رقم 13 تمارة 000)1 تمارة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.1(1381/2223
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)0))يناير)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
املنصور) حي  العربي  املغرب  »تجزئة 
تمارة) (1(000 تمارة) (13 الذهبي رقم)
8))سوق) إلى)»بالد فرج رقم) املغرب«)
الجملة حي األحباس يعقوب املنصور)
 10000 الرباط) الرباط  ( املوحد5)

الرباط))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم)888)11.
9(2I

Fidel Audit

شركة مغرب معمار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fidel Audit
3) شارع الجيروند إقامة 000) ، 

Casablanca Maroc ،(0(00
شركة مغرب معمار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس السلطا2 الشقة 3 الطابق 1 - 

0130) الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29978(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

مغرب معمار.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واالصالحات).

6))شارع) عنوا2 املقر االجتماعي):)

مرس السلطا2 الشقة)3)الطابق)1 - 

0130))الدار البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ايت حما2:)) الوهاب  السيد عبد 

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 (00 ( (: ( السيد محمد ايت حما2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حما2)) ايت  الوهاب  عبد  السيد 

 21000 ( املحمد5) الحي  عنوانه)ا()

شيشاوة املغرب.

حما2)) ايت  محمد  السيد 

 21000 ( املحمد5) الحي  عنوانه)ا()

شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

حما2)) ايت  الوهاب  عبد  السيد 

 21000 ( املحمد5) الحي  عنوانه)ا()

شيشاوة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (0 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)063)77.

9((I

محمد بنا2

 ESPACE DUBAI شركة
MAGIC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

محمد بنا2
٦٥ شارع االمير موال5 عبد هللا 
الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 
أحمد ، 0)60)، ابن أحمد املغرب
 ESPACE DUBAI MAGIC شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 09 
الطابق الثاني ودادية املغرب العربي  

- 000)) خريبكة  املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.6239

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()اسامة مسيو5)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (2.000
أبريل) (19 بتاريخ) بوعمامة  محمد 

.(0(1
تفويت السيد))ة()اسامة مسيو5)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (2.000
أبريل) (19 الصحراو5 بوطويل بتاريخ)

.(0(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بخريبكة)

1)0))تحت رقم)196.
9(6I

FUTURE CONSEIL

AUTO NOBEL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
0) زنقة يوسف بن تاشفي2 الطابق 

األول ، 6100)، برشيد املغرب
AUTO NOBEL شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)6-1)1 
زنقة املحطة تجزئة العمير5 برشيد - 

1600) برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.9127

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()فهد))الخرار5)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((00
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
أبريل) (1( بتاريخ) ( بلمزوق) ( هشام)

.(0(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((( بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)0))تحت رقم))3).
9(7I

sofoget

SEBOU PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
SEBOU PROMOTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 
9) إقامة موال5 عبد العزيز شارع 
موال5 عبد العزيز رقم 2 - 12000  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

60(37
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SEBOU PROMOTION

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عامة و أعمال البناء.

عنوا2 املقر االجتماعي):))القنيطرة)
شارع) العزيز  عبد  موال5  إقامة  ((9
  12000  -  2 العزيز رقم) موال5 عبد 

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: حمزة) تلموست  ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد))محمد عزر5):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 (: حمزة) تلموست  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.
السيد))محمد عزر5):)00))بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد))تلموست حمزة عنوانه)ا()

املغرب)12000)القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() عزر5  محمد  ( السيد)

املغرب)12000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد))تلموست حمزة عنوانه)ا()

القنيطرة)12000)القنيطرة املغرب
عنوانه)ا() عزر5  محمد  ( السيد)

القنيطرة)12000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)1))أبريل)

1)0))تحت رقم)106)8.
9(8I

مكتب املحاسبة

SO FRUCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
طريق العرائش عمارة أجعو2  رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبير ، 
0)1)9، القصر الكبير املغرب

SO FRUCE  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط طنجة عرباوة  سوق األربعاء 

الغرب   - 12070 عرباوة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(7137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. FRUCE

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

و) -استيراد  الفالحية) األرا�صي 

التصدير.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

)سوق األربعاء) الرباط طنجة عرباوة)

الغرب)))-)12070)عرباوة))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العزيز:)) عبد  البوحسيني  السيد 

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) ((00 ( (: السيد النكة فؤاد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

(: العزيز) البوحسيني عبد  السيد 

00))بقيمة)100)درهم.

بقيمة) ((00 (: النكة فؤاد) السيد 

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز) عبد  البوحسيني  السيد 

اقامة) (1 ورياغل) بني  حي  عنوانه)ا()
طنجة)) (27 رقم) (1(( شارع) ( الزناكية)

000)9)طنجة املغرب.

السيد النكة فؤاد))عنوانه)ا()دوار)

بوسلهام) موال5  قيادة  اعكيل  والد 

سةق األربعاء)الغرب))12070)عرباوة)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسير5 الشركة:

العزيز) عبد  البوحسيني  السيد 
اقامة) (1 ورياغل) بني  حي  عنوانه)ا()
طنجة)) (27 رقم) (1(( شارع) ( الزناكية)

000)9)طنجة املغرب
السيد النكة فؤاد عنوانه)ا()دوار)
بوسلهام) موال5  قيادة  اعكيل  والد 
سةق األربعاء)الغرب))12070)عرباوة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
رقم) تحت  ((0(1 أبريل) ((( بتاريخ)

.(82

9(9I

cabinet(fiduciaire(zghoud

HRARECH TRAVAUX
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE(EDDAI(N°2 ،
90010، TANGER(MAROC

 HRARECH TRAVAUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 
ٱبرهيم الرودني شارع لسيناإقامة 

بثهوفن الطابق 3 رقم )8 - 90000  
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11((91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.HRARECH TRAVAUX SARL AU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)بكل أشكالها و انواعها الخاصة)

و العامة وكل ما له عالقة بالبناء.

ساحة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

لسيناإقامة) شارع  الرودني  ٱبرهيم 
  90000  -  8( رقم) (3 بثهوفن الطابق)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الزكاف) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الزكاف  احمد  السيد 

 90000  11( عمارة) هولندا  شارع 

طنجة املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() الزكاف  احمد  السيد 

 90000  11( عمارة) هولندا  شارع 

طنجة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1)37.

930I

اورو افريك إكسبير

AMI SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اورو افريك إكسبير
رقم 6)) شارع اإلدري�صي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

20000، مراكش املغرب

AMI SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 

6))، تجزئة صوفيا الوردة، تاركة - 

10000 مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 

.110679

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 مارس) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

 (00 ( ابا رشيد) تفويت السيد))ة()

 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

أبرجي) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

محماد بتاريخ)01)مارس)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)93)2.

931I

fidmbk

AGROMITCH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidmbk

مشرع بلقصير5 ، 0)161، مشرع 

بلقصير5 املغرب

AGROMITCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار أوالد 

نصر الصفصاف مشرع بلقصير5 

0)161 مشرع بلقصير5 املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 

.103

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((0(1 أبريل) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):

عريبو) محمد  )ة() السيد) تفويت 

 100 حصة اجتماعية من أصل) ((0

قاسم) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

النايك بتاريخ)01)أبريل)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) ( بلقصير5) بمشرع  االبتدائية 

1))أبريل)1)0))تحت رقم)191.

93(I

CABINET BAHMAD

MOOGLE OUTSOURCING
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

20000، مراكش املغرب

  MOOGLE OUTSOURCING

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 

مراكش بالزا عمارة د1 شقة ب)،  - 

20000 مراكش  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.93991

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في))0)مارس)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة) »إقامة مراكش بالزا عمارة د1)

املغرب«) ( مراكش) (20000 (- ( ب)،)

(- ( املنارة جليز) (»(9 فيال) (- »املنزه) إلى)

20000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)62)3)1.

933I

PRIVILEGE CABINET

MKK IMMOBILIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRIVILEGE CABINET

 MSALLAH RUE URUGUAY

 NO 7 TANGER(MSALLAH(RUE

 URUGUAY(NO 7 TANGER،

90000، TANGER(TANGER

 MKK IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة اليمن 

10 الطباق التاني رقم 2 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11((37

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MKK (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.IMMOBILIER SARL

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

اليمن)10)الطباق التاني رقم)2)طنجة)

- 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الخراز محمد):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: محمد) كبداني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: الجنا2) ابو  اناس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  الخراز  السيد 

شارع الحسن الثاني رقم)167)مرشا2)

90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() محمد  كبداني  السيد 
 90000 املصلى) (1( رقم) (86 زنقة)

طنجة املغرب.

السيد اناس ابو الجنا2 عنوانه)ا()
زنقة فالنسيا رقم)13 90000)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0))الجريدة الرسمية   9532

عنوانه)ا() محمد  الخراز  السيد 
شارع الحسن الثاني رقم)167)مرشا2)

90000)طنجة املغرب
عنوانه)ا() محمد  كبداني  السيد 
 90000 املصلى) (1( رقم) (86 زنقة)

طنجة املغرب
السيد اناس ابو الجنا2 عنوانه)ا()
زنقة فالنسيا رقم)13 90000)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم))))21).

932I

global audit partners

BEN PACK MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
BEN PACK MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 2)) 

مجمع الحرية 1 الطابق 3 الشقة 9 - 
0)88) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(7877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.PACK MAROC
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع العبوات.
 ((2 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 9 الشقة) (3 الطابق) (1 مجمع الحرية)

- 0)88))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
000.000.))درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد إبن جدية):))12.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حميد))إبن جدية):))000.) 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 2.000 ( (: تورية خفيف) السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد إبن جدية عنوانه)ا()
98))شارع)11)يناير الكولي2))0)88) 

املحمدية املغرب.
السيد حميد))إبن جدية عنوانه)ا()
 (88(0 القدس) مشروع  ((98

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا() تورية خفيف  السيدة 
98))شارع)11)يناير الكولي2))0)88) 

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد محمد إبن جدية عنوانه)ا()
98))شارع)11)يناير الكولي2))0)88) 

املحمدية املغرب
السيد حميد))إبن جدية عنوانه)ا()
 (88(0 القدس) مشروع  ((98

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)0))أبريل)

1)0))تحت رقم)1071.
93(I

global audit partners

YAS DELICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint(exupéry(etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca(maroc
YAS DELICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 
الجنيد إقامة ميرادور B رقم 9 

املعاريف - 0330) الدار البيظاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(0000(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((2

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YAS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.DELICES

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم

مقه.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 9 رقم) (B ميرادور) إقامة  الجنيد 

البيظاء) الدار  ((0330 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 170 ( (: أبوسلهام) عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد العربي حلمي):))330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد مهد5 العلو5):))330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 170 ( (: ( السيدة ياسمينة حجبي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أبوسلهام  عمر  السيد 

كاليفورنيا) (2 رقم) هيل  أيا  مجمع 

0)02))الدار البيظاء)املغرب.

حلمي) العربي  محمد  السيد 

شارع بورجو2 شقة) ((32 عنوانه)ا()

البيظاء) الدار  ((00(0  ( الطابق) (6

املغرب.

العلو5) مهد5  محمد  السيد 

عنوانه)ا()78))شارع يعقوب املنصور)

سيل سكوير الطابق)3))شقة)9)عمارة)

البيظاء) الدار  ((0600 السالم) حي  أ 

املغرب.

السيدة ياسمينة حجبي))عنوانه)ا()

كاليفورنيا) (2 رقم) هيل  أيا  مجمع 

0)02))الدار البيظاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() أبوسلهام  عمر  السيد 

كاليفورنيا) (2 رقم) هيل  أيا  مجمع 

0)02))الدار البيظاء)املغرب

حلمي) العربي  محمد  السيد 

شارع بورجو2 شقة) ((32 عنوانه)ا()

البيظاء) الدار  ((00(0  ( الطابق) (6

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)9)2)77.

936I

SAHEL CONSULTING

VIAJERO TOUR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SAHEL CONSULTING

 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

VIAJERO TOUR شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 6) 
رقم 26مكرر حي الوحدة ) العيو2 

70000 العيو2 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.((697

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):



9533 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

تفويت السيد))ة()ابا داود)1.000 
 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة))السيد))ة()يونس خالد)

يحيى بتاريخ)19)أبريل)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((1 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1279/21.

937I

SOCIETE IMMOBILIERE MENDELSSOHA

 SOCIETE IMMOBILIERE
MENDELSSOHA SARL

إعال2 متعدد القرارات

 SOCIETE IMMOBILIERE
MENDELSSOHA

شارع عبد الرحما2 ناصر ، 90000، 
طنجة املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE
MENDELSSOHA SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: شارع عبد 

الرحما2 ناصر - - طنجة املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.16(1(

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)9))مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
قبول استقالة السيدة إكرام) مايلي:)
في) كمسيرة  منصبها  من  املنصور5 
 SOCIETE IMMOBILIERE (« شركة)
مع) (،» (MENDELSSOHA SARL
أجل) الذمة من  إبراء) منحها شهادة 

فترة تسييرها.
على) ينص  الذ5  (:( رقم) قرار 
تجديد ثقة تسيير الشركة في) مايلي:)
السيد عبد املجيد املنصور5 بصفته)
ملدة) وذلك  للشركة،) الوحيد  املسير 
تلزم الشركة في جميع) غير محدودة.)
الوحيد) املسير  بتوقيع  معامالتها 
)تغيير) السيد عبد املجيد املنصور5)
الوحيد) للمسير  الشخ�صي  العنوا2 
السيد عبد املجيد املنصور5 وذلك)

عقب تجديد بطاقته الوطنية(.

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
 «1(« املواد) صياغة  وإعادة  تحيي2 
و«16«)من القانو2 األسا�صي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
الذ5) التعيي2:) (: (1( رقم) بند 
ينص على مايلي:)يتولى إدارة الشركة)
أو) شركاء) سواء) مسيرو2،) أو  مسير 
الشركاء) طرف  من  يعينو2  غيرهم،)
الذين يسوغ لهم تعيينهم في القانو2)
الحق) بعقد  بعد  فيما  أو  األسا�صي 
أرباع) ثالثة  املمثلي2  للشركاء) بمقرر 
السيد) الحصص االجتماعية.) ()4/3(
مغربي) املنصور5،) املجيد  عبد 
حي) بطنجة،) والساكن  الجنسية،)
املنظر الجميل،)تم تعيينه مسير وحيد)

للشركة،)وذلك ملدة غير محدودة.
بند رقم)16):)التوقيع:)الذ5 ينص)
جميع) في  الشركة  تلزم  مايلي:) على 
الوحيد) املسير  بتوقيع  معامالتها 

السيد عبد املجيد املنصور5.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)98)21).
938I

CABINET BAHMAD

MERMAID OUTSOURCING
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

20000، مراكش املغرب
 MERMAID OUTSOURCING

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي العقار 
املسمى » املنزه - فيال 9)«  املنارة 
جليز  - 20000 مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

93991

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تم تغيير) ((0(1 مارس) (0( املؤرخ في)

 MERMAID« من) الشركة  تسمية 

 MOOGLE«(إلى(»OUTSOURCING

. «OUTSOURCING

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (0( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)62)3)1.

939I

NJ BUSINESS

 STE CASTLE

CONTRACTORS INC
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،

FES maroc

 STE CASTLE CONTRACTORS

INC شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 13)1 

حي الجديد زواغة فاس - 30000  

فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((6

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CASTLE CONTRACTORS INC

غرض الشركة بإيجاز):)رقم)13)1 

حي الجديد زواغة العليا فاس.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- فاس) زواغة  الجديد  حي  (1(13

30000))فاس املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مكرا2) مروا2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: مكرا2) مروا2  السيد 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مكرا2  مروا2  السيد 
حي الجديد زواغة العليا) (1(13 رقم)

فاس))30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() مكرا2  مروا2  السيد 
حي الجديد زواغة العليا) (1(13 رقم)

فاس))30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1921.

920I

transparence(fiscale

T  D I M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

transparence(fiscale

 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc

T  D(I(M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 123 

تجزئة محمد متجر 2  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67281
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في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 T  D I (: اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

.M
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار5.
 123 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
تجزئة محمد متجر)2  - 30000)فاس)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يوسف الغمار5 التلمساني)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (666 ( (:

للحصة).
332)حصة) ( (: برادة) السيدة رجاء)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف الغمار5 التلمساني)
عنوانه)ا()شارع بير انزرا2 الرومند5) 
قغ�صي)) فخعق  ((3 ضحف) (( ثفل)

0000))الدار البيراء)املغرب.
عنوانه)ا() برادة  رجاء) السيدة 
ابن) شارع  القاهرة  زنقة  مكرر  (2(

الخطيب))30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد يوسف الغمار5 التلمساني)
عنوانه)ا()شارع بير انزرا2 الرومند5) 
قغ�صي)) فخعق  ((3 ضحف) (( ثفل)

0000))الدار البيراء)املغرب
عنوانه)ا() برادة  رجاء) السيد 
ابن) شارع  القاهرة  زنقة  مكرر  (2(

الخطيب))30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم))197.

921I

CABINET BAHMAD

MOOGLE OUTSOURCING
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

20000، مراكش املغرب
  MOOGLE OUTSOURCING

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي »فيال املنزه 
9)-« املنارة جليز  - 20000 مراكش 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.93991

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) ((0(1 مارس) (0( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
أنواع) تصدير جميع  (/ استيراد) (-
(- مطابخ) (- كنب) (- )أثاث) األثاث)
مفروشات)-)طاوالت)-)كرا�صى)...)الخ(-
)املنتجات) اإللكترونية) )التجارة 

والخدمات-
.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)62)3)1.
92(I

global compta et conseils

YANIT DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

90000، طنجة املغرب
YANIT DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 10,شارع 

ابن تومرت الطابق الثاني - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

92877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((019 يناير) (08

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YANIT(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.DISTRIBUTION

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومستحررات) الغذائية  املواد 

التجميل

استيراد وتصدير أ5 خدمة أو مادة)

أو منتج أو سلعة

تسويق املكمالت الغذائية).

10,شارع) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

 90000 (- ابن تومرت الطابق الثاني)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: علي) بن  جمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علي  بن  جمال  السيد 
 82(00 ( فير2) جوليس  زنقة  (710

بولي2 فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() علي  بن  جمال  السيد 
 82(00 ( فير2) جوليس  زنقة  (710

بولي2 فرنسا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

019))تحت رقم)901.
923I

CABINET BAHMAD

MOOGLE OUTSOURCING
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

20000، مراكش املغرب
   MOOGLE OUTSOURCING
»شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: العقار 

املسمى » املنزه - فيال 9)« املنارة جليز  
- 20000 مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.93991
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) ((0(1 مارس) (0( في) املؤرخ 

إضافة شعار تجار5 للشركة وهو:
قرر الشريك الوحيد للشركة تبني)
(« (: العالمة التجارية التالية للشركة)

« CANAPÉS(&(LITS
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)62)3)1.
922I

COMPT NET

ان ام اغ اموبيلييغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPT NET
 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
ا2 ام اغ اموبيلييغ  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ظهر املحلة 
تجزئة السالم زقة أ 26 رقم 18 

وجدة - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

37121
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ا2 ام) (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

اغ اموبيلييغ).
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أو انشاءات))مقاول(.
ظهر) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
املحلة تجزئة السالم زقة أ)26)رقم)18 

وجدة)-)60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نبيل انكاير5)):))700)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد مراد انكاير5):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() انكاير5  نبيل  السيد 
 26 ظهر املحلة تجزئة السالم زقة أ)
رقم)18)وجدة)60000)وجدة املغرب.

عنوانه)ا() انكاير5  مراد  السيد 
 26 ظهر املحلة تجزئة السالم زقة أ)
رقم)18)وجدة)60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() انكاير5  نبيل  السيد 
 26 ظهر املحلة تجزئة السالم زقة أ)

رقم)18)وجدة)60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1276.
92(I

CABINET BAHMAD

CHABI CHIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

20000، مراكش املغرب

CHABI CHIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ))3 متجر 

1 الطابق االر�صي وشقة 1 الطابق 

1 الحي الصناعي سيد5 غانم  - 

20000 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(9021

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  ((0(1 مارس) ((9 في) املؤرخ 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»10.000 

إلى) درهم«) (10.000« أ5 من) درهم«)

:))تقديم) »0.000))درهم«)عن طريق)

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))6)3)1.

926I

STE(SMART(TAX(&(AUDIT

 BUREAU DE CONTROLE

INTERNATIONAL
إعال2 متعدد القرارات

STE(SMART(TAX & AUDIT

 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL

 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME(ETG(N°8، 20610،

CASABLANCA MAROC

 BUREAU DE CONTROLE

 INTERNATIONAL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: 01) شارع 

ابن تاشفي2 الطابق 3 رقم 12 - 

0300) الدار البيراء املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.1(92(9

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))0)مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

ملا قدره) الشركة  في رأسمال  الزيادة 

من) لنقله  (, درهم) (1200000,00

600000,00)درهم الى)000000,00) 

درهم.

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  النشاط  تغيير 

وعلى وجه الخصوص الفقرة األخيرة)

من املادة)3

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  النشاط  تغيير 

وعلى وجه الخصوص الفقرة األخيرة)

من املادة)3 . 

على) ينص  الذ5  (:6 رقم) بند 

الشركة) في  املساهمة  يتم  مايلي:)

محمد) الصاكر  ( السيد) طرف  من 

و) ( درهم) (1000000.00 قدره) ملا 

السيد اكرام عبد الرحما2 ملا قدره)

1000000.00درهم).))).

بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)

 (000000.00 الشركة) راسمال 

درهم مقسم الى)0000))سهم بقيمة)

و) الواحد  للسهم  درهم  (100.00

السيد) (: التالي) الشكل  على  موزعة 

الصاكر محمد)10000)سهم و السيد)

اكرام عبد الرحما2)10000)سهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 01 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)830)77.

927I

FIDUCIAIRE LAMIN

BM BADRA MOHAMED
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC

BM BADRA MOHAMED شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب 8) 

الطابق الرابع مكاتب الصفاء طريق 

صفرو موال5 رشيد املغرب - 30000 

فاس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

67271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.BADRA MOHAMED

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلومات التجارية و أعمال مختلفة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)مكتب)8) 

طريق) الطابق الرابع مكاتب الصفاء)

صفرو موال5 رشيد املغرب)-)30000 

فاس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد باضرة محمد):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  باضرة  السيد 
زنقة)18)رقم)10)حي طارق)1 30000 

فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() محمد  باضرة  السيد 
زنقة)18)رقم)10)حي طارق)1 30000 

فاس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1962.

928I

CABINET BAHMAD

BISTRO JEMAA EL FNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

20000، مراكش املغرب

BISTRO JEMAA EL FNA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي زنقة 

القصابي2 درب ضبا�صي - -  20000 

مراكش املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

80663

العام) الجمع  بمقت�صى 

يناير) (1( في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) تسمية  تغيير  تم  ((0(1

(« (BISTRO JEMAA EL FNA« من)

 RESTAURANT LE GRAND« إلى)

. «BÂZÂR MARRAKECH

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2))3)1.

929I

ACCOMPT CONSULTING

 STATION STAT MINICIPLE

OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 STATION STAT MINICIPLE

OUJDA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها االجتماعي شارع 

الحسن الثاني حي القديم الطابق 

3 الشقة 3 بني درار - 60000 وجدة 

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

327((

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((0(0 31)دجنبر) املؤرخ في)

 STATION« من) الشركة  تسمية 

إلى) (»STAT MINICIPLE OUJDA

 STATION STADE MUNICIPALE«

. «D’OUJDA

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

0)0))تحت رقم)1962.

9(0I

transparence(fiscale

CUISALUM MDF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

transparence(fiscale

 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc

CUISALUM MDF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 102 مكرر 

شارع القرويي2 النرجس ا  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
67283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CUISALUM MDF
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيوم و االعمال املختلفة.
 102 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- ( ا) النرجس  القرويي2  شارع  مكرر 

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: الحسن) املسكي2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ماتود5 فريد):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املسكي2 الحسن عنوانه)ا()
33))شارعالتقدم حي) رقم) (3 بلوك ا)
فاس) (30000 ( الحجاج) اعوينات 

املغرب.
 6 السيد ماتود5 فريد عنوانه)ا()
 30000 ( زنقة جبل عوام النرجس))د)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد املسكي2 الحسن عنوانه)ا()
33))شارعالتقدم حي) رقم) (3 بلوك ا)
فاس) (30000 ( الحجاج) اعوينات 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1976.

9(1I

AJBAR CONSULTING

 STE BRIDGE TO SAN

FRANCISCO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES

املغرب

 STE BRIDGE TO SAN

FRANCISCO شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : رقم 10 
زنقة العندليب الطابق األول حي 

طارق )  - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.61897

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر) ((0(1 يناير) ((9 في) املؤرخ 

 STE BRIDGE TO SAN حل)

FRANCISCO)شركة ذات مسؤولية))

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوا2) درهم  ((0.000 رأسمالها)
زنقة) (10 رقم) اإلجتماعي  مقرها 

  ( العندليب الطابق األول حي طارق)

- 30000)فاس املغرب نتيجة لنتيجة)

منذ) يذكر  نشاط  أ5  تحقيق  لعدم 

تأسيس الشركة.

و عي2:

و) لزعر  ( ( الحق) عبد  السيد)ة()
املنيعي) زنقة  (9( رقم) عنوانه)ا()

املغرب) فاس  (30000   1 طارق) حي 

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 10 وفي رقم) ((0(1 فبراير) (01 بتاريخ)
حي) األول  الطابق  العندليب  زنقة 

طارق))  - 30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)6)19.

9((I
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CABINET BAHMAD

 RESTAURANT LE GRAND
BÂZÂR MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 1) الطابق الثاني جليز مراكش، 

20000، مراكش املغرب
 RESTAURANT LE GRAND

BÂZÂR MARRAKECH   »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: زنقة 
القصابي2 درب ضبا�صي -  - 20000 

مراكش  املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.80663
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)يناير)1)0))تقرر إضافة)

شعار تجار5 للشركة وهو:
تقرر تبني العالمة التجارية التالية)
 LE GRAND BÂZÂR (« (: للشركة)

«MARRAKECH
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)2))3)1.
9(3I

  AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A(CM  sarl

MARINA MARSA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle(A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
 MARINA MARSA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 183 

 AVENUE DU PRINCE HERITIER
 CENTRE NREA BUREAU

 N°15 AU(REZ-DE-CHAUSSEE
TANGER - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.11(387
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
علي) محمد  )ة() السيد) تفويت 
الشاعر)1)حصة اجتماعية من أصل)
علية) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1

بنعلي بتاريخ)13)أبريل)1)0).
 KAISER )ة() السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (HOLDING 299
)السيد) 999)حصة لفائدة) من أصل)
أبريل) (13 بتاريخ) بنعلي  علية  )ة()

.(0(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)9)37.
9(2I

FICASUD

LILIA DENDA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LILIA DENDA شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم )1 عمارة د إقامةكاريسيا حي 

االندلس أمرشيش مراكش - 20000 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11((21

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (((
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LILIA (: بمختصر تسميتها) اإلقتراء)

.DENDA

و) شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إعادة بيع االمالك العقارية)

االنشطة) جميع  وتسيير  أسنثمار 

التجارية

.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

حي) إقامةكاريسيا  د  عمارة  (1( رقم)

االندلس أمرشيش مراكش)-)20000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

املسعود5) اسماعيل  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (100 ( (: املو�صي)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املسعود5) اسماعيل  السيد 

سيد5) تجزئة  عنوانه)ا() املو�صي 

سيد5) (2 رقم) (3 علي) بن  يوسف 

مراكش) (20000 علي) بن  يوسف 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

مسعود5) شريف  نزهة  السيدة 

زنقة) (( سقلية) تجزئة  عنوانه)ا()

 (0000 ( الحسني) الحي  (80 رقم) (11

الدارالبيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (18 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)1802)1.

9((I

SAHEL CONSULTING

AFRICA ARIGIN
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SAHEL CONSULTING
 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

AFRICA ARIGIN شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع دار 
السالم رقم 2)1  حي السادة العيو2 

70000 العيو2 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.3128(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تمت) ((0(1 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محمد الكانوني)
332)حصة اجتماعية من أصل)332 
حصة لفائدة))السيد))ة()يونس خالد)

يحيى بتاريخ)19)أبريل)1)0).
االلوا2) زكرياء) )ة() تفويت السيد)
333)حصة اجتماعية من أصل)333 
حصة لفائدة))السيد))ة()يونس خاتد)

يحيى بتاريخ)19)أبريل)1)0).
العرو�صي) )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (333 جلخما2)
)ة() السيد) ( 333)حصة لفائدة) أصل)
أبريل) (19 بتاريخ) يحيى  خالد  يونس 

.(0(1
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((1 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1280/21.
9(6I

ALTA COMPTA

حجاج اوطو سيغفيس
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
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 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC

حجاج اوطو سيغفيس شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع فاس 
زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة  - 

90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)حجاج) اإلقتراء)بمختصر تسميتها)

اوطو سيغفيس.

صيانة و) (: غرض الشركة بإيجاز)

اصالح السيارات).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

فاس زنقة مصر رقم)9)مكرر طنجة))-)

90000)طنجة املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد محسن حجاج)
11)طنجة) ))زنقة ب رقم) حي الوردة)

90090)طنجة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد محسن حجاج)
11)طنجة) ))زنقة ب رقم) حي الوردة)

90090)طنجة))املغرب).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)3323.

9(7I

CAB ASSISTANCE

 UNIVERSAL CUSTOMS

›CLEARANCE ‹UCC

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء)فرع تابع للشركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 UNIVERSAL CUSTOMS

CLEARANCE ‹UCC› شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 7) 

زنقة بابوم حي الصخور السوداء 

الطابق 2 املحل ب - 0000) الدار 

البيراء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.(0909

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)07)مارس)0)0))تقرر إنشاء)

فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)

6)الطابق) الكائن بالعنوا2 شقة رقم)

الثالت الجهة الشرقية اقامة ايما2)

الفيض) حي  الخرراء) املسيرة  شارع 

الناضور) (6(999 (- عراس بني انصار)

املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

عرفي صوفيا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))0)نونبر)

0)0))تحت رقم))371.

9(8I

CAB ASSISTANCE

 UNIVERSAL CUSTOMS
CLEARANCE ‹UCC

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 UNIVERSAL CUSTOMS
CLEARANCE ‹UCC شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 7)3 

شارع محمد الخامس الطابق االول 
الفراء ا3  - 0000) الدارالبيراء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(60(6(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)07)مارس)0)0))تم))تحويل))
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
الخامس) محمد  شارع  (3(7« من)
 (0000  - ا3   الطابق االول الفراء)
 (7 »رقم) إلى) املغرب«) الدارالبيراء)
السوداء) الصخور  حي  بابوم  زنقة 
الدار) ((0000 (- املحل ب) (2 الطابق)

البيراء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

فبراير)1)0))تحت رقم)66))76.

9(9I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

شركة ملتقى رياحين ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 
فوق ار�صي رقم 3 تطوا2 ، 93020، 

تطوا2 املغرب

شركة ملتقى رياحي2 ش.م.م  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
كابول الطوابل السفلى رقم )0  - 

93020 تطوا2  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(3391

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 فبراير) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
حفيظة)) )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (1(( بودراعي)
السيد) ( لفائدة) حصة  (37( أصل)
فبراير) (1( )مرزوقي بتاريخ) لطيفة) )ة()

.(0(1
تفويت السيد))ة()وسيمة البكور5)
))1)حصة اجتماعية من أصل)))6 
لطيفة) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

مرزوقي بتاريخ))1)فبراير)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
فبراير) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0231.
960I

HZ CONSULTING

EPROVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

HZ CONSULTING
 RES BAB LOUDAYA IMM
 F(APT(N°03 AZZOUZIA

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

EPROVE  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار فورو 
سيد5 عبد هللا غيات رقم ) - 

20000 مراكش  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.82911

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
0)0))تقرر حل) )1)دجنبر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 10.000 مبلغ رأسمالها) ( ( (EPROVE
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درهم وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار)
 -  ( فورو سيد5 عبد هللا غيات رقم)
(: املغرب نتيجة ل) ( مراكش) (20000
الشركة لم تحقق االهداف املرجوة)

التي اسست من اجلها
و حدد مقر التصفية ب دوار فورو)
سيد5 عبد هللا غيات رقم)))مراكش))

20000)مراكش))املغرب.)
و عي2:

و) ( الدري�صي) ( ( محمد) السيد)ة()
عنوانه)ا())8)شارع شنقيط الزهور)) 
فاس))30060)فاس))املغرب))كمصفي)

)ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)8))1.
961I

إيكوجيف

اتحاد امليكانيك و الكهرباء
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

اتحاد امليكانيك و الكهرباء
شارع عبد املومن الرقم )1 الشقة ) 

، 8999)، محمدية املغرب
اتحاد امليكانيك و الكهرباء شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن الرقم )1 الشقة ) - 8999) 

محمدية املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.9(33

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) ((0(0 دجنبر) (02 في) املؤرخ 
تحت) ( للشركة) تابع  ( فرع) إنشاء)
 182 بالعنوا2) الكائن  و  (- التسمية)
املنطقة الصناعية))-)13100)بوزنيقة)
املغرب و املسير من طرف السيد)ة()

جابر5 محمد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

فبراير)1)0))تحت رقم)388.
96(I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

DRIDER EXPRESSE  ش.م.م  
ش.و

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 
فوق ار�صي رقم 3 تطوا2 ، 93020، 

تطوا2 املغرب
DRIDER EXPRESSE  ش.م.م  ش.و 
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخراز زنقة د رقم 7  - 93020 
تطوا2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(8837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (17
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
DRIDER EXPRESSE))ش.م.م))ش.و.

غرض الشركة بإيجاز):)1. 
التوصيل الى عي2 املكا2)-)االرساليات))
لحساب) للبرائع  الوطني  النقل  (-
الغير)-)النقل الدولي للبرائع لحساب)
الغير)-)خدمات الترحيل)-)التجارة)-)و)
عموما كل العمليات التجارية املالية)
الصلة) ذات  العقارات  و  للمنقوالت 
باألنشطة) املباشرة  غير  و  املباشرة 
شانها) من  التي  و  اعاله  املذكورة 

املساهمة في تطوير الشركة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

محمد الخراز زنقة د رقم)7  - 93020 

تطوا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( ( السيد الدريدر محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا() ( السيد الدريدر محمد)

رقم) السواني  تجزئة  العراق  شارع 

36))تطوا2)93020)تطوا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

)عنوانه)ا() ( السيد الدريدر محمد)

رقم) السواني  تجزئة  العراق  شارع 

36))تطوا2)93020)تطوا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0292.

963I

LMA39OUL SERVICES SARL A.U

LMA39OUL SERVICES
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LMA39OUL SERVICES SARL

A.U

 N° 10 RUE 5 BLED(MEKRANE

 HAY(LAMCALLA(FES ، 30000،

FES MAROC

LMA39OUL SERVICES  شركة 

ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 10 

الزنقة ) بالد مقرا2 حي املصلى فاس 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

6(681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(0 دجنبر) (11

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. LMA39OUL SERVICES

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمي2

األشغال املختلفة أوالبناء

الحراسة و األمن.

 10 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

الزنقة)))بالد مقرا2 حي املصلى فاس)

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

ابراهيمي:)) وزاني  عمر  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيمي) وزاني  عمر  السيد 

بالد) (( الزنقة) (10 رقم) عنوانه)ا()

مقرا2 حي املصلى فاس)30000)فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

ابراهيمي) وزاني  عمر  السيد 

بالد) (( الزنقة) (10 رقم) عنوانه)ا()

مقرا2 حي املصلى فاس)30000)فاس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)165/2021.

962I
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centre d’étude de gestion et d’organisation

 CENTRE INTERNATIONAL
 D’ONCOLOGIE DE

CASABLANCA
إعال2 متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 CENTRE INTERNATIONAL
 D’ONCOLOGIE DE

CASABLANCA  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: طريق 
الواحة، شارع ليزالويت، الواحة - 

0210) الدار البيراء املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.9881

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)فبراير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
حصة) )عشرين() ((0 نقل) مايلي:)
اجتماعية مملوكة من طرف السيد)
فاطمة) والسيدة  طالب  رشد5 
حصص) (10 متساو5) بشكل  أكديم 
شركة) في  شريك  لكل  اجتماعية 
 CENTER INTERNATIONAL
 D’ONCOLOGIE DE
كمال) الدكتور  إلى  (CASABLANCA

لحبابي والدكتور نوفل مامو
على) ينص  الذ5  (:( رقم) قرار 
بمقدار) املال  رأس  في  الزيادة  مايلي:)
مبلغ) من  ليرتفع  درهم  (900.000
100.000)درهم إلى مبلغ)1.000.000 
 9.000 إنشاء) طريق  عن  (، درهم)
درهم) (100 بقيمة) جديددة  حصة 
عند) بالكامل  ودفعها  فيها  لالكتتاب 

االكتتاب نقًدا.
قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
اإلنجاز النهائي لزيادة رأس املال من)

100.000)إلى)1.000.000)درهم.

على) ينص  الذ5  (:2 رقم) قرار 

التعديالت الالحقة على) مايلي:)إجراء)

املادتي2)6)و)7)من النظام األسا�صي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)

تعديل مقترايات البند السادس من)

النظام االسا�صي للشركة

بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)

تعديل مقترايات البند السابع من)

النظام االسا�صي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)8)7700.

96(I

AFRODITA

GRAFIPLATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

GRAFIPLATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية طريق تطوا2 رقم 37 

مكرر - 90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.10711

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3))دجنبر)0)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تطوا2) طريق  الصناعية  »املنطقة 
طنجة) (90000 (- مكرر) (37 رقم)

إلى)»شارع موال5 رشيد رقم) املغرب«)

 -  ( و) (1 متاجر) االما2  تجزئة  (13

90000)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)21228).

966I

األستاذ بن عبد الجليل

YAKALUM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

األستاذ بن عبد الجليل

13 شارع جوال2 رقم 16 و 17 

الطابق الثالث ، 30000، فاس 

املغرب

YAKALUM  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القرويي2، طريق عي2 الشقف، 

قطعة رقم 100 فاس 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

63379

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(0 يونيو) (((

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. YAKALUM

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األلومنيوم،)بيع قطاعات األلومنيوم)

و إكسسواراتها)،)استيراد جميع املواد)

عامة،) واالكسسوارات،وبصفة 

التجارية) العمليات  بكل  القيام 

والعقارية) واملالية  والصناعية 

واملتعلقة باملنقوالت املرتبطة بشكل)

باألنشطة) مباشر  غير  أو  مباشر 

في) تساهم  التي  أو  أعاله،) املذكورة 

تنمية الشركة وتوسعها).

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

الشقف،) عي2  طريق  القرويي2،)

فاس) (30000 فاس) (100 قطعة رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

((: خبيزة) اليعقوبي  يونس  السيد 

00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)

(: خبيزة) اليعقوبي  يونس  السيد 

00))بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

خبيزة) اليعقوبي  يونس  السيد 
تجزئة القرويي2) (((6 رقم) عنوانه)ا()

فاس) (361(( الشقف) عي2  طريق 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

خبيزة) اليعقوبي  يونس  السيد 
تجزئة القرويي2) (((6 رقم) عنوانه)ا()

فاس) (361(( الشقف) عي2  طريق 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (03 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

0)0))تحت رقم))189.

967I

CAB ASSISTANCE

ARC EN CIEL TANJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ARC EN CIEL TANJA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 13 بيس - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112383
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.EN CIEL TANJA
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جملة
-)استيراد وتصدير جميع املنتجات)
واملنتجات) الغذائية  الزراعية 

املصنعة)؛
-تجارة دولية)؛

-)استيراد وتصدير جميع املنتجات)
املصنعة..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك)6 
مكتب رقم)13)بيس)-)90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 9( ( (: السدراو5) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد سفيا2 اخندوق):))))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رشيد السدراو5 عنوانه)ا()
زنقة ابي جرير الطبر5 اقامة دبي ب)
طنجة) (90000  7( شقة) (03 طابق)

املغرب.
السيد سفيا2 اخندوق عنوانه)ا()
عبد) الشهيد  شارع  دوريال  تجزئة 
 90000  17 رقم) الدوائر5  العزيز 

طتجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد سفيا2 اخندوق عنوانه)ا()
عبد) الشهيد  شارع  دوريال  تجزئة 
 90000   17 رقم) الدوائر5  العزيز 

طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (18 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)20)20).
968I

FIDUCIAIRE MOUANI

تيهان
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD(ZERKTOUNI 1ER(ETAGE
 APPT(N° 02 HAY(ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA(MAROC
تيها2  شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة رقم 368 شقة 07 امالو 
اغريب2  - 2000) خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
37((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (02
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتراء)بمختصر تسميتها):)تيها2).
متعهد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التنظيف،) مواد  تاجر  حفاالت،)

منعش عقار5.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
امالو) (07 شقة) (368 رقم) املسيرة 

اغريب2))-)2000))خنيفرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عرباو5:)) رشيد  موال5  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عرباو5) رشيد  موال5  السيد 
 0( 01)بلوك) 02)رقم) عنوانه)ا()زنقة)

حي تامومنت))2000))خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عرباو5) رشيد  موال5  السيد 
 0( 01)بلوك) 02)رقم) عنوانه)ا()زنقة)

حي تامومنت)2000))خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة))بتاريخ)11)مارس)

1)0))تحت رقم)111.

969I

ML EXPERTS

 MEDITERRANEAN 

AQUAFARM
إعال2 متعدد القرارات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 MEDITERRANEAN 

AQUAFARM  »شركة  املساهمة«

 ROCADE :وعنوا2 مقرها االجتماعي

 MEDITERRANEENNE, SAIDIA,

MAROC - -  بركا2 املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.6(13

املختلط) العام  الجمع  بمقت�صى 

املؤرخ في)6))فبراير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 

الغوطي) السيد  استقالة  ( مايلي:)

زهور) بوتشيش  والسيدة  (، كروج)

املجلس) في  كأعراء) منصبيهما  من 

االدار5 اعتباًرا من)6))فبراير)1)0))؛

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)

املجلس) في  جدد  كأعراء) التعيي2 

(، سنوات) ()(( ملدة خمس) (، اإلدار5)

على العام  الجمع  موافقة  حتى  أ5 

 31 في) املنتهية  السنة  حسابات  (

أنطونيو) السيد  ( ((0(( ديسمبر)

برتغالي) سيرانو  سواريس  مانويل 

يناير) (16 مواليد) من  (، الجنسية)

مقيم في روا املمثل) (، في بيجا) (196(

لشبونة وحامل) (، (7 أنطونيو سيلفا)

جواز السفر رقم))CA(3(62)))السيد)

سيموس) ماتوس  د5  ميغيل  بيدرو 

برتغالي) (، إنكارناساو) دا  سيلفستر 

ديسمبر) ((9 مواليد) من  الجنسية 

 Rua في) مقيم  (، أوديميرا) في  (1970

لشبونة) (، (Actor Antonio Silva 7

.CB(88712(وحامل جواز السفر رقم

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

العظيم) عبد  السيد  والية  تجديد 

كروج كعرو في املجلس اإلدار5 ملدة)

خمس)))()سنوات من هذا التاريخ)،)

أ5 حتى إقرار الجمع العام للحسابات)

للسنة املنتهية في)31))ديسمبر)))0)

قرار رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:))
والية رئيس املجلس اإلدار5) ( تجديد)

مع مراعاة) (، ))()سنوات) ملدة خمس)

تجديد فترة واليته كعرو في املجلس)

اإلدار5)،)والذ5 سيحكم في حسابات)

السنة املنتهية في)31)ديسمبر)))0)

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
زيادة رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي)

من) درهم  (16.(2(.000.00 قدره)

(
ً
)جديدا

ً
خالل إصدار)0)2.)16)سهما

درهم) (100 مقدارها) اسمية  بقيمة 

للسهم ليصل بذلك رأسمال الشركة)

بمبلغ)000.)1672)درهم.

قرار رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:))

إنهاء)صالحية مكتب كوفيريك ممثل)

كمراقب) الجالي،) الحسن  بالسيد 

للحسابات

قرار رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:))

،)ممثلة) تعيي2 مكتب إيرنست ويونغ)

(، عالم) برادة  السالم  عبد  بالسيد 

 (3( ثالث) ملدة  للحسابات  كمراقب 

أ5 حتى نهاية الجمع العام) سنوات،)

السنة) حسابات  في  سيبث  الذ5 

املنتهية في)31)ديسمبر)))0).
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قرار رقم)8:)الذ5 ينص على مايلي:)

للشركة) األسا�صي  النظام  تحدبث 

الخصوص) وجه  على  ذلك  في  بما 

إضافة ما يلي في غرض الشركة)»بيع)

املنتجات املذكورة للتصدير وعرضها)

في السوق املحلي.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)&:)الذ5 ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((2 بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)168/2021.

970I

ML EXPERTS

 MEDITERRANEAN
AQUAFARM S.A

شركة املساهمة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 MEDITERRANEAN AQUAFARM

S.A شركة املساهمة

 ROCADE وعنوا2 مقرها اإلجتماعي

 MEDITERRANEENNE, SAIDIA,

MAROC - ***** بركا2 املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.6(13

العام) الجمع  بمقت�صى 

مارس) (0( في) املؤرخ  اإلستثنائي 

االجتماعي) املقر  ( تحويل) ( تم) ((0(1

 ROCADE« من) للشركة  الحالي 

 MEDITERRANEENNE, SAIDIA,

املغرب«) بركا2  (***** (- (MAROC
إلى)»108)،)ميناء)رأس املاء)،)جماعة)
رأس املاء)،)نواحي الناظور)،)املغرب)-)

*****)الناظور))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)176/2021.

971I

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م ش و

 JANAAH AL MALIKAAT 
ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بروفيد خدمات متعددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد داود اقامة بدرطابق 
فوق ار�صي رقم 3 تطوا2 ، 93020، 

تطوا2 املغرب
 JANAAH AL MALIKAAT ش.م.م   

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 
اليجانس اوفيس سانتر 3,شارع 9 

ابريل - 93020  تطوا2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(8973
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
JANAAH AL MALIKAAT)ش.م.م)).

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- تزيي2 العرائس) (- و تجهيز الحفالت)

التكوين في تزيي2 العرائس
بجميع) القيام  عامة،) بصفة  و 
غير) و  املنقولة  التجارية،) العمليات 
املنقولة التي لها صلة مباشرة أو غير)
مباشرة بهدف الشركة قصد تحقيق)
االشكال) بكل  تنميتها  و  نجاحها 

القانونية املتاحة.
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 9 3,شارع) سانتر) اوفيس  اليجانس 

ابريل)-)93020))تطوا2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( السيد محمد سعيد الجعويقي)
00))حصة بقيمة)100)درهم للحصة)
 (00 ( (: االدري�صي) نهى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الجعويقي)) سعيد  محمد  السيد 
عنوانه)ا()شارع الحسن الثاني اقامة)
  11 شقة) (3 طابق) (01 الحمد جناح)

93020)تطوا2 املغرب.
عنوانه)ا() االدري�صي  نهى  السيدة 
الحمد) اقامة  الثاني  الحسن  شارع 
 93020  11 3)شقة) 01)طابق) جناح)

تطوا2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() االدري�صي  نهى  السيدة 
الحمد) اقامة  الثاني  الحسن  شارع 
 93020  11 3)شقة) 01)طابق) جناح)

تطوا2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((2 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)999.

97(I

ABOUSAADWALID TRANSPORT

 ABOUSAADWALID
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ABOUSAADWALID
TRANSPORT

 N° 131 RUE(DAR(ES(SALAM
 MONTFLEURIE ، 30000، FES

MAROC
 ABOUSAADWALID

TRANSPORT  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  رقم 131 
زنقة دارالسالم مونفلور5   - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

66893

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتراء) عند 
 ABOUSAADWALID تسميتها:)

. TRANSPORT
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمي2.
عنوا2 املقر االجتماعي):))رقم)131 
زنقة دارالسالم مونفلور5)))-)30000 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: قندو�صي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() قندو�صي  خالد  السيد 
))درب بناني سيد5 بوجيدة)30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() قندو�صي  خالد  السيد 
))درب بناني سيد5 بوجيدة)30000 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((2 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1377.
973I

AGIL CONSEIL

KASBAHWAY RESORT
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE(II ,1ER(ETAGE

,APPT(N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
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KASBAHWAY RESORT شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي دوار 

بوراس أغافا5 الوداية مراكش - 
20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
113217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.KASBAHWAY RESORT
دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الريافة).
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
(- مراكش) الوداية  أغافا5  بوراس 

20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 80.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نور الدين شيخاو5):))800 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
شيخاو5) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()دوار بوراس أغافا5 الوداية)

مراكش)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
شيخاو5) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()دوار بوراس أغافا5 الوداية)

مراكش)20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (06 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)719))1.
972I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

BOULOURIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOULOURIS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة فرح 
كامب منجا2 الشقة رقم ) الطابق 

االر�صي جليز - 20000 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.10(71(
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))مارس)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الشقة) منجا2  كامب  فرح  »اقامة 
رقم)))الطابق االر�صي جليز)-)20000 
 (08 »رقم) إلى) املغرب«) مراكش 
طريق) غانم  سيد5  الصناعي  الحي 
مراكش)) (. (- (TK1( اسفي مكتب رقم)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)788))1.
97(I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

JANNAGALOU
إعال2 متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JANNAGALOU »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا2 مقرها االجتماعي: اقامة فرح 
كامب منجا2 الشقة رقم ) الطابق 

االر�صي جليز - - مراكش املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار5: 

.1019((
بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)مارس)0)0)
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة

قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
تغيير نشاط الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)
النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)2:)الذ5 ينص على مايلي:)
تم تحويل نشاط الشركة الى العنوا2)
التالي:)ملك ياسمينا)))مراكش جماعة)
تسلطانت كم)12)دائرة لودايا تجزئة)

ياسمينا رقم)1
بند رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
اصبح نشاط الشركة هو شراء)عقار)

وتجهيزه تم كرائه)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)790))1.

976I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

WAR RAOK
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

WAR RAOK شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي اقامة فرح 
كامب منجا2 الشقة رقم ) الطابق 

االر�صي جليز - 20000 مراكش 
مراكش.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.10(713

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر حل) ((0(1 2))مارس) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

WAR RAOK))مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوا2) درهم  (10.000 رأسمالها)

كامب) فرح  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 

منجا2 الشقة رقم)))الطابق االر�صي)

جليز)-)20000)مراكش مراكش نتيجة)

ل):)توقيف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب اقامة فرح)

الطابق) (( كامب منجا2 الشقة رقم)

مراكش) (20000 (- جليز) االر�صي 

املغرب.)

و عي2:
سلمو2) ( فليب) خو2  السيد)ة()

 ((680 ( 2)طريق بيرنو) و عنوانه)ا()

فرنسا كمصفي) (ÉTABLES-SUR-;ER

)ة()للشركة.

وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)323))1.

977I

ML EXPERTS

R-PHARM MOROCCO LLC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 R-PHARM MOROCCO LLC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع جو2 

جوريس , غوتيي , الطابق 6 , رقم )1 

- 0000) الدار البيراء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

29662(
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.R-PHARM MOROCCO LLC
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتسويق وتوزيع اللقاحات على التراب)

املغربي)؛
بيع وتأجير وتوفير املعدات واللوازم)
الطبية وشبه) املستخدمة لألغراض 

الطبية والعلمية)؛
تنظيم أ5 حدث على أ5 وسيط)
أو) أدناه  املوضح  الغرض  يخدم 
يحتمل أ2 يسهل امتداده أو تطويره.

املعامالت) جميع  (، أعم) وبصورة 
أو) اإلعالنية  أو  التجارية  أو  املالية 
املنقولة) أو  العقارية  أو  الصناعية 
قد) التي  املعامالت  من  غيرها  أو 
تتعلق بالغرض املشار إليه أعاله أو)
أو) توسيعه  تسهل  أ2  املحتمل  من 

تطويره..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
جو2 جوريس),)غوتيي),)الطابق)6,)رقم)

)1 - 0000))الدار البيراء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 R-Pharm Holding ( الشركة)
 Limited(Liability(Company((:((99

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 Repik( ALEKSEI( :( ( 1 ( الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 R-Pharm Holding الشركة)
  Limited Liability Company
 région  ,1(0000 عنوانه)ا()
 et ville de Yaroslavl rue
 Revolyutsionnaya, immeuble
 no( 2/13( étage/( salle( 2/( 11-13

Iaroslavl 0000)1))روسيا.

 Repik ALEKSEI ( السيد)

.russe(*****(russe((russe()عنوانه)ا

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

 IVAN Semenov السيد)

russe(*****(russe((russe()عنوانه)ا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

مارس)1)0))تحت رقم)18))77.

978I

cherkaouaudit

ASKALL
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2  1er(etage ، 90010،

tanger maroc

ASKALL شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

موال5 اسماعيل إقامة موال5 

اسماعيل رقم )), الطابق ), رقم 19 

- 90000 طنجة  اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

112(((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (16

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ASKALL

االشهار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عبر األنترنت.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
موال5) إقامة  اسماعيل  موال5 
اسماعيل رقم))),)الطابق)),)رقم)19 

- 90000)طنجة))اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املريزق سليم):))100)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سليم  املريزق  السيد 
اململكة) ( طنجة) (90000 ( طنجة)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() سليم  املريزق  السيد 
اململكة) ( طنجة) (90000 ( طنجة)

املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)20628).
979I

BCNG

 STE: SMART DATA
ENGINEERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(6(

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: Smart(data(engineering
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )6)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 
الدار البيراء - 0)00) الدار 

البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

299211

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.Smart data engineering
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسة،التكوين،اإلستشارة.
(،(6( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقم)9  (9 الطابق) الزرقطوني  شارع 
الدار البيراء)-)0)00))الدار البيراء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس هراس):))00,00).33 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 33.(00,00 ( (: السيد سعيد لفلج)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: السكور5) جواد  محمد  السيد 
33.000,00)حصة بقيمة)100)درهم)

للحصة).
السيد يونس هراس):))33)بقيمة)

100)درهم.
بقيمة) (33( (: السيد سعيد لفلج)

100)درهم.
(: السكور5) جواد  محمد  السيد 

330)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() هراس  يونس  السيد 
عمارة) سكنية)) مج  ميما)) إقامة 
البيراء) مومن  سيد5  شقة12) بي 

0)00))الدار البيراء)املغرب.
عنوانه)ا() لفلج  سعيد  السيد 
عمارة الف2)شقة10)زنقة الباعقيلي)
أكدال الرباط)0)00))الرباط املغرب.
السكور5) جواد  محمد  السيد 
بلفريج) الحاج  زنقة  (17 عنوانه)ا()
الدار) شقة))) إقامة صخرة طابق))
البيراء) الدار  ((00(0 البيراء)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() هراس  يونس  السيد 
عمارة) سكنية)) مج  ميما)) إقامة 
البيراء) مومن  سيد5  شقة12) بي 

0)00))الدار البيراء)املغرب
عنوانه)ا() لفلج  سعيد  السيد 
عمارة الف2)شقة10)زنقة الباعقيلي)
أكدال الرباط)0)00))الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم))77272.
980I

centre d’étude de gestion et d’organisation

BROCHAK
إعال2 متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

BROCHAK »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: طريق 
الوازيس، 2، زنقة القبرات، الدار 
البيراء. - 0210) الدار البيراء 

املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.121(8

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)08)فبراير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)
)تسعمائة وواحد وأربعو2) (921 نقل)
طالب) رشد5  السيد  يملكها  حصة 
والسيدة فاطمة أقديم والسيد أحمد)
أقديم والسيد إبراهيم أقديم والسيد)
جواد زكرياء)والسيد محمد املريني في)
شركة بروشاك على التوالي إلى السيد)
والسيد) )270()حصة() كمال لحبابي)

نوفل مامو)))271حصة(.
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
)وتسعة)

ً
نقل)9)12.0))أربعة عشر ألفا

لشركة) مملوكة  حصة  وخمسو2()
إلى) التوالي  على  القابرة  أكديتال 
حصة() (7030( السيد كمال لحبابي)

والسيد نوفل مامو)9)70)حصة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)6:)الذ5 ينص على مايلي:)
تعديل مقترايات البند السادس من)

النظام االسا�صي للشركة
بند رقم)7:)الذ5 ينص على مايلي:)
تعديل مقترايات البند السابع من)

النظام االسا�صي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772281.

981I

AEDIM PARTNERS

AEDIM PARTNERS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AEDIM PARTNERS
 Boulevard Mohamed Zerktouni

 9 ème(étage, N°92 ، 20000،
casablanca maroc

AEDIM PARTNERS شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  )6) ، 
شارع محمد الزرقطوني ، الطابق 
التاسع ، رقم )9 ، الدار البيراء - 

0000) الدار البيراء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
2989(9

 (( عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AEDIM(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.PARTNERS
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

واستشارات البناء
املشروع) إدارة  في  املساعدة 

وتفويض إدارة املشروع
األعمال) وتنسيق  توجيه  جدولة 

الجاهزة التسليم
اقتصاديات البناء

(، ((6( ( (: عنوا2 املقر االجتماعي)
الطابق) (، الزرقطوني) محمد  شارع 
(- الدار البيراء) (، (9( رقم) (، التاسع)

0000))الدار البيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 (0.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة))فتح غزال2):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة))فتح غزال2 عنوانه)ا()10 
 10 شقة) (3 باهي طابق) زنقة محمد 

0000)))الدار البيراء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الدار البيراء)عنوانه)ا() ( السيدة)
10)زنقة محمد باهي طابق)3)شقة)10 

0000)))الدار البيراء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيراء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
98(I

GEOACCESS

GEOACCESS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GEOACCESS
 N° 35 APPT(N° 9, RUE(LALLA
 HASNAE, FES ، 30000، FES

MAROC
GEOACCESS شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N°16 وعنوا2 مقرها اإلجتماعي
 ,RUE ELBOULBOUL HAY TARIK

.2, FES - 30000 FES(MAROC
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)3))أبريل))01))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 N°16 ,RUE ELBOULBOUL«
 HAY TARIK (, FES - 30000 FES
 N° 3(, APPT N°9,«(إلى (»MAROC
 RUE LALLA HASNAE, FES -

.«30000 FES  MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

016))تحت رقم)2022/016.

983I

إئتمانية)BKM)لإلرشادات

STE AZIR SUD 
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

000)2، ورزازات املغرب
 STE AZIR SUD  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ساحة 
املوحدين - 000)2 ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.67(
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 أبريل) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
لحسن اوزيك) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
محمد ايت با بتاريخ))1)أبريل)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
)))أبريل) االبتدائية بورزازات))بتاريخ)

1)0))تحت رقم)73).

982I
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شركة ابهوش للخدمات

CARRIERE LA ROCHE GRISE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 02 العيو2 ، 70010، 

العيو2 املغرب
 CARRIERE LA ROCHE GRISE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع مكة 
عمارة الصالحي رقم 06 - 70000 

العيو2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
36(3(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CARRIERE LA ROCHE GRISE
إستغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
املحاجر.التجارة في مواد البناء.أعمال)
مختلفة.)تمثيل الشركات األجنبية في)
املغرب.تأجير وتشغيل جميع األصول)
التجارية)،)وإنشاء)جميع نقاط البيع)

وجميع الوكالت أو الفروع)..
عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع مكة)
 70000  -  06 رقم) الصالحي  عمارة 

العيو2 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: لطيف) صالح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صالح لطيف عنوانه)ا()حي)
املسيرة الزنقة))0)العمارة)19)الشقة)

08  70000)العيو2 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد صالح لطيف عنوانه)ا()حي)
املسيرة الزنقة))0)العمارة)19)الشقة)

08 70000)العيو2 املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1229/2021.

98(I

bercy conseils

GREEN 4.0 PROCESS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bercy conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE(MY
 ISMAIL(V.N ، 50000، meknes

maroc
GREEN 4.0 PROCESS شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 86 
اقامة  عائشة ) شارع الفرابي بلوك 

د  - 0000) مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
((98(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (0(
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.GREEN 2.0 PROCESS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MAINTENANCE, ENTRETIEN

INDUSTRIEL
 REPARATION AGRO

.INDUSTRIELLE
 86 :)شقة) عنوا2 املقر االجتماعي)
))شارع الفرابي بلوك) )عائشة) اقامة)

د))-)0000))مكناس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: احمد) عبدو2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 100000 (: السيد عبدو2 احمد)

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() احمد  عبدو2  السيد 
زنقة) باء) (86 شقة) (( عائشة) ( اقامة)
الفرابي م.ج)0000))مكناس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() احمد  عبدو2  السيد 
زنقة) باء) (86 شقة) (( عائشة) ( اقامة)
الفرابي م.ج)0000))مكناس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم))188.
986I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NATURE GOURMANDE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NATURE GOURMANDE شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 1) ماشو 

بلوك A انارة  - . مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.2899(
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 مارس) ((( في) املؤرخ 
محدودة) ( حل شركة ذات مسؤولية)
 NATURE الوحيد) الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  ( (GOURMANDE
مقرها) وعنوا2  درهم  (10.000
(. اإلجتماعي)1))ماشو بلوك)A)انارة))-)
توقيف) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)1))ماشو)
بلوك)A)انارة))-)2000)مراكش املغرب.)

و عي2:
و) فانجما2  ( جبريل) السيد)ة()
عنوانه)ا()جنا2 تاركا رقم)6).)مراكش)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
)وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (12 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

1)0))تحت رقم))98))1.
987I

ML EXPERTS

MOTEUR.MA
إعال2 متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MOTEUR.MA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: )3 شارع 
الهدهد ، الطابق الثاني رقم 11 ، 
الطابق الثاني - - الدار البيراء    

املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
. 330321

بمقت�صى قرارات الشريك الوحيد)
املؤرخ في)9))يناير)1)0)
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تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
النهائي من بيع) مايلي:)اإلقرار باالنتهاء)
عددها) البالغ  الشركة  أسهم  جميع 
306612)من قبل السيد عبد الرزاق)
 FRONTIER اليوسفي لصالح شركة)

DIGITAL VENTUTRES PTD LTD
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:))
 SARL(تحويل الشكل القانوني لشركة

 SARL AU(إلى
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)&:)الذ5 ينص على مايلي:)

&
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)8)7731.
988I

ML EXPERTS

AVITO
إعال2 متعدد القرارات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
AVITO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: منتدى 
باب عبد العزيز ، )6 ، بوليفارد 
دانفا ، الطابق الثاني  - - الدار 

البيراء املغرب.
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.(6083(

بمقت�صى قرارات الشريك الوحيد)
املؤرخ في)11)دجنبر)0)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:))
 LE(إقرار بإتمام البيع النهائي من قبل
 1(8 لـ) (ROUGE HOLDING B.V
حصة في الشركة إلى املساهم الوحيد)
 FRONTIER DIGITAL VENTURES

 PTE LTD
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:))
 AVITO SCM الشركة) اسم  تعديل 

Sarlau)،)والذ5 تم احتسابه اعتباًرا)
تسميته) سيتم  (، اليوم) هذا  من 

AVITO Sarlau
قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)
الفي2) ليزكانو  خوسيه  السيد  إقالة 
والسيد أوفيديو سيزار سولومونوف)
بأثر فور5 من وظيفتيهما كمسيرين)

للشركة.
على) ينص  الذ5  (:2 رقم) قرار 
يتم تعيي2 األشخاص التالية) مايلي:)
لفترة) للشركة  كمسيريي2  أسماؤهم 
غير محددة من الوقت:))•)السيد شو2)
الجنسية) أسترالي  (، جريجوريو) د5 
 (A ،)موطن) (197( يناير) (6 ،)مواليد)
 Jalan Rosa ( Damansara Heights
وحامل) ماليزيا  كواالملبور  (،( 50490
(• ( ؛) (E213(7(( رقم) السفر  جواز 
(، السيد جيسو2 ثو5 تشيه تشوين)
ماليز5 الجنسية)،)ولد في)31)ديسمبر)
 Jalan(BU(2/6 3((1981)،)ومقيم في
 Bandar( Utama( Damansara،
 47800( Petaling( Jaya،( Selangor
السفر رقم) وحامل جواز  (Malaysia

A(1(01780
وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)
بند رقم)&:)الذ5 ينص على مايلي:)

&
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 0( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)773061.
989I

NCG EXPERTISE

EVEQUOZ
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID(APPT 10 IMM(C
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
EVEQUOZ  شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي مكتب  
بالطابق السفلي شقة ) شارع زالقة 

اقامة الجسمي2 ) كليز مراكش - 
20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11371(

 17 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

. EVEQUOZ
نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- للعمليات() )تاجر  وفني) ريا�صي 
عقارات أو عمليات) (- نصيحة إدارية)

عقارية أخرى))شراء)وبيع(.
مكتب)) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
))شارع زالقة) بالطابق السفلي شقة)
(- مراكش) كليز  (( الجسمي2) اقامة 

20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 EVEQUOZ السيد)
حصة) (GUILLAUME( ( ( :( ( 1.000

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 EVEQUOZ السيد)
 Route عنوانه)ا() ( ( (GUILLAUME
 des Ecluses (2 , Beau Séjour ,

. 1997 Haute –Nendaz , Suisse
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:
 EVEQUOZ السيد)
 Route des()عنوانه)ا(GUILLAUME
 Ecluses (2 , Beau Séjour , 1997

. . . Haute –Nendaz , Suisse

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)980))1.

990I

Mustapha ZAKHNINI 

 EL MADAGHRI IMPORT

EXPORT SARLAU
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Mustapha ZAKHNINI

 BP 125. 62602 RAS(EL(MA

NADOR ، 62602، الناضور 

املغرب

 EL MADAGHRI IMPORT

EXPORT SARLAU شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : حي 

املسبرة راس املاء الناضور - 600)6 

الناضور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.19077

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تقرر) ((0(1 مارس) (16 في) املؤرخ 

 EL MADAGHRI IMPORT حل)

ذات) شركة  (EXPORT SARLAU

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

 100.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا2  درهم 

(- الناضور) املاء) راس  املسبرة  حي 

600)6)الناضور املغرب نتيجة الزمة)

اقتصادية.

و عي2:

و) محمد  ( ( املدغر5) السيد)ة()

امستردام) (1060 هولندا) عنوانه)ا()

هولندا كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

حي) وفي  ((0(1 مارس) (16 بتاريخ)

 6(60( الناضور) املاء) راس  املسبرة 

)60)6))الناضور املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)19)أبريل)

1)0))تحت رقم)783.

991I

شخ�صي

 CONSTRUCTION«
 BATIMENT NCERAM

»CBNA
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شخ�صي
الجوهرة الخرراء، التجزئة 1 دار 
بوعزة،، 3))7)، البيراء املغرب

 CONSTRUCTION BATIMENT«
NCERAM »CBNA شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي ) عمارة 

6))، تجزئة وفاء، املحمدية - 
8810) املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
7313

 06 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((008 أكتوبر)
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 CONSTRUCTION BATIMENT«

.NCERAM «CBNA
بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمارات.
عمارة) (( (: عنوا2 املقر االجتماعي)
(- املحمدية) وفاء،) تجزئة  (،((6

8810))املحمدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (0.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

00))حصة) ( (: السيد ناصر امزيل)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 ( ( السيد ناصر امزيل عنوانه)ا()
املحمدية) وفاء،) تجزئة  (،((6 عمارة)

8810))املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
 ( ( السيد ناصر امزيل عنوانه)ا()
املحمدية) وفاء،) تجزئة  (،((6 عمارة)

8810))املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

أكتوبر)008))تحت رقم)1021.

99(I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

JARDINS MOUMEN
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 عمارة مجمع املسافر شارع 
الفريلة الحي الصناعي يعقوب 
املنصور ، 10000، الرباط املغرب

JARDINS MOUMEN شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي )1 شارع 

األبطال شقة رقم 2 أكدال - 10000 
الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.126073
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)01)أبريل)1)0))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»)1)شارع األبطال شقة رقم)2)أكدال)
»بلوك) إلى) الرباط املغرب«) (10000  -
 10000 (- حي النبعات) ((97 رقم) (19

الرباط))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)0))تحت رقم)))9)11.
993I

LYS IMPRIMERIE SARL

LYS IMPRIMERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LYS IMPRIMERIE SARL
 MAGASINS(FARID 3 ET(FARID
 4 ANGLE(AV 4 EMME(DMM

 ET RUE LIEUTENANT LAMURE
 YBT(GUELIZ(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH .MAROC
LYS IMPRIMERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 

 MAGASINS(FARID 3 ET(FARID
 4 ANGLE(AV 4 EMME(DMM(ET
 RUE(LIEUTENANT   LAMURE
 YBT GUELIZ MARRAKECH

40000 MARRAKECH(MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113913
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (0(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LYS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.IMPRIMERIE
((: بإيجاز) الشركة  غرض 

- TRAVAUX D’MPRESSION
- EVENEMETIEL

.-  IMPORT  EXPORT 
(: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 MAGASINS FARID 3 ET FARID
 2 ANGLE AV 2 EMME DMM ET
 RUE LIEUTENANT   LAMURE
 YBT GUELIZ MARRAKECH

.20000 MARRAKECH MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة لبنى التاز5):))0)6)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد التاز5):))0)3)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() التاز5  لبنى  السيدة 
تاركة) ((1 رقم) تاركة  حدائق  تجزئة 

مراكش)20000)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() ( التاز5) محمد  السيد 
الحي الشتو5) ((( زنقة الحارتي رقم)

مراكش)20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
التاز5) فريد  يوسف  السيد 
)))الحي) عنوانه)ا()زنقة الحارتي رقم)
مراكش) (20000 مراكش) الشتو5 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)0)31)1.
992I

ADYEL(&(ASSOCIES

INDUAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 23

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
INDUAGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
انفا، العمارة ازير. الرقم 11 ب  - 

0000) الدار البيراء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 -.
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 نونبر) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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محمد نصيط) )ة() تفويت السيد)
 (0 أصل) من  اجتماعية  حصة  ((0
مهد5)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 
نونبر) ((7 بتاريخ) غرفي  الرحماني 

.(0(0
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

فبراير)1)0))تحت رقم)767261.
99(I

ADYEL(&(ASSOCIES

INDUAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 23

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
INDUAGRI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا2 مقرها االجتماعي 131 شارع 

انفا، العمارة ازير. الرقم 11 ب - 
0000) الدار البيراء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) ((0(0 نونبر) ((7 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
إلى) املحدودة«) املسؤولية  ذات 
»شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

الشريك الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

فبراير)1)0))تحت رقم)767261.
996I

طل كونسلتينغ

 S2L TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

طل كونسلتينغ
شارع الجوال2. زنقة طنجة. مكاتب 
األطلس. رقم 12 ، 30000، فاس 

املغرب

 S(L TRANSPORT
INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 32) 

تجزئة فريلة. طريق عي2 الشقف - 
30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
6729(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S(L (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
.TRANSPORT INTERNATIONAL

-النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البر5 الوطني والدولي للبرائع

-نقل األمتعة غير املصحوبة)
-االستيراد والتصدير.

 (32 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
تجزئة فريلة.)طريق عي2 الشقف)-)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (10 ( (: السدراتي) أنس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد حسن لكحل):)))2))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 (2( ( (: لكحل) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السدراتي  أنس  السيد 
الشقة) (( زنقة سبتة إقامة الشروق)

13)األطلس)30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا() لكحل  حسن  السيد 
بوطالب) ديار  إقامة  الواحة  زنقة 
 30000 ( الزهور) (8 عمارة ل الشقة)

فاس املغرب.

عنوانه)ا() لكحل  يوسف  السيد 
إقامة الصفا رقم)76)زنقة طورينو حي)

الوفاء)) 30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() السدراتي  أنس  السيد 
الشقة) (( زنقة سبتة إقامة الشروق)

13)األطلس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1989.
997I

ML EXPERTS

DKF CA
تأسيس شركة املساهمة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
DKF CA »شركة املساهمة« 

وعنوا2 مقرها االجتماعي: اقامة 
سلي 11 ، زاوية شارع فرانسوا فيلو2 
وشارع فافرو ، ريفيرا  -، 000)  الدار 

البيراء املغرب
إعال2 عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجار5 

.2990(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (09
األسا�صي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DKF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.CA
:)•)األغذية) غرض الشركة بإيجاز)
وبيع) (، التجزئة) وتجارة  (، العامة)

املشروبات الكحولية.
كما يشمل نشاط الشركة:

استغالل العالمات التجارية أو) (•
شبكة من العالمات التجارية.

املنتجات) وتصدير  استيراد  (•
الغذائية وجميع أنواع املنتجات.

•)إدارة جميع األصول التجارية.

جميع املعامالت) (، وبشكل أعم) (•

واملالية) والصناعية  التجارية 

تتعلق) قد  التي  والعقارية  واملنقولة 

بهدف) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة أو تعزز تحقيقه وتنميته..

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
سلي)11)،)زاوية شارع فرانسوا فيلو2)

وشارع فافرو)،)ريفيرا))-)000)))الدار)

البيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 300.000 ويبلغ رأسمال الشركة)

درهم،

مقسم كالتالي:

املجلس) أعراء) أو  املتصرفو2 

االدار5:)

الوزاني) إدريس  موال5  السيد 

)بصفته)ا()عرو في املجلس) توهامي)

فيال) (، كاليفورنيا) ( االدار5 عنوانه)ا()

،)النواصر)) 3))،)بوسكورة) عد2 رقم)

*****)الدار البيراء))املغرب

السرغيني)) فيصل  السيد  السيد 

عرو في املجلس االدار5) بصفته)ا()

القصر بديع فيال) بشارع  ( عنوانه)ا()

الدار) (***** الهنا) حي  سوفاجي2 

البيراء))املغرب

بصفته)ا() (DRINKS الشركة)

عنوانه)ا() االدار5  املجلس  في  عرو 

 17 القطاع) (,(0 اوالد صالح املجمع)

البيراء)) الدار  (***** (، بوسكورة) (،

املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

الشركة)ML EXPERTS))ا(بصفته)

غاند5) مراقب للحسابات عنوانه)ا()

(، (9 بناية) (، بوليفارد غاند5) (، مول)

الدار البيراء)) ((0000 الطابق الرابع)

املغرب

األسا�صي) النظام  مقتريات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
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بقبول) متعلقة  مقتريات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيي2 جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيراء) بالدار  التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)772223.

998I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ABLINE MEDICALE

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم )0،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب

ABLINE MEDICALE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي  شارع 

فاس ميرامار تجزئة كريمة رقم 08 - 

0)931 مرتيل املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 

.(8(89

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 مارس) ((( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

مستحررات) توزيع  و  -استيراد 

التجميل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (09 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0817.

999I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ARENASKY
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االول رقم )0،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب
ARENASKY شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع واد 
املخاز2  الطابق االر�صي رقم 68)  - 

00)93 املريق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(9199

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (06
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ARENASKY
-تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معدات القوارب الترفيهية
-التداول التجار5.

عنوا2 املقر االجتماعي):)شارع واد)
 -   (68 )الطابق االر�صي رقم) املخاز2)

00)93)املريق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سفيا2 لزعار):))100)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيا2 لزعار عنوانه)ا()حي)

 (6( املحيط شارع واد املخاز2 رقم)

00)93)املريق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد سفيا2 لزعار عنوانه)ا()حي)

 (6( املحيط شارع واد املخاز2 رقم)

00)93)املريق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)0866.

1000I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

2MT IT INVEST
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  2 جليز ، 20000، مراكش 

املغرب

MT IT INVEST) شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي عمارة ايما2 

8) الطابق الثااني رقم 27 مراكش  - 

20000 مراكش املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.27(83

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) ((0(1 يناير) (31 في) املؤرخ 

ذات) شركة  ((MT IT INVEST حل)

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد)

 (8 ايما2) عمارة  الخطابي  الكريم 

(- ( مراكش) (27 رقم) الثااني  الطابق 

ل-) نتيجة  ( املغرب) مراكش  (20000

اغالق و تصفية الشركة.

-)اعفاء)و تبرئة املصفي..

و عي2:
    KAMAL MARTIN السيد)ة()
 778 و عنوانه)ا() ( ( ( (CHEBALAAH
  RTE DE GENEVE    01700
)ة() كمصفي) (BEYNOST FRANCE

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)31)يناير)1)0))وفي شارع عبد)
 (8 ايما2) عمارة  الخطابي  الكريم 
(- ( مراكش) (27 رقم) الثااني  الطابق 

20000)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (09 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)1283)1.
1001I

boss management accounting

مجموعة املدارس الخاصة 
األساس

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيي2 مسير جديد للشركة

boss management accounting
 (AV SALHA EDDINE EL AYOUBI

 1ER(ETAGE(N°4 TETOUAN
 MAROC ، 93000، tetouan

maroc
مجموعة املدارس الخاصة األساس   
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 

محند الورياغلي راس الغار املحنش 
الثاني رقم )11  - 93000 تطوا2  

املغرب.
تعيي2 مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.(((01

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيي2) ((0(1 فبراير) ((( املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

بنعزوز))فدوى))كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوا2)

1)0))تحت رقم)63).
100(I
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COMPTE A JOUR

ADIBROM
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

ADIBROM شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البشتا2 رقم 17 - 000)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
(192(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (30
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ADIBROM
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االجهزة االلكترونية بالتقسيط.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الناظور) (6(000  -  17 البشتا2 رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ابركا2) جمال  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ابركا2  جمال  السيد 
 6(000  17 رقم) البشتا2  تجزئة 

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

عنوانه)ا() ابركا2  جمال  السيد 

 6(000  17 رقم) البشتا2  تجزئة 

الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)761.

1003I

STE COMPTAZUR

STE AHBAJJATE PROMO-
TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE COMPTAZUR
زنقة واد5 املخاز2 رقم 17 تازة 

السفلى تازة، 000)3، تازة املغرب

STE AHBAJJATE PROMO-

TRAVAUX SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي بلوك 2 
رقم )) الطابق االول القدس 1 تازة  

تـــــازة 000)3 تـــــازة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 AHBAJJATE PROMO-TRAVAUX

. SARL AU

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار5).

 2 بلوك) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
تازة)) (1 )))الطابق االول القدس) رقم)

تـــــازة)000)3)تـــــازة اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نور الدين احبجات)):))900 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
احبجات)) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()2))مجموعة)10)القدس)1 

تازة))000)3)تازة اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
احبجات)) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()2))مجموعة)10)القدس)1 

تازة))000)3)تازة اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)))).

1002I

ADYEL(&(ASSOCIES

INDUAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 23

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
INDUAGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها االجتماعي 131 شارع 

انفا، العمارة ازير. الرقم 11 ب - 
0000) الدار البيراء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 -.

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((0(0 نونبر) ((7 املؤرخ في)
(، التصنيع) (-« من) الشركة  نشاط 
الشراء)،)البيع)،)االستيراد)،)التصدير)
تغليف جميع (، التوزيع) (، التمثيل) (،

وجه) وعلى  الغذائية  املنتجات  (

املعكرونة) كسكس  الخصوص 

(
ً
صناعيا املحررة  املنتجات  وجميع 

بالدقيق أو سميد القمح:)كعك الخبز)

د)‘’)البهارات)،)الرقائق وغيرها.

املواد) شراء) أو  استيراد  (-

منتجات) لطباعة جميع  املستخدمة 

ومستلزماتها:) والتغليف  التعبئة 

الورق والكرتو2 واألملنيوم.

واملواد) الخام  املواد  شراء) (-

ما) كل  لتحويل  الالزمة  االستهالكية 

يتعلق بهدف الشركة املذكور أعاله.«)

إلى)»•)ادارة املزرعة؛

•)تجارة الفاكهة والخرروات.

•)تغليف الفواكه والخرروات.

الفواكه) وتصدير  استيراد  (•

والخرروات.

•)إنشاء)مزرعة.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

فبراير)1)0))تحت رقم)767261.

100(I

MAITRE ZOHRA KOSTIT

PITZERIA ANAS
عقد تسيير حر ألصل تجار5))األشخاص)

الطبيعيو2(

عقد تسيير حر ألصل تجار5

PITZERIA ANAS

بمقت�صى عقد موثق مؤرخ في)8) 

أنس) ( السيد)ة() أعطى  ((0(1 يناير)

للبطاقة الوطنية) )ة() أكد5 الحامل)
KB1(7977)املسجل بالسجل) ( ( رقم)

التجار5)602)10)باملحكمة التجارية)

لألصل) الحر  التسيير  حق  بطنجة 

تجزئة) (107 ب) الكائن  التجار5 

الطابق) (3 رقم) القطعة  فيطوروبيو 

املغرب) طنجة  (90000 (- األر�صي)

للسيد)ة()حمزة الصالحي الحامل))ة()

  RC1(388 ( ( رقم) الوطنية  للبطاقة 

يناير) (01 من) تبتدئ  سنة  (3 ملدة)

 (0(2 دجنبر) (31 في) تنتهي  و  ((0(1

مقابل مبلغ شهر5)8.000)))درهم.

1006I
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MAITRE ZOHRA KOSTIT

PITZERIA ANAS
عقد تسيير حر ألصل تجار5))األشخاص)

الطبيعيو2(
عقد تسيير حر ألصل تجار5

PITZERIA ANAS
بمقت�صى عقد موثق مؤرخ في)8) 
أنس) ( السيد)ة() أعطى  ((0(1 يناير)
للبطاقة الوطنية) )ة() أكد5 الحامل)
KB1(7977)املسجل بالسجل) ( ( رقم)
التجار5)602)10)باملحكمة التجارية)
لألصل) الحر  التسيير  حق  بطنجة 
تجزئة) (107 ب) الكائن  التجار5 
الطابق) (3 رقم) القطعة  فيطوروبيو 
املغرب) طنجة  (90000 (- األر�صي)
السباع) ( الحكيم) عبد  للسيد)ة()
رقم))) الوطنية  للبطاقة  )ة() الحامل)
من) تبتدئ  سنة  (3 ملدة) ( (RC(692
01)يناير)1)0))و تنتهي في)31)دجنبر)
  (8.000 شهر5) مبلغ  مقابل  ((0(2

درهم.
1007I

ARKAM WA HISSABAT

RYAN COFFEE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARKAM WA HISSABAT
9) شارع بوردو إقامة طه ، 0000)، 

الدار البيراء املغرب
RYAN COFFEE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة خليل مطرا2  و زنقة املتنبي - 

0000) الدار البيراء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.361339

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)06)أكتوبر)0)0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
  RYAN COFFEE الوحيد) الشريك 
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي تقاطع زنقة)

خليل مطرا2))و زنقة املتنبي)-)0000) 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيراء) الدار 

االزمة االقتصادية.
تقاطع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- و زنقة املتنبي) ( زنقة خليل مطرا2)

0000))الدار البيراء)املغرب.)
و عي2:

و) قيس  ( رضوا2) السيد)ة()
بليوط) سيد5  زنقة  (30 عنوانه)ا()
 (0000  13( الشقة) (13 الطابق)
)ة() كمصفي) املغرب  (Casablanca

للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)86)772.
1008I

AIT ALLA

ESPACE WISSAMEDINE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT ALLA
 3ÈME(ETAGE(N°303 MHAMID

 4  MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ESPACE WISSAMEDINE شركة 
ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شقة 

الطابق الثاني أسكجور رومية رقم 
20 مراكش - 20000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
11389(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (12
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.ESPACE WISSAMEDINE
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية
التفاوض

إستيراد وتصدير.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
رقم) رومية  أسكجور  الثاني  الطابق 
20)مراكش)-)20000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابورك اسماعيل):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابورك اسماعيل عنوانه)ا())
مراكش) (20 رقم) رومية  أسكجور 

20000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيد ابورك اسماعيل عنوانه)ا())
مراكش) (20 رقم) رومية  أسكجور 

20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
1009I

BETA FIDUCIAIRE

FAYOLLE CAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er(ETAGE, 18 PLACE(DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

FAYOLLE CAR شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل بن عبد هللا عمارة باريس طابق 
6 شقة رقم 19 شارع عالل بن عبد 
هللا عمارة باريس طابق 6 شقة رقم 

19 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
37099

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 فبراير) (11
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.FAYOLLE CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
عالل بن عبد هللا عمارة باريس طابق)
19)شارع عالل بن عبد) 6)شقة رقم)
شقة رقم) (6 هللا عمارة باريس طابق)

19 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوخة حسام)):))900)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بوخة حسام)):)900)بقيمة)

90.000)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( حسام) بوخة  السيد 
 36 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( حسام) بوخة  السيد 
 36 رقم) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

60000)وجدة املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1388.

1010I

Cabinet LAMRINI HADI

 STE IMPORT EXPORT TILAL

DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب

 STE IMPORT EXPORT TILAL

DU NORD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي رقم 178 العرو5 - 

0)))6 الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.3((7

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

1)0))تقرر حل) )))فبراير) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

 IMPORT EXPORT TILAL DU

 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (NORD

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا2  درهم 

شارع عبد الكريم الخطابي رقم)178 

املغرب) الناظور  (6(((0 (- العرو5)

نتيجة ل):)ال �صيء.

و حدد مقر التصفية ب شارع عبد)

(- العرو5) (178 الكريم الخطابي رقم)

0)))6)الناظور املغرب.)

و عي2:

و) يحياو5  ( دريس) السيد)ة()

العرو5) الجديد  حي  عنوانه)ا()

0)))6)الناظور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)18)مارس)

1)0))تحت رقم)77).

1011I

Cabinet LAMRINI HADI

 STE IMPORT EXPORT TILAL
DU NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب

 STE IMPORT EXPORT TILAL

DU NORD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي : شارع 

عبدالكريم الخطابي رقم 178 

العرو5 - 0)))6 الناظور املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

.3((7

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) ((0(1 01)مارس) املؤرخ في)

 STE IMPORT EXPORT TILAL

شركة ذات املسؤولية) (DU NORD

 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا2  درهم 

 178 شارع عبدالكريم الخطابي رقم)

املغرب) الناظور  (6(((0 (- العرو5)

نتيجة لال�صيء.

و عي2:

و) يحياو5  ( دريس) السيد)ة()

العرو5) الجديد  حي  عنوانه)ا()

0)))6)الناظور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)01)مارس)1)0))وفي شارع عبد)

(- العرو5) (178 الكريم الخطابي رقم)

0)))6)الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)18)مارس)

1)0))تحت رقم)78).

101(I

Cabinet LAMRINI HADI

STE AARBAJ MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب

STE AARBAJ MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي االدار5 

شارع املوحيدين رقم 1) بنطيب 

الدريوش - )10)6 الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(87

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.AARBAJ MED

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 (1 رقم) املوحيدين  شارع  االدار5 

بنطيب الدريوش)-))10)6)الدريوش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (00 ( (: محمد) أعرباج  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: يوسف) أعرباج  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  أعرباج  السيد 

الدريوش) وردانة  افيجوسا  دوار 

2)0)6)الدريوش املغرب.

أعرباج يوسف عنوانه)ا() السيد 
الدريوش) وردانة  افيجوسا  دوار 

2)0)6)الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  أعرباج  السيد 
الدريوش) وردانة  افيجوسا  دوار 

2)0)6)الدريوش املغرب
أعرباج يوسف عنوانه)ا() السيد 
الدريوش) وردانة  افيجوسا  دوار 

2)0)6)الدريوش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)26.
1013I

FIDUCIAIRE ELBOUNI

 SOCIETE GENERAL
ENGINES SARL AU

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE ELBOUNI
 N 28 RUE(ABOU(SOUFIANE

 CASABLANCA ، 20015،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE GENERAL ENGINES
SARL AU   شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم )) 

الطابق الثالث زنقة شيخ اإلسالم بن 
العربي العلو5  - 000)) الراشيدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.9807

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
تقرر) ((0(1 مارس) ((( في) املؤرخ 
محدودة) ( حل شركة ذات مسؤولية)
 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 
    GENERAL ENGINES SARL AU
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
 (( رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا2 
الطابق الثالث زنقة شيخ اإلسالم بن)
الراشيدية) (((000 (- ( العربي العلو5)
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الحصول) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 
على االمتياز التجار5 من اجل بداية)

املشروع.
 (( و حدد مقر التصفية ب رقم)
الطابق الثالث زنقة شيخ اإلسالم بن)
العربي العلو5))-)000))))الراشيدية))

املغرب.)
و عي2:

الجماني) ( السيد)ة()سيد5 حسنا)
 13 فيال) األميرات  زنقة  عنوانه)ا() و 
املغرب) ( الرباط) (10100 ( السوي�صي)

كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)194/2021.
1012I

SORMED MEDIA SARL AU

صورميد ميديا
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SORMED MEDIA SARL AU
 AV ALLAL BEN ABDELLAH
 IMM BUREAU ALLAL BEN
 ABDELLAH(N 42 ETAGE 4

 BUREAU(n 33 CHAMPS(DE
 COURSE(FES ، 30000، FES

Maroc
صورميد ميديا شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل بن عبد هللا إقامة مكاتب عالل 
بن عبد هللا رقم )2 الطابق 2 مكتب 
رقم 33 ملعب الخيل فاس  - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية  
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
6726(

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (07
مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

صورميد ميديا.
إصدار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املجالت و الصحف.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
عالل بن عبد هللا إقامة مكاتب عالل)
بن عبد هللا رقم))2)الطابق)2)مكتب)
رقم)33)ملعب الخيل فاس))-)30000 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: محمد) حرود5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السيد حرود5 محمد 

فاس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() السيد حرود5 محمد 

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1961.
101(I

شركة ابهوش للخدمات

SITL NEGOCE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االول رقم 02 العيو2 ، 70010، 

العيو2 املغرب

SITL NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  شارع 

محمد السادس زنقة املعال  عمارة 

الحكونية الشقة رقم )0 - 70000 

العيو2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

36(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (12

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SITL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.NEGOCE

إستيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

) ( الزراعية) األغذية  (– وتصدير.)

اإلبل،)) حليب  منتجات  كسكس،)

بيع املنتجات الخالية من الغلوتي2،)

تصنيع املعجنات الغذائية،املعلبة......

النسيج،)) ( والتوزيع،) التجارة  ( ( ((

منتجات) األحذية.) (، األلبسة)

إستيراد) (. اآلالت واملعدات) التجميل.)

اإللكترونية) الكهربائية،) املعدات 

جهاز) اإلضاءة.) تجارة  واملعلوماتية.)

األثاث وعناصر) الترشيح والتصفية.)

قطع غيار التبريد.) املكيف.) الديكور.)

استيراد) البصرية.) األلياف  منتجات 

مواد)BTP).)العجالت الهوائية لجميع)

الفئات..

شارع) ( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

عمارة) ( املعال) زنقة  السادس  محمد 

 70000  -  0( الحكونية الشقة رقم)

العيو2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
300.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 3.000 ( (: السيدة فاطمة اشوا2)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطمة أشوا2 عنوانه)ا()
الفيالت) منطقة  رشيد  موال5  حي 
العيو2) (70000 فيال مولود الخن�صي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
السيدة فاطمة اشوا2 عنوانه)ا()
الفيالت) منطقة  رشيد  موال5  حي 
العيو2) (70000 فيال مولود الخن�صي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) ((0 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيو2)

1)0))تحت رقم)1256/2021.

1016I

EL HAMZAOUI SLIMANE

STE JAB CHIGUANE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL HAMZAOUI SLIMANE
 RUE 19 N 32 AMALOU

 KHENIFRA ، 54000، KHENIFRA
MAROC

STE JAB CHIGUANE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  رقم 82 
حي  الزهراء سيد5 بوتزوكاغت 

خنيفرة املغرب - 2000) خنيفرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
3783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.JAB CHIGUANE SARL
اشغال) ( ( (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة البناء)و تفاوض.
رقم) ( (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
سيد5 بوتزوكاغت) الزهراء) ( حي) (82
خنيفرة) ((2000 (- املغرب) خنيفرة 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ((0 ( (: جبور5) ( السيدة ابتسام)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 ((0 ( (: جبور5) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
جبور5:)) الزهراء) فاطمة  السيدة 
0)))حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 ((0 ( (: اجيطا2) ( السيدة فاتحة)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

جبور5) ( ابتسام) السيدة 
عنوانه)ا())رقم)82)حي))الزهراء)سيد5)
 (2000 املغرب) بوتزوكاغت خنيفرة 

خنيفرة املغرب.
السيد لحسن جبور5 عنوانه)ا())
سيد5) الزهراء) ( حي) (82 رقم)
 (2000 املغرب) بوتزوكاغت خنيفرة 

خنيفرة املغرب.
جبور5) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا())رقم)82)حي))الزهراء)سيد5)
 (2000 املغرب) بوتزوكاغت خنيفرة 

خنيفرة املغرب.
اجيطا2) ( فاتحة) السيدة 
عنوانه)ا())رقم)82)حي))الزهراء)سيد5)
 (2000 املغرب) بوتزوكاغت خنيفرة 

خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
جبور5) ( ابتسام) السيدة 
عنوانه)ا())رقم)82)حي))الزهراء)سيد5)
 (2000 املغرب) بوتزوكاغت خنيفرة 

خنيفرة املغرب.

السيد لحسن جبور5 عنوانه)ا())
سيد5) الزهراء) ( حي) (82 رقم)
 82000 املغرب) بوتزوكاغت خنيفرة 

خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

1)0))تحت رقم)155/2021.
1017I

CABINET IBOUYEN

 ENTREPRISE AOUAL
CONFECTION TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET IBOUYEN
 BUREAU 18 RUE 3(

 ZERKTOUNI ، 90000، TANGER
MAROC

 ENTREPRISE AOUAL
CONFECTION TEXTILE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي الوردة 
1 زنقة 3) رقم 16 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

11(39(
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)
 ENTREPRISE AOUAL (:

.CONFECTION TEXTILE
ا2) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالخارج) او  باملغرب  تهدف  الشركة 
لحسابها و باملشاركة الخياطة) سواء)
بكل اشكالها صناعة املالبس الجاهزة)
االنتاج التعهد الثانو5 اعمال صنع)
املالبس النسيجية او غيرها استيراد)
جميع املواد االولية او نصف مجهزة)

من اجل تحويلها الى مواد جاهزة.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي الوردة)
90000)طنجة)  -  16 رقم) ((3 زنقة) (1

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يوسف عوال):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد محمد عوال):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( عوال) يوسف  السيد 
حي الوردة)1)زنقة)3))رقم)16 90000 

طنجة املغرب.
السيد محمد عوال))عنوانه)ا()حي)
 90000  16 رقم) ((3 زنقة) (1 الوردة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
عنوانه)ا() ( عوال) يوسف  السيد 
حي الوردة)1)زنقة)3))رقم)16 90000 

طنجة املغرب
السيد محمد عوال))عنوانه)ا()حي)
 90000  16 رقم) ((3 زنقة) (1 الوردة)

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)0))تحت رقم)1)212).

1018I

Cabinet LAMRINI HADI

SMOTIES CAR
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا الناضور ، 

000)6، الناضور املغرب
 SMOTIES CAR

شركة ذات مسؤولية  محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي حي روي�صي 
أزغنغا2 - 0)6)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1931

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (19

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.SMOTIES CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدو2 سائق.

عنوا2 املقر االجتماعي):)حي روي�صي)

أزغنغا2)-)0)6)6)الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 (00.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (.000 ( (: السيدة مختار5 فاطمة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة مختار5 فاطمة عنوانه)ا()

الناظور) (6(6(0 حي ادهريا ازغنغا2)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة مختار5 فاطمة عنوانه)ا()

الناظور) (6(6(0 حي ادهريا ازغنغا2)

املغرب

السيد بوقالة حسن عنوانه)ا()حي)

الناظور) (6(6(0 ازغنغا2) امشروبا 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)12)أبريل)

1)0))تحت رقم)0)7.

1019I
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CARREFOUR BUSINESS

 LE DESERT     لوديزير بوبر
PROPER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V(RUE(MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC
 LE DESERT     لوديزير بوبر

PROPER     شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع 
موال5 اسماعيل رقم 109 أرفود - 

00))) أرفود املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.87(7

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 دجنبر) ((2 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محمد صديقي)
 (0 أصل) من  اجتماعية  حصة  ((0
محمد)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بوصحابة بتاريخ)2))دجنبر)0)0).
سعيد حداني) )ة() السيد) تفويت 
 (0 أصل) من  اجتماعية  حصة  ((0
محمد) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بوصحابة بتاريخ)2))دجنبر)0)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 (0 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)1)0))تحت رقم)98.
10(0I

ABOU YASSER CONSEIL

STE DIGANA NÉGOCE-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC(N° 73,

 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH(MAROC
 STE DIGANA NÉGOCE-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 1227 
مكرر’ بلوك )3’ ملحاميد’ مراكش. 
مراكش. 20000 مراكش. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

113623
 (3 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.DIGANA NÉGOCE-SARL
بيع) (-/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الكهربائية بالتقسيط.
)/-)بيع العجالت بالتقسيط.

3/-)بيع املواد البناء..
عنوا2 املقر االجتماعي):)رقم)1227 
مراكش.) ملحاميد’) (’3( بلوك) مكرر’)

مراكش.)20000)مراكش.)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
((: الركني) الرحما2  عبد  السيد 
320)حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
السيد يوسف كديح):))330)حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
السيد عبد الرحيم النجمي):))330 

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الركني) الرحما2  عبد  السيد 
مبارك’) شارع  (’90 رقم) عنوانه)ا()
مراكش) (20000 مراكش.) سيبع’)

املغرب.
عنوانه)ا() كديح  يوسف  السيد 
امحاميد’) (’32 بلوك) (’1813 رقم)

مراكش.)20000)مراكش املغرب.
النجمي) الرحيم  عبد  السيد 
البودالي’) درب  (’1(6 رقم) عنوانه)ا()
مراكش) (20000 مراكش.) سيبع’)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الركني) الرحما2  عبد  السيد 
مبارك’) شارع  (’90 رقم) عنوانه)ا()
مراكش) (20000 مراكش.) سيبع’)

املغرب
عنوانه)ا() كديح  يوسف  السيد 
امحاميد’) (’32 بلوك) (’1813 رقم)

مراكش)20000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)6)9))1.
10(1I

STE FIDUCONFIANCE

 STATION SERVICE SIDI
BRAHIM

إعال2 متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 STATION SERVICE SIDI

BRAHIM  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية سيد5 ابراهيم II فاس  - 

30000 فاس املغرب .
»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 
.1(897

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)فبراير)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ5  (:1 رقم) قرار 
مايلي:))املوافقة على))تقرير اإلدارة عن)
الحسابات املصححة للسنة املنتهية)

في)31/12/2019)م
قرار رقم)):)الذ5 ينص على مايلي:)
)نتائج السنة املالية املنتهية في) إحالة)

31/12/2019

قرار رقم)3:)الذ5 ينص على مايلي:)

توزيع األرباح

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

بند رقم)0:)الذ5 ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1872/021.

10((I

FICAGEST

NEW TRAMDEC
شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FICAGEST

 Q.I(SIDI(GHANEM(N°88 ETAGE

APPT(N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc

NEW TRAMDEC شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد عمارة 

رقم 109 شقة رقم 23 الطابق 

الثالث  - 20000 مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.109089

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

املؤرخ في)18)مارس)1)0))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة) الخطابي  الكريم  عبد  »شارع 

 23 109)شقة رقم) جواد عمارة رقم)

مراكش) (20000 (- ( الثالث) الطابق 

الصناعي سيد5) »الحي  إلى) املغرب«)

الطابق االول مكتب) (1(8 غانم رقم)

رقم))3 - 20100)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((1 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)26)3)1.

10(3I
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KHM CONSULTING

TOUT EST LEÇON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة  ايت  باعمرا2 املمر ب 

الطابق االول  الرقم 106 تقاطع 
شارع محمد الخامس و املقاومة ، 

0)00)، الدار البيراء املغرب
TOUT EST LEÇON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 07) 

شارع الزرقطوني رقم2  - 60)0) 
الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 
2998(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOUT(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

.EST LEÇON
خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
استشارية إدارية للتدريب والتطوير)

الشخ�صي لعلم النفس.
 (07 (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 (0(60  - رقم2   الزرقطوني  شارع 

الدارالبيراء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة كنزة حجي العزيز5)):)))29 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة كاثرين رماتو سيكو):)))29 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
((: جاد مهد5 بن احميدة) ( السيد)
10)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العزيز5) حجي  كنزة  السيدة 

طريق) (19 تجزئة اوبا رقم) عنوانه)ا()

البيراء) ( الدار) ((0((0 ( ازمور انفا)

املغرب.

احميدة) بن  مهد5  جاد  السيد 

البحرية) ممرات  اقامة  عنوانه)ا()

عي2) (10 الشقة) (2 طابق) د  عمارة 

الدئاب)0180))الدارالبيراء)املغرب.

سيكو) رماتو  كاثرين  السيدة 
كور5) ومار5  بيير  زنقة  (( عنوانه)ا()

شقة)7 0)03))الدار البيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

احميدة) بن  مهد5  جاد  السيد 

البحرية) ممرات  اقامة  عنوانه)ا()

عي2) (10 الشقة) (2 طابق) د  عمارة 

الدئاب)0180))الدار البيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)163)77.

10(2I

SOLUCIA EXPERTISE

 NORTH AFRICA METAL

MINERALS
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

 NORTH AFRICA METAL

MINERALS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 

املعاريف - 0330) الدار البيراء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

 (001(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 NORTH AFRICA METAL (:

.MINERALS

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعاد2 والتجارة الدولية في املنتجات)

املعدنية.
 11 رقم) (: عنوا2 املقر االجتماعي)
الخامس,) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

البيراء) الدار  ((0330 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ليو بينج):))30)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة).

حصة) (70 ( (: السيد ال5 كويهونج)

بقيمة)100)درهم للحصة).

900)حصة) ( (: السيد لي هويزهاو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الصي2)) السيد ليو بينج عنوانه)ا()

10000)الصي2 الصي2.

عنوانه)ا() كويهونج  ال5  السيد 

الصي2))10000)الصي2 الصي2.

عنوانه)ا() هويزهاو  لي  السيد 

الصي2))10000)الصي2 الصي2.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

الصي2)) السيد ليو بينج عنوانه)ا()

10000)الصي2))الصي2)

عنوانه)ا() كويهونج  ال5  السيد 

الصي2))10000)الصي2))الصي2)

عنوانه)ا() هويزهاو  لي  السيد 

الصي2))10000)الصي2))الصي2).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)0)))77.

10((I

MATAHRI ABDERRAHIM

TRANS SALBER
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

)10 زنقة وليلي حي السالم بركا2 ، 

63300، بركا2 املغرب

TRANS SALBER  شركة ذات 

مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 1623 

تجزئة برج اولوت  - 63300 بركا2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

77((

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (1(

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

. SALBER

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمتعة الغيراملصحوبة)

نقل البرائع وطنيا ودوليا).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

 63300 (- ( تجزئة برج اولوت) (1623

بركا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد عز الدين صالحي):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عز الدين صالحي عنوانه)ا()
زنقة تنغير رقم)8)ملك الحاج معمر حي)

املحمد5)63300)بركا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد عز الدين صالحي عنوانه)ا()
زنقة تنغير رقم)8)ملك الحاج معمر حي)

املحمد5)63300)بركا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)228/2021.

10(6I

فيكوجيس

EDDAHMANI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوجيس

23 زنقة موريطانيا الشقة 2 جيليز ، 

20000، مراكش املغرب

EDDAHMANI FRERES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي وسط 

سيد5 املختار شيشاوة  - 21000 

شيشاوة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

177(

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  ((0(1 يناير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.EDDAHMANI FRERES

بقالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجملة و نقل برائع الغير.

وسط) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
 21000 (- ( شيشاوة) املختار  سيد5 

شيشاوة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (00 ( (: ( السيد محمد الدحماني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 (00 ( (: الدحماني) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدحماني)) محمد  السيد 
زنقة يعقوب املريني عمارة) عنوانه)ا()
الشتو5) الحي  (16 رقم) تاشفي2  ابن 

مراكش))20000)مراكش املغرب.
السيد هشام الدحماني عنوانه)ا()
 21000 ( املختار) سيد5  األمل  حي 

شيشاوة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:
الدحماني)) محمد  السيد 
زنقة يعقوب املريني عمارة) عنوانه)ا()
الشتو5) الحي  (16 رقم) تاشفي2  ابن 

مراكش))20000)مراكش املغرب
السيد هشام الدحماني عنوانه)ا()
 21000 املختار) سيد5  األمل  حي 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت))بتاريخ))1)أبريل)

1)0))تحت رقم)81/2021.
10(7I

SOUHAL CONSULTING

AYHAM KECH
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AYHAM KECH شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا2 مقرها االجتماعي شارع 
الحسن الثاني عمارة وردة 8 املخز2 

رقم 6  - 20000 مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.92723

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(0 فبراير) (03 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
توزيع املواد الغذائية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) ((0 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم)3172)1.

10(8I

COMPTE A JOUR

  INTERNATIONAL FREIGHT
SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

  INTERNATIONAL FREIGHT
SYSTEM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي 9 بالص 

اليسير اقامة منصورية طابق 1 رقم 
) - 0000) الدار البيراء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.11(397
بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))0)فبراير)1)0))تقرر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)
الكائن بالعنوا2 حي عاريض سكتور)
))زنقة)163 - 000)6)الناظور املغرب)
بودومة) و املسير من طرف السيد)ة()

محمد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)01)أبريل)

1)0))تحت رقم))62.

10(9I

SOUHAL CONSULTING

MONICA HEELS
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MONICA HEELS

 شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد

)في طور التصفية(

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي الرقم 

7 عملية تانسيفت ) املسيرة 1  - 

20000 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(97(9

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

1)0))تقرر حل) 03)فبراير) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)

   MONICA HEELS الشريك الوحيد)

مبلغ رأسمالها)80.000)درهم وعنوا2)

عملية) (7 الرقم) اإلجتماعي  مقرها 

 20000  -   1 املسيرة) (( تانسيفت)

الوضعية) (: مراكش املغرب نتيجة ل)

املالية الصعبة و املنافسة الشرسة).

الرقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -   1 املسيرة) (( تانسيفت) عملية  (7

20000)مراكش املغرب.)

و عي2:

و) ( محجوبي) ( خالد) السيد)ة()

مراكش) (20000 مراكش) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتراء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)0))تحت رقم))317)1.

1030I
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FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

LUX CAFTAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage  fes(vn ، 30000
فاس املغرب

LUX CAFTAN  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي رقم 20 
بلوك ) تجزئة برج سهرج كناوة فاس 

- 30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار5 
.29831

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((0(1 مارس) (03 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مراد) ( لعرباني) )ة() تفويت السيد)
330)حصة اجتماعية من أصل)330 
الناصر5)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

رشيد بتاريخ)01)مارس)1)0).
مراد) ( لعرباني) )ة() تفويت السيد)
330)حصة اجتماعية من أصل)330 
املسكيني)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

يونس بتاريخ)01)مارس)1)0).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)0))تحت رقم)1790.
1031I

FESCONE

MEDAILLON AUTO
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FESCONE
 RUE(NATIONALE ، 20300، (1

CASABLANCA MAROC
MEDAILLON AUTO شركة ذات 
مسؤولية  محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوا2 مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية اقامة شهرزاد 3 الطابقق) 
رقم  ))النخيل - 00)0) 

الدارالبيراء  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار5 
.21(9(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 
املؤرخ في)7))يوليوز)0)0))تقرر حل)
شركة ذات مسؤولية))محدودة ذات)
 MEDAILLON الوحيد) الشريك 
 100.000 رأسمالها) مبلغ  ( (AUTO
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا2  درهم 
 3 شهرزاد) اقامة  سومية  زنقة 
 (0(00 (- ))النخيل) ( الطابقق))رقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  ( الدارالبيراء)

شركة غير نشيطة.
زنقة) ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سومية 
  (0(00 (- النخيل) ((( ( ( رقم) ( ((

الدارالبيراء))املغرب.)
و عي2:

عامر) فهد  ( ( محمد) السيد)ة()
بن) الزبير  77زنقة  عنوانه)ا() و 
 (0000 السوداء) الصخور  العوام 
)ة() كمصفي) املغرب  ( الدارالبيراء)

للشركة.
الحدود) اإلقتراء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

شتنبر)0)0))تحت رقم)218)72.

103(I

BCNG

 AFRICA LOGISTICS &
SERVICES

شركة الترامن
تغيير تسمية الشركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(6(

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

  AFRICA(LOGISTICS & SERVICES

شركة الترامن

وعنوا2 مقرها االجتماعي 8)1 

شارع أنفا الطابق 6 الدار البيراء - 

0)00) الدار البيراء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار5 

1(3667

بمقت�صى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((0(1 فبراير) ((( املؤرخ في)

 AFRICA« من) الشركة  تسمية 

إلى) (« (LOGISTICS( &( SERVICES

 EOLIS( MAROC( LOGISTICS( &«

. «SERVICES

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

أبريل)1)0))تحت رقم)328)77.

1033I

QUALICIA CONSULTING

MEKEMBALLAGE SARL
إعال2 متعدد القرارات

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

MEKEMBALLAGE SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا2 مقرها االجتماعي: رقم 7) 

اقامة قصر السوق ويسال2 مكناس 

- 0000) مكناس املغرب.

»إعال2 متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار5: 

.(002(

بمقت�صى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)3))مارس)1)0)

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ5 ينص على مايلي:)

ملك) في  كانت  التي  حصة  (300 بيع)

للسيدة جلباب) معتز  السيد جلباب 

زنقة النهرة  بحي  الساكنة  سهير 

انزكا2، الدشيرة  (3( رقم) (300(   

)و اسناد تسيير الشركة للسيد غزال)

ياسي2 الساكن باقامة الر�صى)1)شقة)

1))شارع الجيش امللكي م ج مكناس)

للشركة) السابق  املسير  محل  ليحل 

بعمارة) الساكن  معتز  السيد جلباب 

شارع الزرقطوني م) (1 الصحة شقة)

ج مكناس

وتبعا لذلك تم تعديل مقتريات)

النظام األسا�صي التالية:)

الذ5 ينص على) (:1(-21 بند رقم)

حصة التي كانت في) (300 بيع) مايلي:)

للسيدة) معتز  جلباب  السيد  ملك 

النهرة) بحي  الساكنة  سهير  جلباب 
)3)الدشيرة انزكا2،) )300)رقم) زنقة)

و اسناد تسيير الشركة للسيد غزال)

ياسي2 الساكن باقامة الر�صى)1)شقة)

1))شارع الجيش امللكي م ج مكناس)

للشركة) السابق  املسير  محل  ليحل 

بعمارة) الساكن  معتز  السيد جلباب 

شارع الزرقطوني م) (1 الصحة شقة)

ج مكناس

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)0))تحت رقم)083).

1032I

cabinet jdaini

 BUREAU D›ETUDE

TECHNIQUE HANFOURI
شركة ذات مسؤولية  محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

 BUREAU D›ETUDE TECHNIQUE

HANFOURI شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي  66 شارع 

اليرموك حي االمل بركا2 - 63300 

بركا2 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية  

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار5 : 

7729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)

القانو2) إعداد  تم  ((0(1 أبريل) (01

مسؤولية)) ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  ( مسؤولية)

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

 BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE

.HANFOURI

*مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات الهندسية.

عنوا2 املقر االجتماعي):))66)شارع)

 63300 (- بركا2) االمل  حي  اليرموك 

بركا2 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد احمد هنفور5)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد هنفور5 عنوانه)ا())

بركا2) االمل  حي  اليرموك  شارع  (66

63300)بركا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

السيد احمد هنفور5 عنوانه)ا())

بركا2) االمل  حي  اليرموك  شارع  (66

63300)بركا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((0 بتاريخ) ( ببركا2) االبتدائية 

1)0))تحت رقم)221/2021.

103(I

BENCAROS

بنكروس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BENCAROS

 BD HAJ AHMED MEKOUAR

 RES KARIM AINSEBAA

 CASABLANCA ، 20800،

CASABLANCA MAROC

بنكروس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي علي 

ديفجير عي2 سبع الدارالبيراء - 

0800)  الدارالبيراء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

79097

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�صى)
القانو2) إعداد  تم  (199( ما5) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

بنكروس.

اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املقطورات.

علي) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 

(- الدارالبيراء) سبع  عي2  ديفجير 

0800)))الدارالبيراء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) العالي  عبد  السيد 
 7 رقم) (1 الفوارات) شارع  عنوانه)ا()

0800)))الدارالبيراء)املغرب.

الغوتي امينة عنوانه)ا() ( السيدة)

علي ديفجير عي2 سبع الدارالبيراء)

0800)))الدارالبيراء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

مصطفى) العالي  عبد  السيد 
 7 رقم) (1 الفوارات) شارع  عنوانه)ا()

0800))الدارالبيراء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيراء) التجارية 

يونيو))199)تحت رقم)2729)1.
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CANOCAF SARL

FAYDA TEXTILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظور

MAROC

FAYDA TEXTILE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي أميرة 1، 

حي املطار  - 000)6 الناظور  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

(1973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�صى)
تم إعداد القانو2) ((0(1 مارس) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAYDA(:(اإلقتراء)بمختصر تسميتها

. TEXTILE

/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستعملة) املنسوجات  تدوير  عادة 

منتجات) وجميع  املالبس  وصناعة 

النسيج))/االستيراد و التصدير.

(،1 أميرة) (: عنوا2 املقر االجتماعي)

حي املطار))-)000)6)الناظور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 300 ( (: ( حسن) رشيد5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: محمد) الحداد5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 (00 ( (: السيد الحمداو5 محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد زريوح أحمد)):))00))حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا() السيد رشيد5 حسي2)

الناظور)) (6(000 ( املركز) تزطوطي2 

املغرب.

السيد الحداد5 محمد عنوانه)ا()

حي عريض))0)تجزئة النجاح))000)6 

الناظور))املغرب.

محمد) الحمداو5  السيد 

عنوانه)ا()حي الفطواكي زنقة ازير رقم)

)) 000)6)الناظور))املغرب.

عنوانه)ا() أحمد  زريوح  السيد 

 6(000 ( بويفرور) بني  لعسارة  دوار 

الناظور))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير5 الشركة:

)عنوانه)ا() السيد رشيد5 حسي2)

الناظور)) (6(000 ( املركز) تزطوطي2 

املغرب

السيد الحداد5 محمد عنوانه)ا()

حي عريض))0)تجزئة النجاح))000)6 

الناظور))املغرب.

محمد) الحمداو5  السيد 

عنوانه)ا()حي الفطواكي زنقة ازير رقم)

)) 000)6)الناظور))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)06)أبريل)

1)0))تحت رقم)678.

1037I
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BOUKHRIS(&ASSOCIES

 SOCIETE

 D’AMENAGEMENT ET

 DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE D’AMENAGEMENT

 ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

شــــــركة مـــــــساهمة

 في شخص ممثلها القانوني 

رأسمالها 00.000.000).1

الكائن مقرها االجتماعي بزاوية 

مهد5 بنباركا و زنقة أوجينيا، حي 

الرياضـ  الرباط

ذات السجل التجار5 عدد67)86 

التعريف الرريبي 72))332

العام) الجمع  محرر  بموجب 

 1( بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

فبراير0)0)،)تقرر ما يلي):

رفع رأسمال الشركة بقدر) (-

من) لرفعه  درهم،) (800.000.000

مبلغ) الى  700.000.000درهم  مبلغ)

00.000.000).1))درهم

محرر) بموجب  (-

 18 بتاريخ) املنعقد  االدارة  مجلس 

مارس1)0)،)تقرر ما يلي:

االنجاز) معاينة  (-

الشركة) رأسمال  لرفع  النهائي 

لرفعه) درهم،) بقدر800.000.000)

الى) 700.000.000درهم  مبلغ) من 

مبلغ)00.000.000).1درهم.

النظام) من  (6 الفصل) تحيي2 

األسا�صي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجار5 

بتاريخ) (11(890 بالرباط تحت عدد)

19)أبريل)1)0).
ملخص قصد النشر
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FIDUCIAIRE OTHMANE

CORVUSE SERVICE
شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

 CORVUSE SERVICE

 شركة ذات مسؤولية  محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي محل 

تجار5 زنقة عمر ابن عاص بلوك 

ب اقامة الهدى القنيطرة - 12000 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار5 

.(998(

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�صى 

تمت) ((0(1 أبريل) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محجوب اكا2) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()فريد)

اكا2 بتاريخ)09)أبريل)1)0).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)09)أبريل)

1)0))تحت رقم)212).

1039I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

LES HOTELS MAHD SALAM
إعال2 متعدد القرارات

LES HOTELS MAHD SALAM

شــــــركة مـــــــساهمة

 رأسمالها 00).18).107.) درهم

الكائن مقرها االجتماعي بشارع 

الحسن الثانيـ  الدار البيراء

ذات السجل التجار5 عدد 03)3)

التعريف الرريبي 1029172

العام) الجمع  محرر  بموجب 

 31 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

دجنبر0)0)،)تقرر ما يلي):

حول) املدقق  قرار  على  املوافقة 

قرار التحويل،

املوافقة على تقرير إدارة التسيير،

شركة) إلى  الشركة  تحويل 

مساهمة،

جديد) أسا�صي  نظام  إعتماد  (-

للشركة بعد قرار التحويل إلى شركة)

مساهمة،

و) اإليداع  صندوق  تعيي2  (-

في شخص ممثلها القانوني) التدبير،)

السيد مامو2 لحليمي علمي)،)السادة)

ملريني،) عمر  علمي  لحليمي  مامو2 

السيدات) و  كركر5  رشيد  محمد 

غزال2 خلوفي و ليلى بنسودة،)بصفتهم)

متصرفي2،

بصفة) (Coopers مكتب) تعيي2  (-

مدقق للحسابات.

مجلس) محرر  أول  بموجب 

االدارة)،)تقرر ما يلي:

لحليمي) مامو2  السيد  إنتخاب  (-

مجلس) رئيس  منصب  في  العلمي 

اإلدارة،

في) زاكي  حاتم  السيد  تعيي2  (-

منصب املدير العام.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجار5 

 772929 تحت عدد) بالدار البيراء)

بتاريخ)19)أبريل)1)0).

ملخص قصد النشر
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ALTERNATIVES(AUDIT(&(EXPERTISE

MKIPROMO TANGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MKIPROMO TANGER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا2 مقرها اإلجتماعي إقامة 

باهية، زاوية شارع عبد هللا كنو2 

و زنقة ريبيرا، الطابق 2 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجار5 : 

)33)11بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ)
في)18)مارس)1)0))تم إعداد القانو2)

األسا�صي لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتراء)

.MKIPROMO TANGER

غرض الشركة بإيجاز):)التشييد و)

البناء)و األنشطة العقارية).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا2 
الباهية،)زاوية شارع عبد هللا كنو2 و)
زنقة ريبيرا،)الطابق)2 - 90000)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 600 (: حنا2) القاسمي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 (: محمد) القادر5  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة القاسمي حنا2 عنوانه)ا()
رقم) ألطاميرا،) مجموعة  كاليفورنيا،)

12 90000)طنجة املغرب.

السيد القادر5 محمد عنوانه)ا()
رقم) ألطاميرا،) مجموعة  كاليفورنيا،)

12 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير5 الشركة:

السيدة القاسمي حنا2 عنوانه)ا()
رقم) ألطاميرا،) مجموعة  كاليفورنيا،)

12 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

1)0))تحت رقم))))3.

1021I
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املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع رقم : 1/12)0)

حساب رقم : 3116
تلقته) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
االستاذة ابتسام خودار املوثقة بفاس)
نونبر) (30 و) ((0(0 نونبر) ((0 بتاريخ)
نونبر) (30 بتاريخ) واملسجل  ((0(0

.(0(0
البائع):

سعد برادة))))C63076)))))الساكن)))
الجديدة) املدينة  ننبر  (16 زنقة) (62

فاس.
دنيا برادة))))C6(2(27)))))الساكن)))
الجديدة) املدينة  ننبر  (16 زنقة) (62

فاس.
)املشتر5):

     GALLERIE EL KHATTABI
عبد) بشارع  الساكن  (B11((90
محمد) يمثلها  ((0 الخطابي) الكريم 

بنجلو2.
بيع اصل تجار5):

 ET  96796 لالصل التجار5 رقم)
.(3(72

الكائن ب):)2))زنقة)))شارع محمد)
الخامس املدينة الجديدة فاس.

بثمن قدره):)600.000.
اجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
الثانية) النشرة  تاريخ  من  يوما  (1(

بالجريدة الرسمية.
اإلعال2 األول

عن رئيس كتابة الربط)

السيد املصطفى خطابي

4 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجار5

إشهار عقد تفويت أصل تجار5
ملف بيع 1)0)/10
حساب خاص 3018

بمقت�صى عقد عرفي مصادق على)
إمراء)األطراف بتاريخ)))مارس)1)0) 
مارس) (11 بتاريخ) بفاس  ومسجل 
1)0))باع السيد لحلو عبد الحق رقم)
الساكن) (C1276 الوطنية) بطاقته 
بفاس)18)زنقة رفاعي طنطاو5 شارع)

عالل بن عبد هللا م.ج.

للسادة):

رقم) الرحيم  عبد  حسني  ازمي 

بطاقته الوطنية)C196808)والساكن)

1  بفاس شارع القرويي2 زنقة اركا2)

 8 الشقة) (10( الرقم) زهير  إقامة 

نرجس ب.

ازمي حسني محسن رقم بطاقته)

والساكن بفاس) (C39(817 الوطنية)

 60 رقم) فيال  البديع  حدائق  تجزئة 

عي2 الشقف موال5 يعقوب.

بفاس) املستغل  التجار5  األصل 

ابراهيم) الحي الصناعي سيد5  (808

درهم) ألف  خمسمائة  (: قدره) بثمن 

الشروط) حسب  درهم  ((00.000

املنصوص عليها بعقد البيع.

هذا) يقيد  لم  أنه  البائع  صرح 

األصل التجار5 في اسمه في السجل)

التجار5.

الربط) بكتابة  التعرضات  تقبل 

باملحكمة التجارية بفاس داخل أجل)

ال يتعدى خمسة عشر يوما ابتداء)من)

النشرة الثانية.

اإلعال2 الثاني

عن رئيس كتابة الربط

سعيد ابن سليما2

2 مكرر

املحكمة التجارية بفاس

ملف البيع رقم : 1/13)0)

حساب رقم : 3110

نص االشهار
سعد) ذ.) ( توثيقي) بمقت�صى عقد 

 17 بتاريخ) ( بفاس) املوثق  السقاط 

 18 واملسجل بتاريخ) (،(0(0 ديسمبر)

مارس)1)0)،

البائع):

 C3((93( الخطابي) محمد 

عمارة الحبابي شارع) (6 الساكن رقم)

 ( الطابق) (6 رقم) الشقة  الجوال2 

الليدو.

املشتر5):

حسن املالكي)C20(639)الساكن)

شارع ابن الخطيب قرب االزهر) (71

الشقة رقم)6)عمارة)71)فاس.

بيع أصل تجار5):)

االصل التجار5 رقم))02)3.

الكائن ب):)98)شارع سن لو5 حي)

السعادة)))فاس.

بثمن قدره):)80.000).

أجل) داخل  التعريرات  وتقبل 

الثانية) النشرة  تاريخ  من  يوما  (1(

بالجريدة الرسمية.

اإلعال2 الثاني
عن رئيس كتابة الربط

السيد املصطفى خطابي

114 مكرر

املحكمة  التجارية الرباط
شعبة صعوبات املقاولة

ملف تصفية قرائية

ملف عدد : 013)/)1

ملف أمر توزيع عدد : 

(06/8302/(0(1

بيا2 بإيداع 

أمر توزيع منتوج بيع منقوالت
شركة لي أطوليي دوالنجر5

)املادة 668 من مدونة التجارة(

املعنيي2) األطراف  علم  في  ليكن 

أنه قد تم إيداع أمر توزيع منتوج بيع)
منقوالت شركة لي أطوليي دوالنجر5)

الخاضعة للتصفية القرائية بكتابة)

التجارية) املحكمة  لدى  الربط 

بالرباط شعبة صعوبات املقاولة بناء)

عليه،)وتطبيقا ملقتريات املادة)668 

لألطراف) يمكن  التجارة  مدونة  من 

فيه) الطعن  التوزيع،) بهذا  املعنني2 

يوما) (1( أجل) داخل  باالستئناف 

من تاريخ نشر هذا البيا2 بالجريدة)

الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الربط

8

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 1)0)/12

حساب : 3313
منصور) نايت  (: األول) الطرف 
البطاقة) رقم  املنعم  عبد  سماللي 
 A 231137 الوطنية) التعريف 
الثاني) الطرف  الجنسية  مغربي 
 GRAND ANGLE DE VUE شركة)
ممثلها القانوني نايت منصور) (SARL
التجار5) املنعم األصل  سماللي عبد 
شارع سيد5) (( (: العنوا2) نظارتي،) (:
محمد بنعبد هللا الرباط رقم السجل)

التجار5):)100168.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجار5  السجل 
)1)يوما من صدور) بالرباط إلى غاية)

اإلعال2 الثاني.
اإلعال2 األول

)رئيس مصلحة السجل التجار5

27 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 9)/1)0)
حساب رقم : 67)3

الطرف األول):
رقم بطاقة) قباج بوزيا2 حورية،)
التعريف الوطنية):)A91061)مغربية)

الجنسية.
الطرف الثاني):

 PHARMACIE HOURIA شركة)
(: القانوني) ممثلها  (BAAJ SARL AU

قباج بوزيا2 حورية.
PHARMACIE(:(5األصل التجار

متجر) تجار5  مركز  (: العنوا2)
وشارع) زعير  طريق  زاوية  السوي�صي 
الحوز الرباط،)رقم السجل التجار5):)

.(6990
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجار5  السجل 
 (1(( بالرباط إلى غاية خمسة عشر)

يوما من صدور اإلعال2 الثاني.
اإلعال2 األول

رئيس مصلحة السجل التجار5

94 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 1)0)/0)
حساب رقم : 8)32.

الطرف األول):
محمد ياسي2 جالل.

(: رقم البطاقة التعريف الوطنية)
BE698868،)مغربي الجنسية.

 STE شركة) (: الثاني) الطرف 
 PHARMACIE LA REUSSITE

.JALAL
ياسي2) محمد  (: القانو2) مسيرها 

جالل.
مغربي الجنسية.

األصل التجار5):)صيدلية.
العنوا2):)الرباط زنقة)3)حي الفرح)

رقم)88.
رقم السجل التجار5):)2)7)7.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجار5  السجل 
 1( عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعال2 الثاني.

اإلعال2 الثاني
رئيس مصلحة السجل التجار5

3 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : ))/1)0)

حساب رقم : 3233
محمد فكر5 بن) (: الطرف االول)
(: الوطنية) البطاقة  رقم  هللا،) عبد 

A123230)مغربي الجنسية.
 FIKRI شركة) (: الثاني) الطرف 
 BENABDALLAH ARCHITECTES
بن) فكر5  محمد  (: القانو2) مسيرها 

عبد هللا مغربي الجنسية.
االصل التجار5):)الهندسة.

 16 زنقة) (10 الرباط) (: العنوا2)
نوفمبر عمارة)))اكدال غير مسجل في)

السجل التجار5.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجار5  السجل 
 1( عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعال2 الثاني.

اإلعال2 الثاني
رئيس مصلحة السجل التجار5

4 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 1)0)/10

حساب رقم : 90)3

الطرف االول):)عبد السالم جعفر

(: الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 

A136307)مغربي الجنسية.

جامع اسرا2 رقم) (: الطرف الثاني)

 A67(673(:(البطاقة التعريف الوطنية

مغربي الجنسية.

األصل التجار5):)بيع املواد الغذائية)

العنوا2):)البيتات رقم)88)حي يعقوب)

املنصور الرباط.

رقم السجل التجار5):)9660).

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجار5  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشر))1)يوما)

من صدور اإلعال2 الثاني.

اإلعال2 الثاني
رئيس مصلحة السجل التجار5

6 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 1/02)0)

حساب رقم : 3121

الطرف األول):

فاطنة اربيجة،)رقم بطاقة التعريف)

الوطنية):)A(2((19)مغربية الجنسية.

الطرف الثاني):

حنا2 العلمي،)رقم بطاقة التعريف)

مغربية) (AB(11708 (: الوطنية)

الجنسية.

املالبس) بيع  (: التجار5) األصل 

املستعملة.

العنوا2):)زنقة وقاسة رقم)97)املالح)

الرباط رقم السجل التجار5):)109110.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجار5  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشر)))1()يوما)

من صدور اإلعال2 الثاني.

اإلعال2 الثاني
رئيس مصلحة السجل التجار5

11 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
تحويل شخص طبيعي إلى شخص 

معنو5
ملف رقم 1)0)/))

حساب : 1700
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
تم تحويل الشخص) ((0(1 يناير) ((0
الحامل) السعيد5  سومية  الذاتي 
 C رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
376)26)واملسجلة بالسجل التجار5)
شخص) إلى  (376(0 رقم) تحت 
 PHARMACIE اسم) تحت  معنو5 
في) شركة  (CORNETTE SARL AU
رقم) مقرها  الكائن  التأسيس  طور 
10)ساحة عبد الكريم الخطابي م ج)

مكناس.
التجار5) األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة))).2))38)))درهم.
لذلك فإ2 جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الربط  بكتابة  أ2 توضع 
التجارية بمكناس داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  يوما  (1( عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الربط

املحكمة التجارية بمكناس

96 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتب التصفية والتسوية القرائية

اشعار
 STE PARA IMMOBILIER

SARL
في شخص ممثلها القانوني

السجل التجار5 رقم : 3701)
الصادر) الحكم  بمقت�صى 
رقم) امللف  في  ((0(1 ابريل) (8 بتاريخ)
2020/8301/69)رقم الحكم)2021/4 

قرت املحكمة التجارية بطنجة.
التسوية) مسطرة  بفتح 
شركة) مواجهة  في  القرائية 
في) ( (PARA IMMOBILIER SARL
قرائيا) القانوني  ممثلها  شخص 
املذابح) زنقة  ((0 االجتماعي) مقرها 
طنجة) (13 رقم) أ  مونابوليو  اقامة 
 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في

 11)ديسمبر)019).

الزنطار5) محمد  السيد  تعيي2 

قاضيا منتدبا والسيد محمد سعيد)

الحجاجي قاضيا منتدبا نائبا والسيد)

احمد بورباع سنديكا.

الدائني2) من  فاملطلوب  وعليه 

املعي2) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعه تترمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

هذا) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  اجل 

طبقا) الرسمية  بالجريدة  االشعار 

للمادة)82).

9

املحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم : 1/37)0)
ملف تفويت أصل تجار5

عن طريق البيع
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الربط 

 ( أنه بمقت�صى عقد موثق مؤرخ في)

باع السيد علي وعمر) ((0(1 فبراير)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بطنجة) الساكن  (S 802333 رقم)
زنقة بني املصطلق) (( حي االدريسية)
واملسجل بالسجل التجار5) (36 رقم)

مجموع) (،27(1( رقم) بطنجة تحت 

األصل التجار5 الكائن بطنجة ملتقى)
رضوا2) إقامة  والعراق  لبنا2  زنقة 

 SALON DE شعار) يحمل  والذ5 

السيد) لفائدة  (THE MARBELLA
لبطاقة) الحامل  زعبولي  زكرياء)

 K 3(10(7 رقم) الوطنية  التعريف 
التجار5) األصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إجمالي قدره) البيع  موضوع 

00.000))خمسمائة ألف درهم.

تقدم) التعرضات  فإ2  وعليه 

داخل) املحكمة  بهذه  الرط  بكتابة 

أجل))1)يوما ابتداء)من تاريخ النشر)

82)وما يليه من) الثاني طبقا للفصل)

مدونة التجارة.
اإلعال2 األول

عن))رئيس كتابة الربط

خديجة أقشور

72 مكرر
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املحكمة التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجار5 عن طريق 

البيع

ملف رقم : 2)/1)0)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الربط 

في مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�صى   أنه 

أحمد) السيد  باع  (،(0(1 يناير) ((7

التعريف) لبطاقة  الحامل  الكنفاو5 

الساكن) (K(1826 عدد) الوطنية 

العمرا2) السانية تجزئة  بطنجة حي 

واملسجل بالسجل التجار5) ((8 رقم)

مجموع) (،821(0 رقم) بطنجة تحت 

حي) بطنجة  الكائن  التجار5  األصل 

والذ5) (2 كلم) املطار  طريق  مسنانة 

 DROGUERIE MIRA شعار) يحمل 

لفائدة السيد ايوب ملتوني) (،NOUR

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

قيمة) وحددت  (،K(06((( رقم)

األصل التجار5 موضوع البيع في مبلغ)

)ثالثمائة) (310.000 قدره) إجمالي 

وعشرة آالف()درهم.
وعليه فإ2 جميع التعرضات تقدم)
بكتابة الربط بهذه املحكمة داخل)
أجل))1)يوما ابتداء)من تاريخ النشر)
ومايليه من) (82 الثاني طبقا للفصل)

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الربط

98 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف تفويت حق الكراء عن طريق 

البيع

ملف رقم 6)/1)0)

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الربط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�صى  أنه 

تم بيع حق) (،(0(1 فبراير) و)1) (11

الكراء)لألصل التجار5 الكائن بتجزئة)

طوبورباط)))رقم)0))طنجة اململوك

 MAMBA GLAS املسماة) للشركة  (
التجار5) بالسجل  واملسجلة  (SARL
بواسطة) (623(9 بطنجة تحت رقم)
ممثلها القانوني السيد الشعال عبد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الحميد،)
لفائدة) (L10(70( رقم) الوطنية 
السيد علي مستقيم،)الحامل لبطاقة)
 K232200 رقم) الوطنية  التعريف 
األصل) كراء) حق  قيمة  وحددت 
التجار5 موضوع البيع في مبلغ إجمالي)

قدره)00.000))))مائتي ألف()درهم.
وعليه فإ2 جميع التعرضات تقدم)
بكتابة الربط بهذه املحكمة داخل)
يوما ابتداء) ()1(( أجل خمسة عشر)
من تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

82)وما يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الربط

خديجة أقشور

99 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التسوية القرائية 
في مواجهة شركة فونتالفي ماروك 

غفوبسيو2 سنتي سولنيد في 
شخص م ق

ملف عدد : 1)0)/)33/830
اشعار

 2021/31 بمقت�صى الحكم عدد)
(،(0(1 أبريل) (13 بتايخ) الصادر 
عدد) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قرت  (2021/8302/33

التجارية بمراكش.
بتحويل مسطرة االنقاذ إلى مسطرة)
التسوية القرائية في مواجهة شركة)
سنتي) غفوبسيو2  ماروك  فونتالفي 
 FONTALVIE MAROC سولنيد)
 REVOLUTION SANTE SOLANID
بالسجل) املسجلة  ق  م  شخص  في 
التجارية) املحكمة  لدى  التجار5 

بمراكش تحت رقم)319)7.
وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

في)18)شهرا السابقة لهذا الحكم.
وعي2 السيد عبد الرحيم اسميح)
قاضيا منتدبا والسيد محمد بنجلو2)

نائبا عنه.

ب) والكائن  كرام  سعيد  والسيد 
مجمع االحباس،)مركب كنوز،)عمارة)
الطابق األول شارع عالل الفا�صي) (A

مراكش.
الدائني2) من  فاملطلوب  عليه 
املعي2) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تترمن 
وذلك) بالوثائق  مرفقة  املطلوبة 
نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 
هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا)
و0)7  و719) ((82 املواد) ملقتريات 

من مدونة التجارة.
يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة)
اململكة) خارج  القاطني2  للدائني2 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الربط

10

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املقاولة

فتح مسطرة التصفية القرائية
في مواجهة شركة كابيليك للبناء 

CAPILEK CONSTRUCTION في 
شخص م.ق

ملف رقم : 1/8306/32)0)
ملف اصلي 117/)018/830)

إشعار
 2021/33 الحكم عدد) بمقت�صى 
 (0(1 أبريل) (13 بتاريخ) الصادر 
عدد) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قرت  (2021/8306/34

التجارية بمراكش):
بفتح مسطرة التصفية القرائية)
للبناء  كابيليك  شركة  مواجهة  في 
 CAPILEK CONSTRUCTION
بالسجل  املسجلة  م.ق  شخص  في 
التجارية  املحكمة  لدى  التجار5 

بمراكش تحت رقم )))62.
وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع 

في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم.
الرحيم  عبد   : السيد  وعينت 
اسميح قاضيا منتدبا والسيد محمد 

بنجلو2 نائبا عنه ؛
والسيد محمد بسالم والكائن ب : 
10 تجزئة املركز ص ب 101 ورزازات.
الدائني2) من  فاملطلوب  وعليه 

املعي2) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تترمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

هذا االشعار بالجريدة الرسمية طبقا)

0)7)من مدونة) 719)و) (،(82 للمواد)

التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الربط

11

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 8)/1)0)

حساب عدد : )307
بيع أصل تجار5

في) مؤرخ  مؤثق  عقد  بمقت�صى 

بمراكش) ومسجل  (،(019 8)ما5)

بتاريخ)2)يونيو)019)،)باع كل من):

سليما2،) بن  الباتول  السيدة 

السيدة نزهة) السيدة زاينة اشنور،)

اشنور،) كلثوم  السيدة  اشنور،)

السيدة رقية اشنور،)السيدة فاطمة)

السيد موال5 احمد اشنور،) اشنور،)

لفائدة السيد لحسن الوالد،)مجموع)

يملكونها) التي  الشياع  على  حقوقهم 

في األصل التجار5 الكائن بمراكش،)

املدينة،)عرصة املعاش زنقة الفندق)

لبيع) واملعد  (،08/147 رقم) البلد5 

بالسجل) واملسجل  الغذائية،) املواد 

مورثهم) اسم  في  بمراكش  التجار5 

تحت) اشنور  الهاد5  موال5  السيد 

بجميع عناصره املادية) (22070 عدد)

 (00.000 قدره) بمبلغ  واملعنوية،)

درهم.

املذكورين) البائعي2  دائني  فعلى 

إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2  أعاله 

باملحكمة) التجار5  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

من تاريخ نشر اإلعال2 األول وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال2)

الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة السجل التجار5

12 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجار5

ملف رقم 1/29)0)
حساب رقم 3010

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بمراكش) مسجل  ((0(1 فبراير) (1(
السيد) باع  ((0(1 فبراير) ((( بتاريخ)
الجنسية،) مغربي  غرفاني،) املهد5 
)193،)الحامل) 12)أبريل) من مواليد)
 E((0(73 رقم) الوطنية  للبطاقة 
علي،) بن  يوسف  بسيد5  الساكن 

درب القهواجي رقم)22)مراكش.
الساخي،) الدين  نور  للسيد 
يونيو) (8 مغربي الجنسية من مواليد)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  (1978
باملحاميد،) الساكن  (E(96396 رقم)
األول،) الطابق  ج،) عمارة  العزيزية،)

رقم)6،)مراكش.
بالتورك) الكائن  التجار5  األصل 
لبيع) املعد  مراكش،) (11 رقم) بريمة 
املقيد) بالتقسيط  والفواكه  الخرر 
تحت) بمراكش  التجار5  بالسجل 
من السجل) (913 ورقم) (8((92 رقم)
املادية) عناصره  بجميع  الترتيبي 
واملعنوية بثمن قدره)160.000)درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
أ2 يتقدم بتعرضه إلى قسم السجل)
التجار5 باملحكمة التجارية بمراكش)
نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 
اإلعال2 األول ينتهي في اليوم الخامس)

عشر)))1()من نشر اإلعال2 الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

100 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجار5

ملف رقم 0)/1)0)
حساب رقم 3011

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بمراكش) ومسجل  ((0(0 مارس) ((
السيد) باع  ((0(1 مارس) (3 بتاريخ)
عبد اللطيف غو�صي،)الحامل بطاقة)
 EE(36767 رقم) الوطنية  التعريف 
سيد5) سلمى  ام  بمدرسة  الساكن 
بودشيش،)مراكش لفائدة السيد ولي)

الدين عبد الفتاح.

كافة النصف الذ5 يملكه البائع)
الكائن) التجار5  األصل  من  املذكور 
الصباغي2) سوق  (16 رقم) بمراكش،)
التقليدية) الصناعة  مهنة  في  واملعد 
بالتقسيط واملقيد بالسجل التجار5)
من) (11232( رقم) تحت  بمراكش 
عناصره) بجميع  اإليراحي  السجل 
 73.000 املادية واملعنوية بثمن قدره)

درهما.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 
التجارية) باملحكمة  التجار5  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
نشر اإلعال2 وينتهي في اليوم الخامس)

عشر)))1()من نشر اإلعال2 الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الربط

101 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم : 1)0)/1)
حساب عدد : 3019
بيع أصل تجار5 

بمقت�صى عقد موثق مؤرخ في)17 
1)0))مسجل بمراكش بتاريخ) مارس)
(0(1- تحت عدد) ((0(1 مارس) ((2
باستخالص) 11071-3)6))00،أمر 
عدد) توصيل  (،2021/22197

.(0(172(211029
 FRENCHY’S  CO ( باعت شركة)
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها)100.000.00)درهم،ومقرها)
(،3 رقم) متجر  بمراكش،) اإلجتماعي 
الخامس،) محمد  شارع  (،(3( رقم)
زاوية سبو،)جيليز،)مسجلة بالسجل)
التجار5 بمراكش،)تحت عدد)81309 
وتعريفها) اإليراحي  السجل  من 

الجبائي عدد)))07722).
شركة) (SARL NZ شركة) لفائدة 
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
ومقرها) درهم،) (1.700.000.00
(،3 رقم) متجر  بمراكش،) اإلجتماعي 
الخامس،) محمد  شارع  (،(3( رقم)
بالسجل) جيليز،مسجلة  سبو  زاوية 
عدد) تحت  بمراكش،) التجار5 

110609)من السجل اإليراحي.

الكائن) التجار5  األصل  جميع 

(،(3( رقم) (،3 رقم) متجر  بمراكش،)

سبو،) زاوية  الخامس،) محمد  شارع 

املسجل) كمطعم،) املستغل  جيليز،)

تحت) بمراكش،) التجار5  بالسجل 

من السجل اإليراحي) (81309 عدد)

 (07722(( عدد) الجبائي  وتعريفه 

بثمن قدره)1.000.000.00)درهم.

أعاله) ملذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

داخل) بمراكش  التجارية  املحكمة 

اإلعال2) نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 

أالول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعال2 الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

102 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف رقم : 1)0)/))

حساب عدد : 2)30

تقديم أصل تجار5 حصة في الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�صى 

بمراكش) ومسجل  ((0(1 فبراير) (1(

قدمت) ((0(1 مارس) (1( بتاريخ)

السيدة ريم مباركة الحاملة لبطاقة)

 E6222(8 رقم) الوطنية  التعريف 

عياض) القا�صي  بتجزئة  والساكنة 

مراكش) اسيل  (13 رقم) (1 بلوك)

 PHARMACIE ESSAJDA لشركة)

 MAG في) اإلجتماعي  ( مقرها) الكائن 

 N°1 BIS RESIDENCE EL AMANE

 7 LOT M MHAMID 9 MENARA

التأسيس) طور  في  (MARRAKECH

الكائن)) التجار5  األصل  جميع 

 MAG N°1 BIS RESIDENCE EL

 AMANE 7 LOT M MHAMID

 9 MENARA MARRAKECH

واملزاول لنشاط الصيدلية واملسجل)

بالسجل التجار5 باملحكمة التجارية)

بمراكش تحت عدد)76)100)بجميع)

عناصره املادية واملعنوية قوم بمبلغ)

1.078.300)درهم.

أعاله) ملذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

التجارية) باملحكمة  التجار5  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال2  نشر 

الخامس عشر))1()من نشر اإلعال2)

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الربط

103 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف سجل تجار5 عدد : )1)))

ملف البيع رقم : 1)0)/3)

حساب عدد : 3031
إعال2 عن بيع أصل تجار5 

مؤرخ) موثق  عقد  بمقت�صى 

ومسجل) ((0(0 ديسمبر) (11 في)

باعت) ((0(1 يناير) (6 بمراكش بتاريخ)

الحاملة) عمراني،) نزهة  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

اركا2) بمراكش  الساكنة  (B17(929

الشطر) (306 رقم) رسورت  كولف 

شركة) عن  نيابة  تسلطانت،) ((

ذات) شركة  (O’PTIT PRIX MYA

رأسمال) ذات  محدودة،) مسؤولية 

قدره)90.000.00)درهم،)حيث يوجد)

مقرها الرئي�صي بمراكش،)حي الشرف)

رقم)323)الطابق األر�صي املنار)III)وذو))

وذات) (I.F( numéro( :( 06526829

السجل التجار5 رقم))1)))،)لفائدة)

الحامل) خيرات  املصطفى  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

بنطاهر) سعيد  والسيد  (E((1002

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C3016(9(رقم

الكائن) التجار5  األصل  جميع 

(،323 رقم) الشرف  حي  بمراكش،)

واملسجل) (،IIII املنار) الطابق األر�صي 

بالسجل التجار5 تحت عدد))1))) 

بجميع) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

عناصره املادية واملعنوية بمبلغ قدره)

ونهايته)00.000.00))درهم.
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بالنيابة) البائعة  دائني  فعلى 
يتقدموا) أ2  أعاله  املذكورة 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجار5)
داخل) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
اإلعال2) نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعال2 الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الربط

104 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات املقاولة

ملف صعوبة املقاولة رقم 
(0(1/830(/39

NED CAR شركة ند كار
إشعار

الصادر) (23 بمقت�صى الحكم رقم)
بتاريخ)13)أبريل)1)0))في ملف صعوبات)
قرت) (2021/8302/39 املقاولة رقم)

املحكمة التجارية بأكادير):
بفتح مسطرة التسوية القرائية)
في حق شركة ند كار)NED CAR)ذات)
مقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 
الكتبية) محطة  ((2 برقم) االجتماعي 
في) واملقيدة  انزكا2،) الحسني،) حي 
السجل التجار5 باملحكمة االبتدائية)

بإنزكا2 تحت رقم)233))تحليلي.
بتحديد فترة التوقف عن الدفع)
عن) السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.
العظيمي) خالد  السيد  بتعيي2 
مصطفى) والسيد  منتدبا،) قاضيا 

ادحمو نائبا له.
ادحلي) الحسي2  السيد  بتعيي2 
مراقبة) في  مهمته  وتحديد  سنديكا 
بإعداد) تكليفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية) املوازنة  حول  مفصل  تقرير 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة،)
لوضعيتها) املناسب  الحل  واقتراح 
تاريخ) من  أشهر  أربعة  أجل  داخل 

صدور هذا الحكم.
بشمول الحكم بالنفاذ املعجل.

غرفة) بجلسة  امللف  بإدراج 
املشورة ليوم)6)يوليو)1)0).

ويرم الصائر إلى مصاريف املسطرة)
واعتبارها امتيازية في االستخالص.

الدائني2) من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه)
اآلتي):)الحسي2 ادحلي،)الكائن بشارع)
ايليغ،) عمارة  إسماعيل،) موال5 
أكادير،) (،312 رقم) الثالث،) الطابق 
ضمن))قائمة تترمن املبالغ املطلوبة)
أجل) داخل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 
تاريخ نشر هذا اإلشعار) شهرين من 
بالجريدة الرسمية طبقا للمواد)82)،)
0)7)و1)7)من مدونة التجارة) (،719
بالنسبة) شهرين  األجل  هذا  ويمدد 
اململكة) خارج  القاطني2  للدائني2 

املغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة الربط

77

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار5
ملف رقم : 0)/1)0)

حساب خصو�صي : )17)
بيع  أصل تجار5

بموجب العقد التوثيقي املؤرخ في)
فاتح سبتمبر)1)0))بيع السيد محمد)
(،J 68(3( الوطنية) بطاقته  لوزاني 
برقم) الكائن  التجار5  األصل  جميع 
اكودار) الفندقي  املجمع  س،) ((1
التجار5) بالسجل  واملسجل  أكادير،)
باملحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)
))06))لفائدة السيد الحسن لوزاني)
وذلك) (،J (((731 الوطنية) بطاقة 

بثمن إجمالي قدره)0.000)1)درهم.
وبذلك فإ2 رئيس مصلحة كتابة)
أ2) ذ5 مصلحة  لكل  يعلن  الربط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
داخل) بأكادير  التجارية  املحكمة 
)1املوالية) أجل الخمسة عشرة يوما)
 82 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و102)من مدونة التجارة.
تحت جميع التحفظات
النشرة األولى

عن))رئيس مصلحة كتابة الربط
رباب طلع

73 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار5

ملف رقم 1)0)-1)
حساب خصو�صي 171)

تفويت أصل تجار5
املؤرخ) التوثيقي  العقد  بموجب 
السيدة) فوتت  (،(0(0 مارس) (( في)
الوطنية) بطاقتها  بوزيد،) نيت  سعاد 
التجار5) األصل  جميع  (،J(82673
زنقة) (،9 رقم) ب  الكائن  للفندق 
واملسجلة) أكادير  تالبرجت،) شنكيط 
بالسجل التجار5 باملحكمة التجارية)
لفائدة) (6393( رقم) تحت  أكادير 
السيد يوسف ميال،)الحامل لبطاقة)
بثمن) وذلك  (BE73(22( الوطنية)

إجمالي قدره)330000)درهم.
وبذلك فإ2 رئيس مصلحة كتابة)
أ2) ذ5 مصلحة  لكل  يعلن  الربط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)
املوالية) ()1(( يوما) عشر  الخمسة 
 82 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و102)من مدونة التجارة.
النشرة األولى

تحت جميع التحفظات
عن رئيس مصلحة كتابة الربط

74 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار5

ملف رقم 1)0)-2)
حساب خصو�صي 181)

تقديم أصل تجار5 كحصة في شركة
والقانو2) التقديم  عقد  بموجب 
الحصص) مراقب  وتقرير  األسا�صي 
مارس) (31 بتاريخ) اإلمراء) املصحح 
 TACKY السيدة) قدمت  (،(0(1
 WEILENMANN JACELYNE
(،J00026(T رقم) لبطاقة  الحاملة،)
 RUE(جميع األصل التجار5 الكائن ب
(،MARINIYNE SECTEUR MIXTE
التجار5) بالسجل  واملسجل  أكادير 
كحصة في شركة) ((666( تحت رقم)
وذلك) (ECOLE JOCELYNE PRIVEE

بثمن إجمالي قدره)900000)درهم.
وبذلك فإ2 رئيس مصلحة كتابة)

أ2) ذ5 مصلحة  لكل  يعلن  الربط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) ()1(( يوما) عشر  الخمسة 

 82 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و102)من مدونة التجارة.

النشرة األولى
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

75 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

مكتب السجل التجار5

ملف رقم 1)0)-))

حساب خصو�صي 183)

بيع أصل تجار5

املؤرخ) العرفي  العقد  بموجب 

باع السيد) (،(0(0 أغسطس) (13 في)

الوطنية) بطاقته  بوشتة،) سبكة 

التجار5) األصل  جميع  (،J2(8282

))سيد5) بلوك) (،1(6 الكائن ب رقم)

بالسجل) واملسجل  أكادير  محمد،)

بأكادير) التجارية  باملحكمة  التجار5 

بلعيد) لفائدة  (67308 رقم) تحت 

 J360(39 الوطنية) بطاقة  الرماش،)

 20000 قدره) إجمالي  بثمن  وذلك 

درهم.

وبذلك فإ2 رئيس مصلحة كتابة)

أ2) ذ5 مصلحة  لكل  يعلن  الربط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) ()1(( يوما) عشر  الخمسة 

 82 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و102)من مدونة التجارة.

النشرة األولى
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

76 مكرر
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املحكمة  التجارية بأكادير

مكتب السجل التجار5

ملف عدد : 1)0)/16

حساب : 100) م

تقديم أصل تجار5

 كحصة في شركة

بمقت�صى عقد التقديم والقانو2)

الحصص) مراقب  وتقرير  االسا�صي 

مارس) (9 بتاريخ) اإلمراء) املصحح 

قدم السيد العلو5 بوحميد) (،(0(1

التعريف) لبطاقة  الحامل  املصطفى 

جميع) (B(978(9 رقم) الوطنية 

 20 الكائن برقم ب) األصل التجار5 

أكادير) فونتي  مرجا2  التسوق  مركز 

تحت) التجار5  بالسجل  واملسجل 

 ABM(رقم)62)33،)كحصة في شركة

.PHARMA

وبذلك فإ2 رئيس مصحلة كتابة)

أ2) ذ5 مصلحة  لكل  يعلن  الربط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) ()1(( يوما) عشرة  الخمسة 

 82 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و102)من مدونة التجارة.

اإلعال2 الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

105 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادير

مكتب السجل التجار5

ملف عدد : 1)0)/18

حساب خصو�صي : 128)

بيع أصل تجار5

بموجب العقد التوثيقي املؤرخ في)

1)0)،)فوت السيد محمد) يناير) ((8

(،ABB0(1((العسالي بطاقته الوطنية

جميع األصل التجار5 ملحل بيع املواد)

ببلوك) الكائن  بالتقسيط  الغذائية 

)0)رقم)72))بنسركاو أكادير،)لفائدة)

السيدة سعاد بدر5 بطاقتها الوطنية)

)ID(690،)وذلك بثمن إجمالي قدره)

000)1درهم.

وبذلك فإ2 رئيس مصحلة كتابة)

أ2) ذ5 مصلحة  لكل  يعلن  الربط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) ()1(( يوما) عشرة  الخمسة 

 82 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و102)من مدونة التجارة.

اإلعال2 الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

106 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

مستخرج عقد بيع حق تجار5

ملف رقم : 1)0)/23

حساب رقم : 1866

محرر) عرفي  عقد  بمقت�صى 

مسجل) (،(012 نوفمبر) (10 بتاريخ)

(،(012 نوفمبر) (12 بتاريخ) بوجدة 

باعت السيدة فاطمة الزهراء)صافي،)

 11( الرقم) مغنية  بطريق  الساكنة 

 13 رقم) املسك  زنقة  املقر5  تجزئة 

وجدة.

بظهر) الساكن  مليح،) بنيونس 

 30 رقم) (2 أو) السعادة  حي  ملحلة 

وجدة.

في) املتمثل  التجار5  الحق  جميع 

 8 الكائن بحي السالم زنقة أ) متجر،)

بالسجل) مقيد  الغير  وجدة،) (3 رقم)

التجار5،)بمبلغ قدره)000.)1)درهم.

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)

للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية)-)تطبيقا للمادة)82)من مدونة)

التجارة.

النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الربط

اإلمراء):)منصور محمد

78 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد بيع أصل 
تجار5

ملف البيع رقم 1/36)0)

حساب رقم 1786

بمقت�صى عقد رسمي حرره األستاذ)

 (0(1 يناير) (8 محمد بورمظة بتاريخ)

باع) ((0(1 يناير) ((1 بتاريخ) مسجل 

السيد):

حي) موطنه  حشالف،) محمد 
زنقة النبل،) تجزئة بنعد5،) الزيتو2،)

رقم)10،)وجدة.

موطنه) مخوخي،) البكا5  للسيد 
شارع السالم،)رقم)1)،)وجدة.

املخصص) التجار5  األصل  كافة 
زنقة) زاوية  بوجدة،) والكائنة  كمقهى 

(،13  بدر وشارع عثما2 بن عفا2 رقم)

بتاريخ) التجار5  بالسجل   املقيد 

 61300 رقم) تحت  ((007 يوليو) (19

تحليلي،)بثمن إجمالي قدره)300.000 

درهم.

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)

املوالية) يوما  ()1(( عشر) خمسة 

للنشرة الثانية تطبيقا للمادة)82)من)

مدونة التجارة.

اإلعال2 الثاني
رئيس مصلحة كتابة الربط

111 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

إشهار مستخرج عقد شراء أصل 
تجار5

ملف البيع رقم 1/37)0)

حساب رقم 1792
تجار5) أصل  بيع  عقد  بمقت�صى 

لإلشهاد) املنتصبا2  العدال2  حرره 

عبد) بوجدة  االستئناف  بمحكمة 

جلسا2) الدين  ونصر  عدلي  العزيز 

019))سجل بوجدة) يوليو) ((6 بتاريخ)

في)7)أغسطس)019))،)باعت السيدة):

الساكنة) انصر5،) حنا2 السمراء)
بتجزئة املستقبل،)رقم))2)طريق سيد5)

وجدة،) (( الشقة) (،1 الطابق) معافة 

أصالة عن نفسها ونيابة عن زوجها)

اللبناني) السيد سامر حنيف الحلبي،)

العنوا2. بنفس  الساكن  الجنسية،)

للسيد نبيل بوعياد،)الساكن بحي)

الربيع،)زنقة الصبار،)رقم)1،)وجدة.

كافة األصل التجار5 للدكا2 الكائن)

الجامعة) طريق  القدس،) حي  بوجدة 

رقم))8،)الغير))مقيد بالسجل التجار5)

بثمن قدره)170.000)درهم.

املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)

املوالية) يوما  ()1(( عشر) خمسة 

للنشرة الثانية تطبيقا للمادة)82)من)

مدونة التجارة.

اإلعال2 الثاني

رئيس مصلحة كتابة الربط

112 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

ملف هبة رقم : 1)0)/38

حساب رقم : )179

اشهار مستخرج عقد هبة أصل 
تجار5

حرره) رسمي  عقد  بمقت�صى 

الصديقي،) الوهاب  عبد  االستاذ 

ديسمبر) (( بتاريخ) بوجدة  املوثق 

 30 بتاريخ) بوجدة  مسجل  (،(0(0

ديسمبر)0)0))وهب السيد):

مصطقى ميموني):)الساكن بشارع)

املغرب العربي رقم)170)بوجدة.

:)الساكنة) :)غندور تورية) للسيدة)

بشارع املغرب العربي رقم)170)وجدة.

جميع االصل التجار5 املخصص)

شعار) تحت  الحفالت  لتنظيم 

  ’  AFRAH MAGHREB ARABI’

املغرب) شارع  (170 بوجدة) الكائن 

التجار5) بالسجل  املقيد  العربي،)

وقد) تحليلي،) (396(2 رقم) تحت 

لغرض) التجار5  االصل  تقييم  تم 

 9(0.000 قدرخ) بمبلغ  التسجيل 

درهم.
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املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه)

الثانية،) للنشرة  املوالية  يوما  (1(

تطبيقا للمادة)82)من مدونة التجارة.

اإلعال2 الثاني

رئيس مصلحة كتابة الربط

113 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130028

حساب رقم 373)1

تفويت األصل التجار5 من):

السيد عبد اللطيف اكناو الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B218(31

الحميد5) الرحما2  عبد  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.B177(0((رقم

الحامل) لحميد5  احمد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B(22920

إلى):

الحامل) ثاني،) شعيب  السيد 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BL66117

هو) الذ5  التجار5  األصل 

الكائن) األواني،) لبيع  مخصص 

لوكنطوار،) تجزئة  البيراء) بالدار 

الذ5 يخصوصه) (30 الرقم) بلوك د،)

البائعو2 مسجلو2 بالسجل التجار5)

التحليلي باملحكمة التجاية تحت رقم)

.13900((،12107((،(11368

تسجل) التعرضات  فإ2  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الربط  بمكتب 

بالدار) التجار5  السجل  مكتب 

عشر) خمسة  أجل  داخل  البيراء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الربط

22 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيراء
ملف رقم : 130138

حساب : 13329
تفويت األصل التجار5

بكر5) كالك�صي  شركة  فوتت 
ش.م.م.) (GALAXY BAKERY
ومقرها) درهم  (100.000 رأسمالها)
 2-3 البراء) بالدار  كائن  االجتماعي 
أيوبي) وزنقة  اللوح  عي2  زنقة  زاوية 
الوحيد) مسيرها  يمثلها  بوركو2  حي 
)سعد حسي2 لفائدة السيدة) السيد)
لبطاقة) الحاملة  الكريني  فاطمة 
))Y 13(7)مجموع األصل) التعريف)
زنقة) زاوية  (2-3 ب) الكائن  التجار5 
عي2 اللوح وزنقة أيوبي حي بوركو2)
واملتكو2 من مقهى واملقيد بالسجل)
بالدار) التجارية  باملحكمة  التجار5 

البيراء)تحت رقم)1)))31.
التعرضات) جميع  فإ2  وبذلك 
باملحكمة) الربط  بمكتب  تسجل 
التجار5) السجل  مكتب  التجارية 
خمسة) أجل  داخل  البيراء) بالدار 
األولى) للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الربط

23 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيراء
ملف رقم : 130126

حساب : 13268
تفويت األصل التجار5

الحامل) راجي  رشيد  السيد  من 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بوشعيب) السيد  إلى  (BE 6(082(
التعريف) لبطاقة  الحامل  العي�صي 
عبد) (BH 1(0326 رقم) الوطنية 
لبطاقة) الحامل  باحبيبي  الصمد 
 BK (29122 التعريف الوطنية رقم)
الذ5 هو مخصص) التجار5  األصل 
والكائن) بالتقسيط  الزرابي  لبيع 
 ( السعدية) درب  البيراء) بالدار 
الزنقة)91)الرقم)36)الذ5 بخصوصه)
التجار5) بالسجل  مسجل  البائع 
تحت) التجارية  باملحكمة  التحليلي 

رقم)239198.

التعرضات) جميع  فإ2  وبذلك 
باملحكمة) الربط  بمكتب  تسجل 
التجار5) السجل  مكتب  التجارية 
خمسة) أجل  داخل  البيراء) بالدار 
األولى) للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الربط

24 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيراء
ملف رقم : 130166

حساب : )1388
تفويت األصل التجار5

باحما2،) بحيى  السيد  من 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
أيوب) السيد  إلى  (S 210732 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحامل  اكديل 
األصل) (JH ((983 رقم) الوطنية 
 COUTURIERE املسمى) التجار5 
املستغل في) (BAHOUMAN YAHYA
الخياطة والكائن بالدار البيراء)أمل)
26)سيد5 البرنو�صي) )3)رقم) 1)زنقة)
مسجل) البائع  بخصوصه  الذ5 
بالسجل التجار5 للمحكمة التجارية)

بالدار البيراء)تحت رقم)8018)2.
التعرضات) جميع  فإ2  وبذلك 
باملحكمة) الربط  بمكتب  تسجل 
التجار5) السجل  مكتب  التجارية 
خمسة) أجل  داخل  البيراء) بالدار 
األولى) للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الربط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع أصل تجار5

ملف رقم : 1/3)0)
حساب رقم : 3098

أبريل) (7 بمقت�صى عقد مؤرخ في)
رحيل،) ناصر  السيد  باع  ((0(1
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الفرح) بحي  الساكن  (J189102 رقم)
إبراهيم) السيد  لفائدة  بأزيالل،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  ملخنطر 
الوطنية رقم)I31((97)والساكن بحي)

الوحدة شارع اللوز رقم)2))أزيالل.

ازود) بحي  التجار5  األصل  جميع 

بأزيالل،) ((0 رقم) الداود5  شارع 

تجار5) محل  عن  عبارة  هو  والذ5 

واملسجل بالسجل التجار5 تحت رقم)

بأزيالل) االبتدائية  باملحكمة  (1770

واملعنوية،) املادية  عناصره  بجميع 

بمبلغ قدره)000.))1)درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

السجل التجار5 باملحكمة االبتدائية)

بأزيالل داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال2  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال2 الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة كتابة الربط

ادريس باقس

80 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
إعال2 عن تقديم أصل تجار5 

كحصة في شركة
ملف رقم 1)0)/)0

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�صى 

 (0(1 مارس) (2 بتاريخ) اإلمراء)

 (0(1 مارس) (17 بتاريخ) واملسجل 

بإدارة التسجيل بالفقيه بن صالح،)

الحامل) الدحاني أحمد  قدم السيد 

(،IB(27(1 رقم) الوطنية  للبطاقة 

هللا) عبد  بن  عالل  بشارع  الساكن 

الرابع،) الطابق  الياسمي2  اقامة 

 T.P.C لشركة) صالح،) بن  الفقيه 

ذات) شركة  (،SERVICE SARL AU

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) التأسيس،) طور  في  الوحيد 

االجتماعي دوار أوالد يحيى كريفات،)

األصل) جميع  صالح،) بن  الفقيه 

التجار5) بالسجل  املقيد  التجار5 

بن) بالفقيه  االبتدائية  باملحكمة 

بجميع) (1786( رقم) تحت  صالح 

عناصره املادية واملعنوية والتي قومت)

بثمن قدره):)0.000))درهم.
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فعلى دائني مقدم األصل التجار5)
املذكور أعاله أ2 يتقدموا بتعرضاتهم)
إلى قسم السجل التجار5 باملحكمة)
داخل) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
االعال2) نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعال2 الثاني.
النشرة األولى

اإلمراء):)طلحة عبد الغالي

95 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرماني
إعال2 عن بيع أصل تجار5 

 (7 في) بيع مؤرخ  بمقت�صى عقد 
يناير)1)0))محرر من طرف العدلي2)
منير فاضيل ومصطفى باسو املودع)
كتابة الربط لدى ابتدائية الرماني)
بتاريخ))1)أبريل)1)0))تحت عدد)7،)
باع السيد بوشعيب ايجابي إلى السيد)
التجار5) األصل  الخاتير5  بوعزة 
املسجل بالسجل التجار5 باملحكمة)
 (308 االبتدائية بالرماني تحت رقم)
الكائن بعي2 السبيت املركز بما لهذا)
األصل التجار5 من املنافع واملرافق)
فيه) الداخلة  الحرم  والحقوق 
ونسب) منه  عد  وما  عنه  والخارجة 
وعشرو2) ستمائة  قدره  بثمن  إليه 

ألف درهم):)0.000)6)درهم.
يتقدموا) باألمر أ2  املعنيي2  فعلى 
السجل) مصلحة  إلى  بتعرضاتهم 
التجار5 باملحكمة االبتدائية بالرماني)
نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 
االعال2 األول وينتهي في اليوم))1)من)

نشر اإلعال2 الثاني.
النشرة األولى

96 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
السجل التجار5

ملف رقم : 1)0)/9
حساب رقم : 603)3

إعال2 عن بيع أصل تجار5
بمقت�صى عقد توثيقي حرر بتاريخ)
األستاذ) طرف  من  (،(0(1 مارس) (3

عبد اللطيف بلفقيه،)موثق بسال.

باع):)السيد سفيا2 عرجي.
مجموع األصل التجار5 لصيدلية)
 PHARMACIE CENTRE (: مسماة)

.DE SANTE
الرحمة،) حي  بسال،) (: الواقعة)

سكتور د،)محل رقم))96.
تحت) التجار5  بالسجل  مسجل 

رقم))2301.
لفائدة):)السيد امال زكاغ.

بكتابة) التعرضات  وستقبل 
الربط املحكمة االبتدائية بسال،)إلى)
غاية خمسة عشرة يوما من صدور)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
تحويل شخص طبيعي إلى شخص 

معنو5
ملف رقم 1)0)/08

املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�صى 
تحويل) تم  ((0(1 يناير) (7 يوم)
الشخص الذاتي عبد الرزاق الهريم)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بالسجل) واملسجل  ( (A1(3712 رقم)
إلى) (16(0 رقم) تحت  بسال  التجار5 
 STE اسم) تحت  معنو5  شخص 
 PHARMACIE EL HARIM SARL
شركة في طور التأسيس الكائن) (AU
شارع حسن األول) ((07 مقرها برقم)

سال.
النشرة الثانية

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم 1/10)0)
حساب رقم )3320

عقد تفويت بخصوص أصل تجار5
من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�صى 
طرف األستاذة حنا2 الفوي�صي موثقة)
1)0)،)فوت) 30)مارس) بسال،)بتاريخ)
السيد موال5 سعيد االدري�صي،)لفائدة)
واجباته) جميع  الجن،) عادل  السيد 
بسال،) الكائن  التجار5  األصل  من 
تامدة،) زنقة  املفرل،) الشيخ  حي 

وهو عبارة عن محل لبيع) (،29( رقم)
املالبس الجاهزة واملسجلة بالسجل)
بسال) االبتدائية  للمحكمة  التجار5 

تحت رقم)21922.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
السجل التجار5 باملحكمة االبتدائية)
بسال وذلك إلى غاية اليوم الخامس)

عشر من صدور اإلعال2 الثاني.
النشرة الثانية

133 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
شراء الحق في الكراء
ملف رقم 1)0)/02
حساب رقم 11663

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
العربي) السيد  باع  ((0(1 مارس) (11
ب.ت.و) ل  الحامل  اسماعيلي 
رضوا2) للسيد  (UC2(272 (: رقم)
(: رقم) ب.ت.و  ل  الحامل  العمر5 
العمر5) سفيا2  والسيد  (3309(2
(،X361113 رقم) الحامل ل.ب.ت.و.)
الكائن) للمحل  الكراء) حق  جميع 
حشاد) فرحات  زنقة  (((0 برقم)
مواد) لبيع  املستعمل  الخميسات،)
بالسجل) مقيد  غير  التجميل،)
0.000))درهم. التجار5،)بثمن قدره)
لذلك فإ2 جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الربط  بكتابة  أ2 توضع 
أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 
تاريخ صدور) من  يوما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.
اإلعال2 الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

115 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجار5

ملف رقم 1)0)/)0
حساب رقم 11693

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�صى 
السيدة) باعت  ((0(1 مارس) (1(
ياسمي2 رباح الحاملة ل ب.ت.و رقم)
ازواغ) دعاء) للسيدة  (AB639((7 (:
(،S7(1768 (: الحاملة ل ب.ت.و رقم)
أ)  عمارة  الكائن  التجار5  األصل 

املنزه سيد5 عالل) حي  (( محل رقم)

املستغل) الخميسات،) البحراو5 

كصيدلية واملسجل بالسجل التجار5)

رقم)26398،)بجميع عناصرها املادية)

 (10.600 قدره) بثمن  واملعنوية،)

درهم.

لذلك فإ2 جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الربط  بكتابة  أ2 توضع 

أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ صدور) من  يوما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.

اإلعال2 الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الربط

116 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات

بيع أصل تجار5
ملف رقم 1)0)/06

حساب رقم 11711

 (9 بمقت�صى عقد توثيقي بتاريخ)

زهر) احمد  السيد  باع  ((0(1 يناير)

 X3631( (: رقم) ب.ت.و  ل  الحامل 

ل) الحامل  كلوش  سعيد  للسيد 

األصل) (،X177096 (: رقم) ب.ت.و 

سينا) ابن  شارع  الكائن  التجار5 

 ( قيصارية واد5 الذهب املحل رقم)

الذهب) لبيع  املستغل  الخميسات،)

بالسجل) واملسجل  واملجوهرات،)

بجميع) (،37(92 التجار5 تحت رقم)

عناصرها املادية واملعنوية بثمن قدره)

100.000)درهم.

لذلك فإ2 جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الربط  بكتابة  أ2 توضع 

أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 

تاريخ صدور) من  يوما  خمسة عشر 

النشرة الثانية.

اإلعال2 الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الربط

117 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع أصل تجار5

ملف رقم 1)0)/)0
حساب رقم 17169

املوضوع : طلب إشهار صدقة لوجه 
هللا تعالى

بمقت�صى عقد موثق حرر بمكتب)
موثقة) إيما2  حريس  األستاذة 
مارس) (7 بتاريخ) القنيطرة  بمدينة 
السيد) تصدق  ((0(0 نوفمر) و17)
الجنسية) مغربي  محمد،) العمراني 
 C((70( (: رقم) ب.ت.و  ل  الحامل 
 8 رقم) (: ب) الكائن  التجار5  األصل 
الداود5،) سعيد  شارع  (1(9 عمارة)
القنيطرة،)املستغل ك):))مقهى تحت)
 «COTE D’AZUR« التجار5) اإلسم 
لدى) التجار5  بالسجل  واملقيد 
بالقنيطرة تحت) االبتدائية  املحكمة 
ب) ( والذ5 تم تقديره) (،(8278 رقم)

00.000))درهم.
شفيق،) العمراني  السيد  لفائدة 
ب.ت.و) ل  الحامل  الجنسية  مغربي 

Z(7(08((:(رقم
املذكور) املتصدق  دائني  فعلى 
لدى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2  أعاله 
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة داخل)
أجل))1)يوما ابتداء)من تاريخ النشرة)
من مدونة) (82 الثانية طبقا للفصل)

التجارة.
اإلعال2 الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

118 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
مكتب السجل التجار5

إعال2 عن بيع أصل تجار5
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الربط باملحكمة االبتدائية ببرشيد،)
في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�صى  أنه 
17)مارس)1)0))فوتت اآلنسة أمينة)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  ادريوش،)
والساكنة) (BL ((63( رقم) الوطنية 
الشقة) (1 الطابق) بطاش  تجزئة  (03
الدار) كاليفورني  فاس  شارع  (01
ارديوش،) هاجر  لآلنسة  البيراء)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

إقامة) والساكنة  (BK (869(( رقم)
شارع فاس) (1 شقة) (1 فاس الطابق)
األصل) البيراء،) الدار  كاليفورنيا،)
التجار5 املستغل كصيدلية صيدلية)
املسيرة) بزنقة  والكائنة  الزهور 
الخرراء)الرقم))9)أوالد عبو،)برشيد)
واملسجل بالسجل التجار5 تحت رقم)
قدره) إجمالي  بثمن  وذلك  (12608

300.000)درهم.
التعرضات) جميع  فإ2  وعليه 
((- تقدم بكتابة ضبط هاته املحكمة)
مكتب السجل التجار5)-)داخل أجل)
خمسة عشرة يوما من تاريخ النشرة)

األولى والثانية.
النشرة األولى

عن))رئيس مصلحة كتابة الربط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
إعال2 عن بيع أصل تجار5

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الربط باملحكمة االبتدائية ببرشيد،)
أنه بمقت�صى عقد عرفي مؤرخ في)18 
فبراير)1)0)،)فوت السيد محمد ايت)
الحامل لبطاقة) القا�صي بن صالح،)
(،B(1893( رقم) الوطنية  التعريف 
والساكن بحي موال5 رشيد مجموعة)
1)شارع ادريس الحارتي رقم)12)الدار)
البيراء،)للسيد محمد ايت القا�صي)
بن محمد،)الحامل لبطاقة التعريف)
والساكن) (،WA7(((8 الوطنية رقم)
90)تجزئة املدينة)01)شارع أم الربيع)
املستغل) التجار5  األصل  الدروة،)
وإصالحها،) الدراجات  أجزاء) بيع  في 
والكائن بتجزئة حنا2 رقم البقعة)6) 
التجار5) بالسجل  واملسجل  الدروة،)
تحت رقم)8188،)وذلك بثمن إجمالي)

قدره0.000)1)درهم.
التعرضات) جميع  فإ2  وعليه،)
تقدم بكتابة الربط بهاته املحكمة)
داخل) (- التجار5) السجل  قسم  (-
أجل))1)يوما من تاريخ النشرة األولى)

والثانية.
اإلعال2 الثاني

عن رئيس مصلحة كتابة الربط

119 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
إعال2 عن تقديم أصل تجار5 حصة 

في شركة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الربط)
أنه) بورزازات،) االبتدائية  باملحكمة 
بتاريخ) محرر  عرفي  عقد  بمقت�صى 
بورزازات) ( ومسجل) ((0(1 مارس) (1(
قدم) (،(0(1 مارس) (1( بتاريخ)

السيدا2):
 Mr LEGER THIERRY et Mme
(،FRANK MARIE SANDRINE
األصل التجار5 املعد الستغالل دار)
تجزئة) (8( برقم) والكائن  الريافة،)
واملسجل) مركز سكورة بورزازات،) (3
بالسجل التجار5 بهذه املحكمة تحت)
رقم)12)7)-16)7)،)حصة في شركة)

«THIERRY et MARIE SARL«
وبناء)عليه،)فإ2 جميع التعرضات)
تقدم بكتابة الربط))مكتب السجل)
التجار5()داخل أجل))1)يوما املوالية)

للنشرة الثانية.
اإلعال2 الثاني

رئيس مصلحة كتابة الربط
ذ.)أحمد عي2

120 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتب السجل التجار5

ملف إشهار بيع أصل تجار5
رقم 1)0)/03

حساب رقم )360
بمقت�صى العقد العرفي املصادق)
سبتمبر) (10 بتاريخ) إمراءه  على 
 19/4872/4871 رقم) تحت  ((019
 13 بتاريخ) بالعرائش  واملسجل 
(،36(( رقم) تحت  ((019 سبتمبر)
رقم) الحيمر  العزيز  عبد  السيد  باع 
عنوانه) (،LA3(7(2 بطاقته الوطنية)
8)زنقة بنوزهر العرائش،)للسيد) رقم)
محمد صفر5 رقم بطاقته الوطنية)
شارع) ((7 رقم) عنوانه  (،LA111((
السالم) حي  الغافقي  الرحما2  عبد 
التجار5) األصل  جميع  العرائش،)
الدين) صالح  بشارع  الكائن  للمحل 
بجميع) العرائش،) (69 رقم) األيوبي 

عناصره املادية واملعنوية.

تسجل) التعرضات  فإ2  وبذلك،)

االبتدائية) باملحكمة  الربط  بكتابة 

التجار5() )مكتب السجل  بالعرائش)

يوما املوالية للنشرة) (1( داخل أجل)

الثانية.

اإلعال2 الثاني
عن رئيس مصلحة كتابة الربط

121 مكرر

املحكمة االبتدائية بسوق أربعاء 

الغرب
ملف رقم : 1/01)0)

حساب رقم :  3)11
ملخص بيع أصل تجار5

بمقت�صى عقد بيع محرر بمكتب)

املحامي) عميد  الرحيم  عبد  األستاذ 

مارس) ((9 بتاريخ) القنيطرة  بهيئة 

الكريني) حسن  السيد  تنازل  ((0(1

لالميمونة) العنابسة  دوار  الساكن 

سوق أربعاء)الغرب والحامل لبطاقة)

 GB82706 رقم) الوطنية  التعريف 

الساكن) خردال  منصور  للسيد 

الغرب) بمركز لالميمونة سوق أربعاء)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

GB(820(9)عن مجموع األصل) رقم)

املادية) عناصره  بجميع  التجار5 
واملعنوية،)وهو عبارة عن محل تجار5)

مخصص لبيع املواد الغذائية والكائن)

بدار الجديدة طريق موال5 بوسلهام)

واملسجل) والكهرباء،) باملاء) املجهز 

والسجل) (102 بالسجل الترتيبي رقم)
التجار5 باملحكمة االبتدائية بسوق)

.31728 رقم) تحت  الغرب  أربعاء)

فعلى دائني البائعة املذكورة أو من)

يدعي حقا على األصل التجار5 أعاله)

تقييد) على  بتعرضاتهم  يتقدموا  أ2 

السجل التجار5 باملحكمة االبتدائية)

بسوق أربعاء)الغرب إلى غاية)))1)يوما)

املوالية لنشر اإلعال2 الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الربط

رشيد فريقش

122 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتازة
إعال2 عن عقد بيع أصل تجار5 

ملف رقم 1)0)/06

املؤرخ) الرسمي  العقد  بمقت�صى 

واملسجل بتازة) ((018 نوفمبر) (17 في)

باع السيد) ((018 نوفمبر) ((8 بتاريخ)

املغربي الجنسية،) عبد املجيد حلي،)

 196( يناير) فاتح  بتاريخ  واملزداد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بدوار) والساكن  (،M10970( رقم)

العونات) احميد  اوالد  الدار  مرحا2 

سيد5 بنور،)للسيد نور الدين حلي،)

املغربي،)املزداد بتاريخ)))يونيو)1976 

(،BK1266(6 رقم) الوطنية  بطاقته 

والساكن بحي العلويي2 بلوك ب رقم)

1)تازة،)جميع األصل التجار5 املتكو2)
من دكا2 والكائن بحي العلويي2 بلوك)
بالسجل) واملسجل  تازة،) (1 رقم) ب 
باملحكمة) (2276 التجار5 تحت رقم)
االبتدائية بتازة،)وذلك لقاء)ثمن قدره)

:)0.000))درهم.
جميع) العقد  هذا  وسيقبل 
للمادة) تطبيقا  املمكنة،) التعرضات 
بمكتب) التجارة،) مدونة  من  (82
السجل التجار5 باملحكمة االبتدائية)
بتازة داخل أجل))1)يوما،)يبتدئ من)
بالجريدة) الثاني  النشر  تاريخ صدور 

الرسمية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الربط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية

عقد بيع أصل تجار5

رقم : 8)09)/019)

مصلحة) رئيسة  السيدة  تعلن 

االبتدائية) باملحكمة  الربط  كتابة 

بي2) عقد  بمقت�صى  أنه  بالرشيدية 

األطراف بتاريخ فاتح أبريل)1)0))باع)

السيد بالمي2 اعلي بطاقة تعريفه رقم)

التجار5) األصل  جميع  (UB1(003

حي تاركة) (17 رقم) ((2 الساكن زنقة)

رابحة) للسادة  الرشيدية  الجديدة 

ايت) ويونس  حو�صى  بنت  بورزيح 

التساو5 بن علي شيوعا وعلى  علي 

التجار5) األصل  جميع  بينهما  فيما 

السجل) بمصلحة  واملسجلة 

االبتدائية) باملحكمة  التجار5 

بالرشيدية تحت رقم)2019/20928 

ورقم) التحليلي  السجل  من 

الترتيبي. السجل  من  (2019/578

على) التعرضات  أ2  تعلن  كما 

السجل) بمصلحة  تقدم  البيع  هذا 

داخل) املحكمة  هذه  لدى  التجار5 

أجل))1)يوما بعد النشر الثاني.

النشرة األولى
عن رئيسة مصلحة كتابة الربط

79 مكرر



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9572  

 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

املؤسسات املضرة والغير 
املالئمة أو الخطيرة من الدرجة 

األولى
إعال2 عن بحث حول الكشف عن 

املنافع واملرار
إ2 بحثا حول الكشف عن املنافع)
سيفتتح) واحد،) شهر  مدته  واملرار 
بمكاتب) ((0(1 أبريل) (19 من) ابتداء)
باها،) ايت  اشتوكة  إقليم  عمالة 
وذلك بناء)على الطلب الذ5 تقدمت)
 (GAZAFRIC( غازافريك) شركة  به 
بالكيلومتر) االجتماعي  مقرها  الكائن 
الصناعي) الحي  تزنيت  طريق  (12
(،87(72-6(91 ص.ب) بيبي  سيد5 
املركز) واستغالل  بتوسيع  واملتعلقة 
الغاز5 لسيد5 بيبي بإقليم اشتوكة)
برأيكم) موافاتي  قصد  باها  آيت 

الشامل حول املشروع.
هذا،)ويوجد ملف البحث بمكاتب)
عمالة إقليم اشتوكة آيت باها،)حيث)
يهمه األمر،) يمكن االطالع عليه ملن 
اإلدار5.) العمل  أوقات  خالل  وذلك 
والنقل) للتجهيز  الجهو5  املدير 
ماسة) لسوس  واملاء) واللوجستيك 

بأكادير
14

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 (0(1 أبريل) (9 بتاريخ) (2021/4517
املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 
رقم) العقار5  الرسم  ذ5  امجرار 
بالجماعة) املتواجد  (67/14778
الترابية إقدار،)دائرة الحاجب،)إقليم)
6)ما5) تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)
1)0))بحث) 17)ما5) إلى غاية) ((0(1
علني في شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز)
ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)
لفائدة) هكتارات  ((,3326 مساحة)
لبطاقة) الحاملة  نوال  بويه  السيدة 

.D7((206(التعريف الوطنية
15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 أبريل) (9 بتاريخ) (2021/4519

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

ملك الدولة موضوع الرسم العقار5)

شراكة) اتفاقية  ذ5  (K/292 رقم)

 131689 رقم) مشروع  الدولة  مع 

ايت) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

يعزم،)دائرة أكورا5،)إقليم الحاجب،)

إلى) ((0(1 6)ما5) تاريخ) من  ابتداء)

في) علني  بحث  ((0(1 ما5) (17 غاية)

شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

شركة) لفائدة  هكتارات  (( مساحة)

ممثلها) شخص  في  (STE SOHCAM

القانوني.

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 أبريل) (9 بتاريخ) (2021/4520

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

212)ص) بابرد5 ذ5 عقد شراء)ض)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2(6

إقليم) أكورا5،) دائرة  جير5،) راس 

6)ما5) تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)

1)0))بحث) 17)ما5) إلى غاية) ((0(1

الترخيص) مشروع  شأ2  في  علني 

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

0),1)هكتارات لفائدة) سقي مساحة)

السيدة اوعتو ملودة الحاملة لبطاقة)

.DN(198((التعريف الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 أبريل) (9 بتاريخ) (2021/4521

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

ذ5 الرسم العقار5 رقم) (2 عيساو5)

بالجماعة) املتواجد  (05/166164

مول) سليما2  سيد5  الترابية 

الكيفا2،)دائرة احواز مراكش،)إقليم)

6)ما5) تاريخ) من  ابتداء) مكناس،)

1)0))بحث) 17)ما5) إلى غاية) ((0(1

الترخيص) مشروع  شأ2  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

610),1)هكتار لفائدة) سقي مساحة)

السيد عساو5 رشيد الحامل لبطاقة)

.D263211(التعريف الوطنية

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 )1)أبريل) 2020/4524)بتاريخ)

الذ5 سيجر5 على العقار املسمى ام)

 203 بعدد) ض  علي ذ5 عقد شراء)

املتواجد بالجماعة الترابية) (37( ص)

تزكيب،)باشوية افرا2،)إقليم افرا2،)

ابتداء)من تاريخ)6)ما5)1)0))إلى غاية)

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (17

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

وسقي) الشرب  أجل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد) (1,12 مساحة)

لبطاقة) الحامل  الحسي2  يشوما2 

.DB9(69(التعريف الوطنية

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

)1)أبريل) بتاريخ) (2021/4525 ح.ج)

العقار) على  سيجر5  الذ5  ((0(1

عقد) ذ5  املكرونات  املسمى 

 186 ص) (183 بعدد) ضمن  صدقة 

سيد5) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

6)ما5) من تاريخ) ابتداء) الخميسات،)

1)0))بحث) 17)ما5) إلى غاية) ((0(1

الترخيص) مشروع  شأ2  في  علني 

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

سقي مساحة)981),0)هكتارا لفائدة)

السيدة منوجة هند الحاملة لبطاقة)

.AB(70613(التعريف الوطنية

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 أبريل) (9 بتاريخ) (2021/4522

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

بعدد) عقد  ذ5  الحجامي  جنا2 

وجنا2 الحجامي ذ5) (113 ص) (10(

 383 ص) (373 ض بعدد) عقد شراء)

وليلي،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء) إقليم مكناس،) دائرة زرهو2،)

غاية إلى  ((0(1 6)ما5) تاريخ)  من 

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (17

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد) لفائدة  هكتارا  (1,((7(

لبطاقة) الحامل  الفقير  بنعي�صى 

.D97700(التعريف الوطنية

21
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (1( بتاريخ) (2021/4553 ح.ج)

العقار) على  سيجر5  الذ5  ((0(1

شراء) عقد  ذ5  الكط  عي2  املسمى 

املتواجد) (((3 ص) ((32 بعدد) ض 

باشوية) تزكيت،) الترابية  بالجماعة 

 افرا2،)إقليم افرا2،)ابتداء)من تاريخ

10)ما5)1)0))إلى غاية)0))ما5)1)0) 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

الشرب وإرواء)املاشية وسقي مساحة)

3)هكتارا لفائدة السيد ياسي2 محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DB8693

28

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 )1)أبريل) 2020/4551)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

بعدد) ض  شراء) ذ5  السماء) فدا2 

ذ5 ملحق تصحيحي) (282 ص) (6(3

املتواجد) (162 ص) (1(9 بعدد) ض 

السبع) ايت  الترابية  بالجماعة 

إقليم) دائرة ايموزار كندر،) لجروف،)

ما5) (10 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

1)0))بحث) 0))ما5) إلى غاية) ((0(1

الترخيص) مشروع  شأ2  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)21)1,6)هكتارا لفائدة)

السيد محمد بولهوال الحامل لبطاقة)

.CB99733(التعريف الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 )1)أبريل) 2020/4548)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

رقم) العقار5  الرسم  ذ5  (6 مرزوقة)

بالجماعة) املتواجد  (41/3684

املنزل،) دائرة  تابودة،) راس  الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

10)ما5)1)0))إلى غاية)0))ما5)1)0) 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)))هكتارا لفائدة السيد)

نعيم علي الحامل لبطاقة التعريف)

.C6906((الوطنية

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 )1)أبريل) 2021/4545)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

االستغالل) شهادة  ذ5  بووجريض 

بالجماعة) املتواجد  (14/2021 رقم)

الترابية تزكيت،)باشوية افرا2،)إقليم)

10)ما5) تاريخ) من  ابتداء) افرا2،)

1)0))بحث) 0))ما5) إلى غاية) ((0(1

الترخيص) مشروع  شأ2  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة)1,0133)هكتارا لفائدة)

السيد اشرو الحسي2 الحامل لبطاقة)

.D80383(التعريف الوطنية

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (1( بتاريخ) (2021/4544 ح.ج)

العقار) على  سيجر5  الذ5  ((0(1

املسمى الخوانة وتبلكاموت ذ5 عقد)

مخارجة ض بعدد)619)ص)0)2))ذ5)

ديسمبر) (30 محرر بتاريخ) عقد كراء)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  ((0(0

تمحريت،)دائرة أزرو،)إقليم افرا2،)

إلى) ((0(1 10)ما5) تاريخ) من  ابتداء)

في) علني  بحث  ((0(1 ما5) ((0 غاية)

شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

السيد) لفائدة  هكتارا  (( مساحة)

محمد وميمو2 وخويا الحامل لبطاقة)

.DA8301(التعريف الوطنية

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 )1)أبريل) 2021/4559)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

بعدد) ض  شراء) ذ5  بعالل  طالع 

ضمن) الرمل ذ5 شراء) وفدا2  ((08

وفدا2 الحرش ذ5 شراء) (311 بعدد)

)30)املتواجد بالجماعة) ضمن بعدد)

الترابية ايت بويحيى الحجامة،)دائرة)

تيفلت،)إقليم الخميسات،)ابتداء)من)

تاريخ)10)ما5)1)0))إلى غاية)0))ما5)

مشروع) شأ2  في  علني  بحث  ((0(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)11)0,9 

سكينة) السيدة  لفائدة  هكتارا 

لبطاقة) الحاملة  بشارة  ودنيا  بشارة 

ورقم) (A726(68 الوطنية) التعريف 

.A693037

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 13)أبريل) 2021/4534)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

رقم) امللكية  شهادة  ذ5  (I رمراني)

بالجماعة) املتواجد  (05/86834

الترابية مجاط،)دائرة احواز مكناس،)

تاريخ من  ابتداء) مكناس،)  إقليم 

7)ما5)1)0))إلى غاية)17)ما5)1)0) 

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارات) (2 مساحة) سقي  أجل 

لفائدة السيد رمراني عبد الواحد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D709783
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 13)أبريل) 2021/4529)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

رقم) امللكية  شهادة  ذ5  (1 معروف)

بالجماعة) املتواجد  (05/62510

مكناس،) إقليم  بوفكرا2،) الترابية 

ابتداء)من تاريخ)7)ما5)1)0))إلى غاية)

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (17

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاشية) إرواء) أجل  من  منه،) املاء)

لفائدة) هكتارات  (( مساحة) وسقي 

السيد معروف موح الحامل لبطاقة)

.D2(30(1(التعريف الوطنية

35
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 13)أبريل) 2021/4523)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

شهادة) ذ5  (1 العباس) موال5  ملك 

املتواجد) (05/68511 رقم) امللكية 

دائرة) يعزم،) ايت  الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) إقليم الحاجب،) أكورا5،)

17)ما5) إلى غاية) ((0(1 7)ما5) تاريخ)

مشروع) شأ2  في  علني  بحث  ((0(1

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

هكتارات) (( أجل سقي مساحة) من 

لفائدة السيد بوغالب ادريس الحامل)

.D2((71(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 13)أبريل) 2021/4527)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

رقم) امللكية  ذ5 شهادة  (3( انتصار)

بالجماعة) املتواجد  (72007/07

موال5) دائرة  روا�صي،) سبع  الترابية 

يعقوب،)إقليم موال5 يعقوب،)ابتداء)

غاية) إلى  ((0(1 ما5) (7 تاريخ) من 

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (17

من) بئر  بتعميق  الترخيص  مشروع 

عمق)0))مترا إلى عمق)0))مترا وجلب)

 ( من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتار لفائدة السيد وريتي عبد هللا)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C(16316
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 )1)أبريل) 2021/4514)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

العيايدة)8))موضوع الرسم العقار5)

محرر) كراء) عقد  ذ5  (16329/37

املتواجد) ((0(1 مارس) فاتح  بتاريخ 

بالجماعة الترابية عي2 الكدح،)دائرة)

من) ابتداء) تاونات،) إقليم  تيسة،)

17)ما5) إلى غاية) ((0(1 6)ما5) تاريخ)

مشروع) شأ2  في  علني  بحث  ((0(1

الترخيص بجلب املاء)من واد ايناو2،)

 (8,9063 مساحة) سقي  أجل  من 

هكتار لفائدة السيد الزمور5 رشيد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C26(731
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 )1)أبريل) 2021/4466)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

ض) شراء) عقد  ذ5  الجامع  افود 

37)املتواجد بالجماعة) 22)ص) بعدد)

أكلموس،) دائرة  الحمام،) الترابية 

 6 من تاريخ) ابتداء) إقليم الخنيفرة،)

 (0(1 ما5) (17 إلى غاية) ((0(1 ما5)

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص)

من أجل) منه،) بإنجاز بئر وجلب املاء)

وسقي) باملاء) ريا�صي  ناد5  تزويد 

ناد5) لفائدة  هكتار  (0,(0 مساحة)

واساليب) للكراطي  تغزى  اشبال 

مشتركة في شخص ممثله القانوني.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 أبريل) (7 بتاريخ) (2021/4503

املسمى) العقار  على  سيجر5  الذ5 

الرسم) ذ5  (P.D.N B12a - 19

الكائن) (58/50330 رقم) العقار5 

بالجماعة) املتواجد  اسبيطة  بأوالد 

باشوية) الترابية سيد5 ابي القنادل،)

سال،) إقليم  القنادل،) ابي  سيد5 

إلى) ((0(1 أبريل) ((6 من تاريخ) ابتداء)

غاية)6)ما5)1)0))بحث علني في شأ2)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

حديقة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتارا) (0,019( مساحتها) املنزل 

سعيد) السيد  لفائدة  املسبح  ومأل 

التعريف) لبطاقة  الحامل  البورابية 

.AB1(99(9(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 أبريل) (7 بتاريخ) (2021/4473

الجماعي) العقار  على  سيجر5  الذ5 

املسمى) باملكا2  الشطبة  املدعو 

الساللية) للجماعة  التابع  الفكارنة 

 7 رقم) إدارية  شهادة  ذ5  الفكارنة 

املتواجد) ( ((0(1 مارس) (1( بتاريخ)

بلعامر5،) دار  الترابية  بالجماعة 

إقليم سيد5) دائرة سيد5 سليما2،)

أبريل) ((6 من تاريخ) ابتداء) سليما2،)

بحث) ((0(1 ما5) (( إلى غاية) ((0(1

علني في شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز)

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

هكتارا لفائدة السيد) (0,0( مساحة)

لبطاقة) الحامل  التال�صي  ادريس 

.GA126(7(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (7 بتاريخ) (2021/4497 ح.ج)

القطعة) على  سيجر5  الذ5  ((0(1

الساللية) للجماعة  التابعة  األرضية 

أوالد اسبيطة ذ5 شهادة إدارية رقم)

املتواجد) ((0(1 مارس) (9 بتاريخ) (191

باشوية) عامر،) الترابية  بالجماعة 

تاريخ) من  ابتداء) إقليم سال،) عامر،)

ما5) (6 غاية) إلى  ((0(1 أبريل) ((6

مشروع) شأ2  في  علني  بحث  ((0(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,1( مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتارا لفائدة السيد الرا�صي حلعينو)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB33(307
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

)لسبو رقم ح.ج) وكالة الحوض املائي)

 (0(1 أبريل) (7 بتاريخ) (2021/4502

الذ5 سيجرى على العقار املسمى بالد)

عدد) العقار5  الرسم  ذ5  الهاشمي 

املختار) بقبيلة  الكائن  (،R/11115

ضم) منطقة  غيات،) اوالد  فرقة 

األرا�صي)1)قسم د املتواجد بالجماعة)

الترابية ارميالت،)قيادة مختار،)دائرة)

بهت،)إقليم سيد5 قاسم،)ابتداء)من)

تاريخ)6))أبريل)1)0))إلى غاية)6)ما5)

بحث علني في شأ2 مشروع) (،(0(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,(903 منه من أجل سقي مساحة)

البوق،) كنزة  السيدة  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GN13(331

43
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

)لسبو رقم ح.ج) وكالة الحوض املائي)

 (0(1 أبريل) (7 بتاريخ) (2021/4495

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذ5 

العقار5) الرسم  ذ5  ((0 السعيدية)

بالجماعة) املتواجد  (،13/40948

قيادة املساعدة،) الترابية املساعدة،)

إقليم سيد5) دائرة سيد5 سليما2،)

6))أبريل) تاريخ) من  ابتداء) سليما2،)

بحث) (،(0(1 ما5) (6 إلى غاية) ((0(1

الترخيص) مشروع  شأ2  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

سقي مساحة)))هكتارا لفائدة السيد)

معه) ومن  القصار  اللطيف  عبد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA1(68(0
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

)لسبو رقم ح.ج) وكالة الحوض املائي)

 (0(1 )1)أبريل) 2021/4558)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذ5 

رقم) امللكية  شهادة  ذ5  (1 العليمة)

بالجماعة) املتواجد  (،81/12036

الترابية ايت بويحيى الحجامة،)دائرة)

تيفلت،)إقليم الخميسات،)ابتداء)من)

تاريخ)10)ما5)1)0))إلى غاية)0))ما5)

بحث علني في شأ2 مشروع) (،(0(1

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

هكتارات) (2 أجل سقي مساحة) من 

االله) عبد  الركراكي  السيد  لفائدة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.AB137(39(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

)لسبو رقم ح.ج) وكالة الحوض املائي)

 (0(1 )1)أبريل) 2021/4562)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذ5 

عدد) امللكية  شهادة  ذ5  عثما2 

بالجماعة) املتواجد  (،16/46702

دائرة) اولحسن،) علي  ايت  الترابية 

تيفلت،)إقليم الخميسات،)ابتداء)من)

تاريخ)10)ما5)1)0))إلى غاية)0))ما5)

بحث علني في شأ2 مشروع) (،(0(1

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

من أجل سقي مساحة)0,90)هكتارا،)

لفائدة السيد عمر5 محمد الحامل)

.U13(20(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

)لسبو رقم ح.ج) وكالة الحوض املائي)

 (0(1 )1)أبريل) 2021/4564)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذ5 

بعدد) ضمن  شراء) ذ5  (1 ميلود)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (،192

إقليم) تيفلت،) دائرة  الجوهرة،) عي2 

الخميسات،)ابتداء)من تاريخ)10)ما5)

1)0))إلى غاية)0))ما5)1)0)،)بحث)

الترخيص) مشروع  شأ2  في  علني 

منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإنجاز 

هكتارات) ((.6073 مساحة) سقي 

ماجدة) عوكاش  السيدة  لفائدة 

لبطاقة) الحامل  ايرار  الدين  ونور 

ورقم) (D7((89( التعريف الوطنية)

.AB8120(7
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (12 بتاريخ) (2021/4543

العقار) على  سيجرى  الذ5  ((0(1

 1 ))وقشال) 3)وقشال)  املسمى قشال)

عدد) ( امللكية) شواهد  ذات 

59/88994)وعدد)59/88993)وعدد)

بالجماعة) املتواجد  (،59/88992

الترابية ايت والل،)دائرة عي2 عرمة،)

تاريخ) من  ابتداء) مكناس،)  إقليم 

7)ما5)1)0))إلى غاية)17)ما5)1)0)،)

بحث علني في شأ2 مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) هكتارات  (3 مساحة) سقي 

وأمي2) السليماني  هشام  السيد 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ( املختار5)

.D878(38و(D60(077(الوطنية

48

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

)لسبو رقم ح.ج) وكالة الحوض املائي)

 (0(1 12أبريل) بتاريخ) (2021/4540

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذ5 

عدد) امللكية  شهادة  ذ5  عيادة 

بالجماعة) املتواجد  (،67/24718

إقليم) أكورا5،) دائرة  الترابية،)

ما5) (7 تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)

1)0))إلى غاية)17)ما5)1)0)،)بحث)

الترخيص) مشروع  شأ2  في  علني 

منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإنجاز 

سقي مساحة)1,3096)هكتارا لفائدة)

لبطاقة) الحامل  محمد  بالي  السيد 

.D3(9(26(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 12)أبريل) 2021/4539)بتاريخ)

الذ5 سيجرى على العقار املسمى بالد)

اطرطور) العر5  وبالد  امسمير  تيز5 

امسمير) وتيز5  ((62 عدد) ذ5 شراء)

وملحق) ((87 بعدد) ضمن  ذ5 شراء)

املتواجد) (،31 بعدد) إصالحي ضمن 

دائرة) ادرج،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) صفرو،) إقليم  املنزل،)

17)ما5) إلى غاية) ((0(1 7)ما5) تاريخ)

بحث علني في شأ2 مشروع) (،(0(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,9830 منه من أجل سقي مساحة)

هكتارا لفائدة السيد عاللوش احمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C16107(
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

)لسبو رقم ح.ج) وكالة الحوض املائي)

 (0(1 13)أبريل) 2021/4531)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذ5 

شهادة) ذ5  البيراء) العي2  فدا2 

املتواجد) ( (،81/14273 رقم) امللكية 

الجوهرة،) عي2  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) إقليم  تيفلت،) دائرة 

ابتداء)من تاريخ)7)ما5)1)0))إلى غاية)

بحث علني في شأ2) (،(0(1 ما5) (17

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

منه من أجل االستعمال املنزلي) املاء)

 1 مساحة) وسقي  املاشية  وإرواء)

هكتار لفائدة السيد مخوخ مصطفى)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JB326706
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 13)أبريل) 2021/4530)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذ5 

فدا2 موكوس ذ5 عقد شراء)ضمن)

بالجماعة) املتواجد  (،3(1 بعدد)

دائرة) الرزاق،) عبد  سيد5  الترابية 

ابتداء) الخميسات،) إقليم  تيفلت،)

غاية) إلى  ((0(1 ما5) (7 تاريخ)  من 

)بحث علني في شأ2) (،(0(1 17)ما5)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء)منه من أجل سقي مساحة)0,90 

بدر) حررية  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G2(380(
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 )1)أبريل)  2021/4563)بتاريخ)

املسمى) ( العقار) على  الذ5 سيجرى 

(،928 (،923 (،913 (،886 اكساس)

املتواجد) (،983 (،978 (،96(

بورزوين،) آيت  الترابية  بالجماعة 

الحاجب،) إقليم  الحاجب،) دائرة 

إلى) ((0(1 ما5) (10 تاريخ) من  ابتداء)

)بحث علني في) (،(0(1 ما5) ((0 غاية)

شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

منه من أجل االستعمال) وجلب املاء)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وارواء)

السيد) لفائدة  هكتارات  ((,0901

ازط احمد الحامل لبطاقة التعريف)

.D139371(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 أبريل) (7 بتاريخ) (2021/4493

التابع) العقار  على  سيجرى  الذ5 

ذ5) الحنشة  الساللية  للجماعة 

شهادة إدارية رقم)03)بتاريخ)6))يناير)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (،(0(1

سيد5) باشوية  الطيبي،) سيد5 

من) ابتداء) إقليم القنيطرة،) الطيبي،)

تاريخ)6))أبريل)1)0))إلى غاية)6)ما5)

بحث علني في شأ2 مشروع) ( (،(0(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 3,010( منه من أجل سقي مساحة)

عبد) الفيطح  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  الغني 

.G(39673(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 (0(1 أبريل) (8 بتاريخ) (2021/4507

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذ5 

الرسم) ذ5  (P.D.N B13A-L(1

الكائن) (58/50309 عدد) العقار5 

بالجماعة) املتواجد  اسبيطة،) باوالد 

باشوية) الترابية سيد5 ابي القنادل،)

سال،) إقليم  القنادل،) ابي  سيد5 

إلى) ((0(1 أبريل) ((6 من تاريخ) ابتداء)

في) علني  بحث  (،(0(1 ما5) (6 غاية)

شأ2 مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه من أجل سقي مساحة)

لعوا2) خالد  السادة  لفائدة  هكتارا 

لبطاقتي) الحامال2  فرويج  وسعاد 

و (U10((67 الوطنية) التعريف 

.AB(((739

55

وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
 وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 (0(1 أبريل) (7 بتاريخ) (2021/4496
الجماعي) العقار  على  سيجرى  الذ5 
املسمى) باملكا2  امبارك  اوالد  املدعو 
اوالد امبارك التابع للجماعة الساللية)
االستغالل) امبارك ذ5 شهادة  اوالد 
(،(0(1 مارس) ((( بتاريخ) (1138 رقم)
املتواجد بالجماعة الترابية الحدادة،)
دائرة احواز) قيادة أحواز القنيطرة،)
ابتداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)
غاية) إلى  ((0(1 أبريل) ((6 تاريخ) من 
بحث علني في شأ2) ( (،(0(1 ما5) (6
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
 1 أجل سقي مساحة) منه من   املاء)
يوسف) السيد  لفائدة  هكتارا 
الشكداني الحامل لبطاقة التعريف)

.G(03298(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

 ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
 (0(1 )1)أبريل) 2021/4555)بتاريخ)
الذ5 سيجرى على العقار املسمى اوالد)
عبد الواحد الواقع بمزارع دوار اوالد)
جلول ذ5 شهادة إدارية رقم)38)بتاريخ)
1)0))ورسم امللكية ضمن) 12)يناير)
بعدد)80)صحيفة)87)كناش األمالك)
(،(0(1 يناير) ((8 بتاريخ) ((7  رقم)
أوالد) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
نوال،)قيادة أوالد نوال،)دائرة ورغة،)
إقليم سيد5 قاسم،)ابتداء)من تاريخ)
ما5) (13 غاية) إلى  ((0(1 ما5) ((2
بحث علني في شأ2 مشروع) ( (،(0(1
الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)
هكتارا) (2,(0 من أجل سقي مساحة)
الحاج) ولد  الحسي2  السيد  لفائدة 
عبد القادر الحامل لبطاقة التعريف)

.G1290((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (1( بتاريخ) ح.ج/2021/4554)

األرض) على  سيجرى  الذ5  ((0(1

الفالحية من توزيع املغفور له محمد)

الخامس التابعة ملزارع دوار العبابدة)

بتاريخ) (122 إدارية عدد) ذ5 شهادة 

31)مارس)1)0))املتواجدة بالجماعة)

الترابية ارميالت،)قيادة مختار،)دائرة)

ابتداء) قاسم،) سيد5  إقليم  بهت،)

غاية إلى  ((0(1 ما5) (2 تاريخ)  من 

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (13

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

 ( من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هكتارات لفائدة السيد مو�صى لقنيني)

الوطنية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN(0(23
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (12 بتاريخ) ح.ج/2021/4542)

العقار) على  سيجرى  الذ5  ((0(1

املسمى جنا2 بني حسن ذ5 الرسم)

باملحل) (،30/24394 رقم) العقار5 

املتواجد) الواد،) كرينات  املدعو 

بالجماعة الترابية زيرارة،)قيادة زيرارة،)

دائرة الشراردة،)إقليم سيد5 قاسم،)

 ابتداء)من تاريخ)3)ما5)1)0))إلى غاية

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (1(

ثقب)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

لفائدة) هكتارات  (1,0260 مساحة)

السيد العربي بلحرير الحامل لبطاقة)

.G67(39((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 12 بتاريخ) ح.ج/2021/4536)
على) سيجرى  الذ5  ((0(1 أبريل)
الوطية) املدعو  الجماعي  العقار 
للجماعة) التابع  الطناجة  املسمى 
شهادة) ذ5  الكبابرة  الساللية 
مارس) ((9 بتاريخ) ((9 رقم) إدارية 
الترابية) بالجماعة  املتواجدة  ((0(1
دائرة) املكر2،) قيادة  املكر2،)
ابتداء) القنيطرة،) إقليم  بنمنصور،)
غاية إلى  ((0(1 ما5) (3 تاريخ)  من 
في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (1(
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)
مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)
السيد) لفائدة  هكتارات  ((,3((0
لبطاقة) الحامل  الدرقاو5  سعيد 

.G22((97((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
أبريل) (12 بتاريخ) ح.ج/2021/4537)
العقار) على  سيجرى  الذ5  ((0(1
الرسم) ذ5  بوزيا2  بالد  املسمى 
الكائن) (30/43412 رقم) العقار5 
الترابية) بالجماعة  حجاج  بدوار 
قيادة) الحا�صي،) اعمر  سيد5 
تالل) دائرة  الحا�صي،) اعمر  سيد5 
ابتداء) إقليم سيد5 قاسم،) الغرب،)
غاية إلى  ((0(1 ما5) (7 تاريخ)  من 
في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (17
ثقب)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 
سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 
السيد) لفائدة  هكتارات  (3 مساحة)
معه) ومن  السعيد  محمد  بوجيبار 
الوطنية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE770396
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 12 بتاريخ) ح.ج/2021/4538)

على) سيجرى  الذ5  ((0(1 أبريل)

مطلب) ذ5  املرجة  املسمى  العقار 

الكائن) 9393)/ر  رقم) التحفيظ 

بقبيلة الصفافعة بالجماعة الترابية)

القصيبية،)) قيادة  القصيبية،)

ابتداء) سليما2،) سيد5  إقليم 

غاية إلى  ((0(1 ما5) (3 تاريخ)  من 

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (1(

ثقب)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

مساحة)0,30)هكتارات لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  اإلله  عبد  الكواد5 

.GA72083((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (12 بتاريخ) ح.ج/2021/4541)

العقار) على  سيجرى  الذ5  ((0(1
املسمى جوشة أ ذ5 الرسم العقار5)

بقبيلة) الكائن  (R/17(6( رقم)

بالجماعة) املتواجد  يحيى  اوالد 

امللحقة) سليما2،) سيد5  الترابية 

باشوية سيد5 سليما2،)) (،2 اإلدارة)

ابتداء) سليما2،) سيد5  إقليم 

غاية إلى  ((0(1 ما5) (3 تاريخ)  من 

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (1(

ثقب)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

لفائدة) هكتارات  ((,193( مساحة)

معه) ومن  امنوالت  ادريس  السيد 

الوطنية)) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G101(8(
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (12 بتاريخ) ح.ج/2021/4535)

الذ5 سيجرى بمركز الترحيل) ((0(1

سيد5) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

يحيى) سيد5  باشوية  الغرب،) يحيى 

سليما2،) سيد5  إقليم  ( الغرب،)

 ابتداء)من تاريخ)3)ما5)1)0))إلى غاية

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (1(

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

 ( من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

الجماعات) مجموعة  لفائدة  هكتارا 

الترابية)»بني احسن للبيئة«.
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 1( بتاريخ) ح.ج/2021/4556)

على) سيجرى  الذ5  ((0(1 أبريل)

بهت) عامر  اوالد  املدعو  العقار 

التابع) عامر  اوالد  املسمى  باملكا2 

ذ5) عامر  اوالد  الساللية  للجماعة 

 (( بتاريخ) ((7 رقم) إدارية  شهادة 

بالجماعة) املتواجد  ((0(1 مارس)

دائرة) قيادة املكر2،) الترابية املكر2،)

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  بنمنصور،)

غاية إلى  ((0(1 ما5) (2 تاريخ)  من 

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (12

ثقب)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

مساحة)0,80)هكتارات لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  بوسلهام  القاسمي 

.G3(3133((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (1( بتاريخ) ح.ج/2021/4526)

العقار) على  سيجرى  الذ5  ((0(1

املسمى برنزويك)II)ذ5 الرسم العقار5)

بالجماعة) املتواجد  (R/17(( رقم)

الترابية ازغار،)دائرة سيد5 سليما2،)

من) ابتداء) سليما2،) سيد5  إقليم 

غاية إلى  ((0(1 أبريل) ((6  تاريخ)

شأ2) في  علني  بحث  ((0(1 ما5) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

املسجد) تزويد  أجل  من  منه،) املاء)

لبناء) الرحمة  جمعية  لفائدة  باملاء)

وتسيير مسجد دوار واد الذهب ممثلة))

السيد) القانوني  ممثلها  شخص  في 

لبطاقة) الحامل  بوحمامة  ادريس 

.GA621(2((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (1( بتاريخ) ح.ج/2021/4547)

العقار) على  سيجرى  الذ5  ((0(1

ذ5) (ILLOT38-(90 املسمى الكولف)

 148838/13 رقم) العقار5  الرسم 

بالجماعة) مهدية  بطريق  الكائن 

الترابية القنيطرة،)دائرة أوالد اوجيه،)

امللحقة اإلدارية))،))إقليم القنيطرة،)

 ابتداء)من تاريخ)2)ما5)1)0))إلى غاية

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (13

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

املاء)منه،)من أجل سقي حديقة املنزل)

لفائدة) هكتارات  (0,0160 مساحتها)

السيد خالد الكرناني الحامل لبطاقة)

.G323(67((التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 1( بتاريخ) ح.ج/2021/4549)

على) سيجرى  الذ5  ((0(1 أبريل)

العقار الجماعي املدعو اوالد امبارك)

التابع) امبارك  اوالد  املسمى  باملكا2 

اوالد) الغراريي2  الساللية  للجماعة 

رقم) االستغالل  شهادة  ذ5  امبارك 

املتواجد) ((0(1 مارس) (8 بتاريخ) ((9

قيادة) الترابية القصيبية،) بالجماعة 

إقليم سيد5 سليما2،) ( القصيبية،)

 ابتداء)من تاريخ)2)ما5)1)0))إلى غاية

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (13

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتارات لفائدة السيد محمد) (1,(0

التعريف) لبطاقة  الحامل  الدحاني 

.GA(9326((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 1( بتاريخ) ح.ج/2021/4552)

على) سيجرى  الذ5  ((0(1 أبريل)

الساللية) للجماعة  اململوك  العقار 

اوالد) والشنانفة  الشنانفةالبيض 

عدد) إيجار  عقد  ذ5  سيدهم 

 (0(0 أغسطس) (10 بتاريخ) (369

 218 عدد) إيجار  عقد  وملحق 

املتواجد) ((0(0 أكتوبر) (9 بتاريخ)

السفلية،) عامر  الترابية  بالجماعة 

احواز) دائرة  السفلية،) عامر  قيادة 

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)

غاية إلى  ((0(1 ما5) (2 تاريخ)  من 

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (13

ثقبي2)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

سقي) أجل  من  منهما،) املاء) وجلب 

لفائدة شركة) هكتارات  (72 مساحة)

في) ممثلة  (»WEST AVOCADO«

السيد القانوني  ممثلها  شخص 

لبطاقة) الحامل  الركط  سفيا2 
.A6327(0 ( الوطنية) التعريف 
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 1( بتاريخ) ح.ج/2021/4546)
على) سيجرى  الذ5  ((0(1 أبريل)
ذ5) احمد  واجب  املسمى  العقار 
 14381/20 رقم) العقار5  الرسم 
سيد5) الترابية  بالجماعة  املتواجد 
سيد5) باشوية  القنادل،) ابي 
ابتداء) سال،) إقليم  القنادل،) ابي 
غاية إلى  ((0(1 ما5) (2 تاريخ)  من 
في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (12
ثقب)) بإنجاز  الترخيص  مشروع 
سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 
لفائدة) هكتارات  (0,92(( مساحة)
معها) ومن  الزهار  فاطمة  السيدة 
الوطنية)) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.AB80(8(2
70

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (1( بتاريخ) ح.ج/2021/4550)

العقار) على  سيجرى  الذ5  ((0(1

لحسن) بن  الطاهر  بالد  املسمى 

الكائن) 9398)/ر  رقم) املطلب  ذ5 

بقبيلة الصفافعة بالجماعة الترابية)

القصيبية،)) قيادة  القصيبية،)

ابتداء) سليما2،) سيد5  إقليم 

غاية إلى  ((0(1 ما5) (2 تاريخ)  من 

في شأ2) بحث علني  ((0(1 ما5) (13

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب))وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد راشد) (3,(36(

التعريف) لبطاقة  الحامل  الرزيقي 

.G186(81((الوطنية
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9579 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9580  



9581 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9582  
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9583 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

"الوكالة الحررية لتازة)-)تاونات"



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9584  



9585 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9586  



9587 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

5



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9588  



9589 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9590  



9591 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9592  

1



9593 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

2



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9594  



9595 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9596  



9597 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9598  

3



9599 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

6



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9600  

7



9601 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 
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عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9602  



9603 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9604  



9605 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9606  



9607 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9608  



9609 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9610  



9611 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9612  



9613 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9614  



9615 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9616  
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9617 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9618  



9619 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 
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عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9620  



9621 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9622  



9623 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9624  



9625 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 
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عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9626  



9627 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 
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عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9628  



9629 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9630  
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9631 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9632  

87



9633 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9634  

88



9635 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9636  

89



9637 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9638  



9639 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 
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عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9640  

91



9641 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 

92



عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9642  

93



9643 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 
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عدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) الجريدة الرسمية9644  



9645 الجريدة الرسميةعدد))66) - )))رمرا2))122 )))ما5)1)0)) 
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